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încheierea convorbirilor
dintre președintele Nicnlae Ceausescu 
si președintele Mohammed Anwar El Sadat
Rezultate rodnice pentru extinderea continuă a conlucrării prietenești romăno-egiptene, 

pentru promovarea cauzei păcii in Orientul Mijlociu și in lume
Ceremonia plecării 
de pe aeroportul 

Otopeni
Vizita de prietenie întreprinsă în 

tara noastră, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt. 
Mohammed Anwar El Sadat, a luat 
sfîrsit luni la amiază, cînd înaltul 
oaspete a părăsit Capitala.

La plecarea din Sinaia, unde au 
avut loc convorbirile la nivel înalt 
româno-egiptean. președinții Nicolae 
Ceaușescu si Mohammed Anwar El 
Sadat au fost salutați de Ion Cîrcei. 
președintele Consiliului popular ju
dețean Prahova, de Constantin Nea- 
gu. primarul orașului Sinaia, de alti 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat. Un grup de pionieri si tinere 
fete au oferit celor doi șefi de stat 
buchete de flori. Apoi, coloana ofi
cială. escortată de motocidisti, s-a 
îndreptat spre aeroportul Otopeni. 
unde a avut loc ceremonia plecării.

Aerogara este Împodobită sărbă
torește. Pe frontispiciul Salonului 
oficial se aflau portretele președin
ților Nicolae Ceausescu si Mohammed 
Anwar El Sadat. încadrate de dra
pelele celor două țări. Pe mari pan
carte se puteau citi. în limbile ro
mână si arabă urările : „Să se dez
volte relațiile de prietenie si colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România si Republica Arabă Egipt,
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Am convingerea că vizita dumnea
voastră și convorbirile pe care le-am 
avut vor servi intereselor celor două 
popoare, cit și cauzei păcii în Orientul 
Mijlociu, securității europene și cola
borării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Mulțumesc cu căldură, în numele 
meu, al poporului egiptean, dar și al 
întregii națiuni arabe pentru poziția 
principială deosebit de constructivă 
a României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în direcția făuririi unei păci 
drepte în zona Orientului Mijlociu.

ANWAR EL SADAT

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita de prietenie in Republica Socialistă România
a președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohammed Anwar EI Sadat
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul industriei și turismului

al Republicii Peru
Președintele ‘ Republicii Socialiste 

România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
amiază, pe general de divizie Gaston 
Ibanez O’Brien, ministrul industriei 
și turismului al Republicii Peru, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

A fost prezent Alberto Galvez, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Peru la București.

Ministrul peruan a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie și i-a transmis un 
cordial salut din partea președintelui 
Republicii Peru, general de divizie 
Francisco Morales Bermudez, pre

cum și urări de prosperitate poporu
lui român prieten.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din partea sa un călduros 
salut și cele mai bune urări pre
ședintelui Francisco Morales Bermu
dez, iar poporului prieten peruan 
bunăstare și fericire.

In timpul întrevederii a fost rele
vată evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-peruane și s-a exprimat do
rința de a adînci și diversifica cola
borarea pe plan politic, economic, 
cultural si în alte sfere de activitate, 
între cele două țări, de a intensilica 
conlucrarea lor pe plan internațional, 
în folosul celor două popoare, al cau
zei păcii, destinderii si cooperării 
internaționale.

Examinîndu-se rezultatele colabo
rării economice dintre cele două 
țări, s-a evidențiat că România și 
Peru au interese comune pentru a 
asigura pe această cale un progres 
mai rapid în dezvoltarea lor econo
mică și socială. S-a exprimat, de 
asemenea, hotărîrea ambelor țări de 
a acționa în continuare pentru în
tărirea colaborării și solidarității cu 
celelalte țări în curs de dezvoltare 
în lupta pentru statornicirea unor 
relații politice de tip nou între state, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres și bunăstare, pentru insta
urarea unei noi ordini economice, a 
unui climat de înțelegere internațio
nală.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

„Umăr la umăr, ca adevărați 
tovarăși, vom munci cu pasiune 
revoluționară pentru ca mîndra
noastră Românie să strălucească
in comunista eră ca o stea"

Oamenii muncii își exprimă, în telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, satisfacția și deplina aprobare față de hotăririle 
Plenarei C. C. al P. C. R. și legile adoptate de recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale, privind Imnul de Stat și normele de adresare între 
cetățenii patriei noastre, față de întreaga politică a partidului nostru.

In telegrame adresate C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România, numeroase co
lective de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul tării 
— români, maghiari, germani si de alte naționalități — își 
exprimă aprobarea, deplina adeziune si satisfacție fată 
de hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. si legile adoptate 
de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, fată de 
politica inteleaptă a partidului nostru comunist.

Cu adincă emoție patriotică sint exprimate sentimente 
de mindrie si nemărginită recunoștință fată de condu
cerea partidului și statului, față de secretarul general al 
partidului, pentru noul Imn de stat al țării noastre, care, 
pe melodia marelui compozitor Ciprian Porumbescu. glo

rifică eroismul poporului român, lupta sa seculară pentru 
libertate, neatirnare si dreptate socială, dragostea pentru 
glia strămoșească si care, sintetizind cuceririle revoluțio
nare din anii socialismului, exprimă hotărîrea tuturor 
fiilor tării ca, strîns uniți în jurul partidului, să ridice 
pe noi culmi de civilizație România socialistă, să lupte 
pentru triumful comunismului în scumpa noastră patrie.

Este exprimată, de asemenea, totala adeziune fată de 
legea privind normele de adresare în relațiile dintre 
cetățenii Republicii Socialiste România, dovadă elocventă 
a permanentei preocupări a conducerii de partid si de 
stat de punere in concordantă a normelor de relații din
tre oameni, ale eticii socialiste cu schimbările funda
mentale survenite în viata politico-economică a societății 
noastre.

..Ținem să vă mulțumim din inimă 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducerii de 
partid si de stat, organului suprem 
al tării — se spune in telegrama co
lectivului de muncă al întreprinderii 
..Timpuri noi" din București — pen
tru mîndria ce ne-ati prilej uit-o de 
a fi contemporani ai noului Imn de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. dovadă grăitoare a ceea ce este 
si va deveni patria lăsată de stră
buni. El exprimă măreția idealurilor 
poporului român, a înfăptuirilor lui 
epocale, aspirațiile sale pentru dem
nitate si libertate națională si so
cială".

..Ne-a produs o imensă bucurie 
aprobarea noului Imn de Stat al Re
publicii Socialiste România — se 
spune în telegrama colectivului în
treprinderii de confecții din Craiova 
— care, bazîndu-se, pe cunoscuta si 
vibranta melodie creată de marele 
compozitor patriot Ciprian Porum
bescu. reflectă aspirațiile seculare 
ale poporului nostru, dragostea sa 
nestinsă pentru libertate socială si 
independentă națională, marile suc
cese dobindite în anii socialismului, 
sub conducerea partidului comunist, 
a dumneavoastră personal, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
nețărmurita încredere în viitor".

„Acordurile solemne si înălțătoare 
ale Imnului României socialiste au 
avut un profund ecou în inimile ti
neretului studențesc, in conștiința și 
hotărîrea întregului corp profesoral, 
al personalului muncitor din Univer
sitatea „Babeș-Bolyai", români, ma
ghiari. germani si de alte, naționali
tăți — se subliniază in telegrama 
oolectivulul Universității din Cluj- 
Napoca. Imnul tării, sinteză a isto
riei. a prezentului si a viitorului 
României, va fi intonat cu emoție si 
cu mindrie patriotică, ca omagiu 
adus poporului nostru, constructor al 
socialismului si comunismului".

„Sîntem mîndri că Imnul de Stat

Pe baza prevedBrilpr Programului partidului de creștere mai accentuată a nivelului de trai al poporului
ÎNCEPÎND DE AZI, 1 nqiemșrie Se majorează retribuțiile

al Republicii Socialiste Româffflt — 
se spune în telegrama colectivului 
întreprinderii „23 August" din Capi
tală — a fost adoptat de Marea Adu
nare Națională conform proiectului 
propus si. asemenea întregului popor, 
am primit cu entuziasm votarea lui 
pentru că acesta se cîntă pe o me
lodie bine cunoscută de ponorul nos
tru și mult îndrăgită, subliniind 
realizările noastre si ceea ce dorim 
să înfăptuim în viitor".

„Acordurile Imnului de Stat, care 
glorifică eroismul poporului român, 
tradițiile sale de luptă pentru 
apărarea libertății si independentei 
tării, dragostea pentru glia strămo
șească. grandioasele înnoiri care în
cununează cele două milenii de isto
rie neînfricată ale bravului nostru 
popor, reprezintă un îndemn pentru 
toți ziditorii de lume si de viată nouă 
pe aceste plaiuri ca. mereu cuteză
tori. sub conducerea gloriosului 
partid, să înălțăm România în 
constelația strălucitoare a erei comu
niste". .se spune în telegrama Comi
tetului municipal București al P.C.R. 
si Consiliului popular al municipiu
lui București.

„Aprobarea Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste România — se 
arată in telegrama adresată de co
lectivul Conservatorului de muzică 
„Ciprian Porumbescu" din București 
— a fost primită cu un sentiment 
profund de satisfacție si mindrie pa
triotică. el simbolizînd împlinirea pe 
pămintui României de azi a visului 
secular de libertate, dreptate și 
neatirnare. căruia Ciprian Porumbes
cu i-a dat o tulburătoare expresie, 
muzicală. Bucuria si emoția ce ne 
stăpinesc sînt cu atit mai mari 
știind contribuția creatoare pe care 
ati adus-o. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la cristalizarea si implan
tarea în1 realitatea noastră socialistă 
a versurilor acestui vibrant imn".

„Ne angajăm ca sarcinile obștii 
scriitoricești — se arată în telegrama 
Uniunii scriitorilor din România — 
să fie îndeplinite la înălțimea rela
țiilor socialiste din tara noastră, pre
cum si a semnificației de conținut 
revoluționar, de libertate în cuget și 
simțire, de cutezanță si aspirații spre 
o viată luminoasă comunistă, așa 
cum o exprimă în cuprinsul lui noul 
Imn de Stat al Republicii Socialiste 
România, adoptat de Marea Adunare 
Națională".

„Alături de întreaga națiune — se 
subliniază în telegrama oamenilor

muncii de la Șantierul naval Con
stanta — considerăm că legea pri
vind normele de adresare între cetă
țenii patriei are la bază așezarea re
lațiilor societății noastre pe temeiul 
principiilor eticii si echității socia
liste, reflectă puternic transformările 
politice, economice, social-culturaie, 
relațiile sociale, de tip nou. ba
zate pe egalitate, colaborare si stimă 
reciprocă. Cuvintul „tovarăș" are 
sensuri revoluționare si pe deiplin 
umane, cultivînd între membrii so
cietății conștiința unității de teluri, 
a luptei neabătute pentru continua 
înflorire si prosperitate a tării".

„Apreciem că noile norme de 
adresare au la bază esența umanis
mului revoluționar, așezarea rela
țiilor din societatea noastră pe te
meiul principiilor eticii și echității 
socialiste — se spune în telegrama
colectivului combinatului de utilaj 
greu „Nicolina" din Iași. Personalul 
nostrd .muncitor consideră că legife
rarea formei de adresare „tovarășe"
si „tovarășă" este un titlu de min
drie. o recunoaștere si a activității 
noastre revoluționare duse de-a lun
gul a peste opt decenii pentru drep
tate socială, egalitate si constituie, 
astăzi, un act de respect fată de cei 
care făuresc bunurile materiale și 
spirituale".

„Colectivul de oameni ai muncii 
din întreprinderea de transporturi 
București, unitate cu vechi tradiții 
revoluționare, consideră că generali
zarea apelativului de „tovarăș" re
prezintă o necesitate obiectivă, este 
urmarea drepturilor cucerite de cla
sa muncitoare pe planul egalității și 
demnității sociale", se arată în tele
grama adresată de colectivul între
prinderii bucureștene.

„Sublinierea sensului deosebit al 
cuvintelor „tovarăș", „tovarășă" — 
se subliniază în telegrama oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Electro
magnetica" din Capitală — ne dă de
plina înțelegere a faptului că facem 
parte dintr-o societate unită, prin 
conștiința solidarității față de răs
punderile comune născute în proce
sul edificării socialismului și comu
nismului pe pămintui românesc. A- 
cest cuvînt ne-a fost scump în anii 
în care partidul se afla în ilegalitate 
și capătă semnificație de simbol per
manent în condițiile în care liberi 
făurim noua societate".

personalului muncitor din noi ramuri ale economiei naționale
(Continuare în pag. a Il-a)

După cum se știe, pe baza rezul
tatelor obținute în îndeplinirea pla
nului, a creșterii suplimentare a pro
ducției și a venitului național, a fost 
adoptat — din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — Programul 
«poririi mai accentuate a retribuției 
și a altor venituri ale populației in 
actualul cincinal. Conform prevede
rilor stabilite, începînd de azi, 1 no
iembrie, urmează să beneficieze de 
majorarea retribuției oamenii mun
cii din industria chimică, din cerce
tarea științifică, ingineria tehnologi
că, proiectare și activitatea de infor
matică. In acest fel, numărul oame
nilor muncii care beneficiază de re
tribuții majorate in prima etapă a 
ajuns la 3,7 milioane, adică mai bine 
de jumătate din întregul personal 
muncitor din economie. în celelalte 
ramuri de activitate, creșterea retri
buției urmează să se aplice — eșalo
nat — în cursul anului viitor.

Majorarea retribuției care se apli
că în prima etapă, in industria chi
mică este, in medie, de 17,6 la sută, 
iar In cercetarea științifică, inginerie 
tehnologică, proiectare și activitatea 
de informatică — de 16,3 la sută, 
urmlnd ca pe ansamblul cincinalului, 
după etapa a Il-a de majorare din 
perioada 1979—1980, creșterile medii

ale retribuțiilor tarifare nete să a- 
jungă la 30,9 la sută și, respectiv, 
28,5 la sută. Includerea industriei 
chimice și a activității de cercetare- 
proiectare in rindul ramurilor care 
beneficiază, încă din acest an, de 
majorarea retribuțiilor constituie o

să înregistreze unui din cele mai 
dinamice ritmuri de dezvoltare din 
economie, astfel ca în anul 1980 să 
ocupe împreună cu construcțiile de 
mașini — ramuri de vîrf ale progre
sului tehnic — aproape jumătate din 
producția industrială a țării.

țirea structurii sortimentale, dezvol
tarea ramurilor productive și alinie
rea lor la realizările cele mai Îna
intate pe plan mondial.

Noile măsuri de majorare a retri
buțiilor demonstrează in mod eloc
vent că partidul nostru înfăptuiește

INDUSTRIA CHIMICĂ, CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIA TEHNOLOGICĂ, 

PROIECTAREA Șl ACTIVITATEA DE INFORMATICĂ

nouă dovadă concretă a prețuirii și 
atenției deosebite de care se bucură 
oamenii muncii din aceste domenii 
de activitate din partea conducerii 
partidului și statului, din partea în
tregii societăți pentru rolul impor
tant pe care ii au și pentru contri
buția pe care o aduc la progresul 
economic al țării. De altfel, pentru 
dezvoltarea industriei chimice se 
alocă an de an importante fonduri 
de investiții, concretizate în noi ca
pacități de producție, in noi combi
nate și Întreprinderi prelucrătoare. 
In actualul cincinal, chimia urmează

Semnificative sînt înnoirile și din 
sectorul de cercetare, inginerie teh
nologică, proiectare și informați'ă. 
In pas cu dezvoltarea economiei, cu 
procesul de modernizare a industriei 
și agriculturii, cu vastul program da 
investiții s-au creat și dezvoltat pu
ternice institute de cercetări, me
nite să răspundă exigențelor și 
cerințelor tot mai complexe ale 
cincinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Dezvoltarea impetuoasă a 
activității proprii de cercetare și 
proiectare contribuie substanțial la 
diversificarea producției, îmbunătă

neabătut prevederile Congresului al 
XI-lea, că tot ceea ce realizăm in 
tara noastră este destinat bunăstării 
și fericirii întregului popor. Iată de 
ce întregul personal muncitor care 
va beneficia. îmepînd de azi. de ma

jorarea retribuțiilor este hotărit să 
răspundă noilor măsuri de creștere 
a veniturilor prin eforturi si mai 
stăruitoare pentru îndeplinirea si de
pășirea planului și u angajamentelor, 
pentru creșterea suplimentară a pro
ducției stabilite în programul special 
adoptat la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. Prin ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, prin 
valorificarea mai bună a materiilor 
prime și reducerea consumurilor 
materiale, prin folosirea la parame
trii superiori a capacităților de pro
ducție. prin îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale și a coope
rării in producție, prin creșterea 
continuă a productivității muncii este 
posibilă asigurarea resurselor nece
sare majorării de acum a veniturilor, 
resursele viitoarelor majorări, ale 
creșterii pe mai departe a nivelului 
de trai al întregului popor.

In pagina a IV-a : CALITATEA MUNCII SPOREȘTE 
CALITATEA VIEȚII. • Calcule privind sporirea retribuției. 
• Ginduri de recunoștință ale oamenilor muncii, preocu

pări pentru o activitate mai bună, mai rodnică

IMNUL ȚĂRII,
imnul vibrației patriotice a națiunii noastre, 

al victoriei socialiste,
imnul care ne însoțește spre viitorul comunist

Sîntem tovarăși, prin munca, prin viața 

și aspirațiile noastre comune

Să ne adresăm unul celuilalt - 
firesc, din adincul inimii: 

TOVARĂȘE!
ÎN PAGINA A ll-A
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UMĂR IA UMĂR, CA ABEVĂRAJI TOVARĂȘI
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

..Noi. toți cei ce trăim si muncim 
pe înfloritoarele meleaguri ale ju
dețului Buzău, ne exprimăm convin
gerea ca statornicirea cuvintului ..to
varăș" în relațiile de muncă, ca si în 
raporturile cu unitățile, instituțiile, 
cu organele și organizațiile de stat 
și obștești va cultiva cu și mai multă 
fermitate spiritul de egalitate și 
demnitate, conștiința unității de țe
luri și interese, mobilizînd întregul 
popor la înfăptuirea neabătută a po
liticii clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român de înaintare a pa
triei spre comunism", se spune în 

telegrama trimisă de Comitetul ju
dețean Buzău al P.C.R. și Consiliul 
popular județean.

„Ne exprimăm adeziunea față de 
legea cu privire la normele de adre
sare între cetățenii Republicii So
cialiste România, care corespunde 
schimbărilor structurale intervenite 
în societatea noastră, esenței ei de 
societate a celor ce muncesc pentru 
înflorirea continuă a patriei socia
liste". se spune în telegrama trimisă 
de membrii Academiei Republicii 
Socialiste România și lucrătorii din 
unitățile sale.

Au mai adresat telegrame în care, 
in numele colectivelor de oameni ai 

muncii, sînt exprimate aprobarea si 
acordul total față de legile adopta
te. Comitetul județean Constanta al 
P.C.R.. Comitetul îudetean Sălai al 
P.C.R.. Comitetul îudetean Vrancea 
al P.C.R.. Comitetul de partid al a- 
paratului C.C. al P.C.R.. comitetele 
de partid si consiliile populare ale 
sectoarelor 1. 2. 5 si 6 din munici
piul București. Consiliul municipal 
al sindicatelor București. Comitetul 
municipal București al Uniunii Tine
retului Comunist. Consiliul municipal 
Buzău al Frontului Unității Socia
liste. întreprinderile ..Vulcan", de 
țevi ..Republica", mecanică de mate
rial rulant „Grivita roșie". ..Adesgo". 

de utilai chimic ..Grivita roșie". 
Centrala de constructii-montai. Cen
trala industriei pielăriei, cauciucu
lui. încălțămintei si întreprinde
rea ..Dîmbovița" din București. 
Centrala industrială siderurgică si 
Șantierul naval din Galati. întreprin
derea ..Industria sîrmei" din Cîmpia 
Turzii. întreprinderea de tractoare si 
întreprinderea de stofe ..Carpatex" 
din Brasov. Combinatul chimic Fă
găraș. întreprinderea ..Electroputere" 
si Combinatul chimic din Craiova, 
întreprinderea integrată de lînă Con
stanta. întreprinderea de utilate si 
piese de schimb. Combinatul de 
celuloză, hîrtie si fibre artifi

ciale si întreprinderea iudetea- 
nâ de constructii-montai din Su
ceava. întreprinderea ..Ceramica", 
din Jimbolia. combinatul de pielărie 
si încălțăminte ..Cluîeana" din Clui- 
Napoca. întreprinderea de vagoane 
si Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului Drobeta Turnu-Severin. în
treprinderea ..Textila" Galati. între
prinderea industria lînii si întreprin
derea mecanică din Timisoara, co
lectivul. schimbului I din secția scu- 
lărie a întreprinderii ..Tehnofrig" 
din Clui-Napoca. întreprinderea de 
reparații auto Tecuci. întreprinderea 
de sirmă si produse din sîrmă Buzău. 
Ministerul Energiei Electrice. Minis

terul Industriei Construcțiilor de Ma- 
sițti. Ministerul Industriei Ușoare, 
Ministerul de Interne. Institutul 
agronomic ..Nicolae Bălcescu". Uni
versitatea din București. Universita
tea din Brasov. Institutul de con
strucții București. Institutul de cer
cetări si proiectări centru automati
zări (I.P.A.), Institutul de cercetări 
si proiectări echipamente termoener- 
getice București. Uniunea artiștilor 
plastici. Teatrul National din Bucu
rești. Inspectoratul școlar al mu
nicipiului București, liceul „Uni
rea" din Brasov. Spitalul clinic Fun- 
deni. Stațiunile pentru mecanizarea 

agriculturii Gotlob. iudetul Timiș, si 
Salcea. iudetul Suceava. întreprin
derea agricolă de stat Suceava. I.A.S. 
Varias, iudetul Timiș. I.A.S. Prejmer. 
iudetul Brașov, comitetele comunale 
de partid si consiliile populare ale 
comunelor Baciu, iudetul Cluj, si 
Brădeanu. iudetul Buzău, comitetul 
de partid si consiliul de conducere 
al C.A.P. Pechea. iudetul Galati, 
membrii C.A.P. din comuna Bosanci. 
ipdetul Suceava, numeroși oameni de 
stiintă. artă si cultură, cetățeni virst- 
nici si tineri, de cele mai diferite 
profesii, de ne întreg cuprinsul tării

IMNUL ȚARII,
imnul vibrației patriotice a națiunii noastre, 

al victoriei socialiste, 
imnul care ne însoțește spre viitorul comunist

Sîntem tovarăși prin munca, prin viața și aspirațiile noastre comune

Să ne adresăm unul celuilalt — 
firesc, din adincul inimii:

Drapel, stemă șl imn — însemnele unul stat. Drapelul 
tricolor, stema Îmbrățișată de eșarfa tricoloră, imnul Înălțat 
culorilor nemuritoare ale patriei — însemnele Republicii 
Socialiste România. Inegalabilă unitate a celor mai de preț 
simboluri ale noastre.

Aprobarea noului Imn de Stat, momentul de înaltă sem
nificație patriotică și revoluționară al intonării lui de către 
unanimitatea deputaților Marii Adunări Naționale se înscriu 
ca o clipă de seamă, de nestearsă amintire, în istoria po
porului nostru. Evenimentul, eveniment istoric, a străbătut

Din prima zi am intonat 
in atelier atest imn al muncii, 

al bărbăției și dragostei 
de țară

de Ia un canat la altul meleagurile strămoșești, din aula in 
care a fost adoptată legea de seamă a aprobării noului Imn, 
pină în cele mai mici așezări ale tării. Acordurile și ver
surile lui vibrează in glasurile tuturor cetățenilor României.

Numeroase scrisori sosite la redacție dau glas satisfacției 
unanime cu care fiii națiunii socialiste au luat cunoștință 
și aprobă din adincul inimii noul Imn, cint revoluționar, 
aureolat de tradiție, întinerit prin versurile inspirate de 
noile realități, imbold în lupta revoluționară de făurire a 
viitorului comunist al patriei.

Să ne Însoțească pașii 
pe treptele cele mai înalte

împreună cu tovarășii mei 
de muncă din atelierul de 
sudură al secției I. Șantie
rul naval Galați, am luat 
cunoștință cu vie emoție de 
adoptarea noului Imn de 
Stat al republicii. Cunoș
team desigur acest cîntec, 
noi și părinții noștri, l-am 
intonat de nenumărate ori 
fiindcă el ne vorbea despre 
voința acestui popor de a fi 
unit și puternic. Textul său 
de acum exprimă cum nu 
se poate mai bine istoria 
luptei de veacuri pentru 
neatîrnare. pentru o viată 
liberă, fericită. Ca tînăr 
muncitor, mă simt mîndru 
să regăsesc exprimat în Im
nul de Stat al tării mele ro
lul pe care muncitorii l-au

Un cîntec al întregului popor
Ființează în timp șl peste 

timp sonul unor cuvinte, vi
brația acestor cuvinte sim
ple. clădite pe scara melo
dică a unul cîntec simplu, a 
unul imn care te urmărește, 
revine, te caută, te solicită, 
îl știi din copilărie, îl cîntai 
pe băncile școlii. îl auzi din 
gura altor generații, este și 
rămîne proaspăt, nou, impri
mat pe memorie și pe me
moria afectivă, cum a fost 
creat de preadăruitul muzi
cian Ciprian Porumbescu. 
Compozitorul l-a creat a- 
tuncf cu o vibrație anume, 
cu un elan înscris în aria 
marilor sentimente care ge
nerează, in existența unui 
popor, a unei națiuni, con
știința perenității, a dreptu
lui său sub soare în spațiul 
geografic și istoric. Ca toate 
marile cîntece patriotice, 
imnul acesta avea să-și ur
meze. cu timbru-i inspirat, 
rosturile mărețe, de-a lun
gul generațiilor.

Act de o importanță deo
sebită, adoptarea Imnului 
Republicii Socialiste Româ
nia este primită cu entu
ziasm de noi toți, de în
treaga suflare a țării, a cărei 
inimă bate puternic sub fal
durile tricolorului. Melodia 
aceasta atît de cunoscută de 
poporul nostru l-a însuflețit 
in muncă și luptă, se leagă 
de momente deosebite pe 
drumul afirmării conștiinței 
naționale, face într-adevăr 
parte din însuși fondul pe
ren al spiritualității noastre. 
De bună seamă că noul imn 
relevă realizările noastre 
de piuă acum, dar și ceea ce 
dorim să înfăptuim. în acest 
fel, sintetizează legătura tre

avut si îl au în făurirea is
toriei noi a patriei.

Noi, cei de la Șantierul na
val gălățean, am și cîntat 
noul imn, chiar în ziua cînd 
a fost dat publicității. L-am 
intonat în atelier.

Noul imn ne mobilizea
ză. ne îndeamnă la făuri
rea telurilor cutezătoare ce 
ni le-am propus sub con
ducerea partidului. Am doi 
copii. încă destul de mici ; 
cel dinții cîntec pe care îi 
voi învăța va fi Imnul țării. 
Este ' cîntecul de muncă, 
bărbăție și dragoste de pa
trie al întregii noastre na
țiuni socialiste.

Pascu DRAGAN 
brigadier,
Șantierul naval Galați

cutului glorios cu prezentul 
măreț, textul său dimpreu
nă cu melodia pe care se 
înalță alcătuiesc crezul nos
tru comunist în destinul de 
azi și de mîine al patriei.

Imnul nostru este forma 
de exprimare a preaplinu
lui simțirii și Înflăcărării, a 
mîndriei unui popor întreg 
pentru împlinirile obținute 
prin muncă și luptă. Imnul 
nostru este înstrunat în ga
ma solemnă a marilor înfăp
tuiri. Simbol ce înmănun
chează cromatic valori esen
țiale de existentă ale nea
mului nostru. Imnul Repu
blicii Socialiste România ex
primă concis, în efigie, ade
vărurile lumii noastre de 
azi. aspirațiile ce ne 
călăuzesc în dorința de a 
împodobi patria cu noi și 
noi frumuseți.

Imnul ne însoțește cu 
simțul demnității, în mar
șul nostru creator de so
cietate socialistă, spre co
munism, amintindu-ne des
pre veacurile din care ve
nim. despre strămoșii că
rora le sîntem datori, dar și, 
mai ales, de nepoții și stră
nepoții din viitor, cărora 
avem datoria să le lăsăm o 
patrie înfloritoare, stăpînă 
pe destinul ei. în care să 
trăiască oameni liberi, fru
moși, demni.

Să purtăm în acest mers 
al nostru spre marile idea
luri ale socialismului și co
munismului, înfrățit cu stea
gul de purpură, mișcarea tu
telară a celor trei culori !

Radu BOUREANU

De fiecare dată cînd m-am 
aflat peste hotare, departe de 
țară, de cei dragi, la auzul 
imnului nostru național, în
soțind înălțarea drapelului 
patriei pe cel mai înalt ca
targ — ca urmare a victo
riei sportive — sufletul îmi 
vibra de mîndrie. Pentru că 
eu văd înmănuncheate în 
Imnul țării cele mai scumpe 
simțăminte și aspirații ale 
fiecărui cetățean al patriei 
noastre.

Noul Imn de Stat l-am as
cultat la radio chiar în pri
ma seară cînd a fost trans
mis. Deși melodia o cunoș
team bine, parcă am auzit-o 
pentru prima oară, datorită 
versurilor care m-au impre
sionat puternic. Ele. vorbesc 
minunat despre ceea ce s-a 
înfăptuit la noi în anii so
cialismului, despre lupta și

Pentru patria socialistă
Nețărmurită ne-a fost e- 

motia. a mea si a tuturor 
consătenilor, cei peste 7 000 
de locuitori ai comunei Ci
prian Porumbescu. aflînd că 
melodia noului imn este cu
noscutul cîntec patriotic 
compus de fiul si mindria 
meleagurilor noastre, compo
zitorul atît. de apropiat de 
sufletul, firea si năzuințele 
întregului popor.

Am privit întotdeauna ca 
o deosebită cinste faptul că 
melodiile lui Ciprian. cînte
cul său „Tricolorul" au fost 
însușite de întregul nostru 
popor. însuflețind idealurile 
patriotice ale unui sir întreg 
de generații.

Alături de toti cetățenii 
comunei Ciprian Porumbes
cu. îmi exprim, ne această 
cale, adînca mulțumire că 
muzica înflăcăratului compo

Ecoul Imnului în inima ostașului
L-am învățat chiar din 

prima zi. Toti militarii îl 
știu. De cite ori îl cîntăm 
sau îl ascultăm inima ni se 
umple de emoție si mîndrie 
patriotică. Fiecare vers, fie
care strofă poartă sentimen
tele noastre cele mai alese, 
cele mai calde, fată de tre
cutul glorios al poporului, 
fată de prezentul nostru 
tot mai luminos, năzuințele 
noastre cele mai arzătoare. 
Parcă văd trecînd prin fața 
ochilor, venind din adîncu- 
rile istoriei, generații si ge
nerații de eroi, care, prin 
jertfa si singele lor, au fă
cut, asa cum spun atît de 
frumos versurile noului imn: 
„Să trăim stăpini in tară, / 
Ziditori ai lumii noi".

Si văd sub faldurile tri
colorului neasemuitele pla
iuri ale patriei străbune, 
împodobite zi de zi cu noi 
înfăptuiri mărețe. Sînt min- 

elanul muncitoresc, despre 
năzuințele noastre de viitor. 
Mă gîndesc in mod deosebit 
la ultima strofă a imnului 
nostru drag, prin care se în
trevede României o strălu
cire asemenea unei stele în 
era comunistă.

Noi. școlarii din orașul meu, 
am cîntat Imnul în fiecare 
zi. la începerea și încheierea 
orelor de școală.

Ca sportivi, ne dorim fier
binte ca la prima confrun
tare internațională de presti
giu să urcăm pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului în 
acordurile noului nostru Imn 
de Stat, atît de drag tuturor 
cetățenilor patriei noastre.

Nadia COMANECI 
multiplă campioană 
Erou al Muncii Socialiste

zitor patriot a fost pusă în 
cea mai înaltă lumină de 
către conducerea superioară 
de partid, de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de către 
Marea Adunare Națională, 
devenind noul Imn de Stat 
al României socialiste. Sînt 
convins că. în toată munca 
noastră de astăzi si de mîi
ne. imnul va constitui un 
imbold în tot ce vom face 
pentru înălțarea tării. Telul 
nostru este ca România să 
strălucească — asa cum se 
soune în noul text, atît de 
inspirat — ca un astru în era 
comunistă, tel căruia îi în
chinăm năzuințele si toate 
puterile noastre.

Nicolae CAILEAN
țâran cooperator din satul 
Ciprian Porumbescu — 
județul Suceava

dru că-s fiu al acestui po
por brav, demn. liber si cu
tezător! Sînt mîndru că ste
garul tuturor izbînzilor noas
tre este Partidul Comunist 
Român. în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui președintele republicii 
si comandantul nostru su
prem, căruia noi, ostașii, ii 
purtăm o nețărmurită dra
goste si stimă.

Pentiu mine, ostașul de 
veghe, culorile din falduri au 
o semnificație deosebită — 
semnificație căreia autorul 
versurilor i-a dat glas ales. 
Cîntînd noul imn ne Întărim 
jurămîntul ce l-am depus, 
cu mina pe tricolor, de a fi 
demni de misiunea sacră ce 
ne-a fost încredmtată - de 
a fi apărători ai cuceririlor 
noastre revoluționare.

Fruntaș
Nedelcu MIHALACHE

TOVARĂȘE!
Societatea noastră de oameni liberi, ne deplin egali, stă

pini pe destinele lor. de făurari si beneficiari ai tuturor 
celor făurite, trăiește satisfacția de a vedea consacrată prin 
inalta autoritate a legii o normă generală de adresare, unica 
in măsură să reflecte, cu putere de simbol, transformările 
uriașe, mutațiile revoluționare fundamentale, relațiile Drofund 
noi dintre oameni.

O istorie de luptă, bogate tradiții militante au impăminte- 
nit. de decenii, cuvintul „tovarăș" ca termen de respect si 
Încredere, de apropiere si căldură omenească, de solidari- 

Cuvint revoluționar între 
oamenii orinduirii noastre 

revoluționare

tate si înțelegere. Astăzi in România socialistă, cînd toate 
aceste virtuți au căpătat forța realității generalizate, cind 
oamenii muncii decid si înfăptuiesc, umăr la umăr, soarta 
prezentului si dimensiunile viitorului, a devenit cit se poate 
de firesc să ne adresăm unii altora cu termenii care oglin
desc adevărurile politice, sociale, economice, morale ale so
cietății noastre.

Sintem un popor de oameni ai muncii, o tară cu cetățeni 
efectiv si pe deplin egali intre ei. trebuie să fim. intre noi. 
numai și numai TOVARĂȘI.

Legea exprimă 
un simțămint adine 

și o voință unanimă
Cuvîntul tovarăș mi-a în

soțit viața încă din fragedă 
tinerețe, din clipa aceea de 
neuitat pentru mine, din '45. 
cînd am intrat în rîndurile 
partidului comunist. Pentru 
mine și toți comuniștii mai 
vîrstnici, care am parcurs 
din plin, cu toate bucuriile 
și greutățile, etapele de pină 
acum ale edificării societății 
socialiste, cea mai dreaptă și 
umană orînduire, cuvin’.'.:! 
tovarăș a constituit tuvin- 
tul-școală, cuvlnț revoluțio
nar care a tnrîurit în pro
funzime relațiile noi dintre 
oamenii societății noastre 
noi. Ce cuvint poate expri
ma mai caid, mai adevărat 
și mai uman raporturile de 
reală egalitate, de frățietate, 
colaborare și întrajutorare 
ce s-au statornicit în Româ
nia noastră socialistă între 
milioanele de oameni ai 
muncii, indiferent de națio
nalitate, ce trăiesc și mun-

Așa ne 
pentru că

Nu sint mare meșter la 
scris și. poate, cuvintele 
mele n-ar reuși să spună 
tot ce simt eu. Dar dacă am 
luat condeiul în mină să 
scriu la ziar, să știți, stimați 
tovarăși, că am făcut-o vrînd 
să vă încredințez cîteva din 
gindurile mele, tocmai des
pre acest cuvint : tovarăș.

întli și-ntîi vreau să zic că 
și pentru noi, țăranii, cuvin
tul „tovarăș" reprezintă, de 
multă vreme, ca și pentru 
muncitori, un cuvint cu în
țeles foarte precis, aș zice — 
pe înțelesul oricui. Adică : 
eu înțeleg să fiu, sînt și nu 
pot fi decît tovarăș cu cei ce 
lucrează alături de mine în 
cooperativă, cu oamenii noș
tri harnici, cu vecinii mei. 
împreună cu ei am pus și 
punem umărul să ne facem 
casa, strada, circumscripția, 
comuna noastră tot mai fru
moasă. Apoi tovarăș sînt cu 
toți oamenii de treabă, cu 
brigadierul și cu președin
tele Cooperativei noastre, cu 
primarul, că tot de-al noș
tri sînt. Doar toți avem ace
leași probleme pentru care 
ne zbatem : să crească pro
ducția, să sporească puterea 

cesc uniți pentru cauza fe
ricirii lor comune, cauza 
partidului comunist.

Iată de ce și eu. ca de alt
fel toți oamenii muncii din 
tara noastră, apreciez juste
țea deplină și oportunitatea 
noilor reglementări — ini
țiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului — în pri
vința normelor de adresare 
îr.tre cetățenii Republicii 
Socialiste România ; norme 
în cadrul cărora cuvintului 
„tovarăș", termenilor de 
„om al muncii", „personal 
muncitor", „cetățean", li se 
conferă atributele conținute 
în însăși esența orinduirii 
noastre socialiste, revoluțio
nare.

Gheorghe MARE 
lăcătuș, 
la întreprinderea „23 August" 
din Satu Mare

spunem 
așa sîntem 

economică a cooperativei, să 
înflorească satul.

De aceea simt șl zic că e 
bine că s-a stabilit și prin 
legea votată de Marea Adu
nare Națională ca între noi, 
cetățenii României socialiste, 
să folosim cuvîntul tovarăș. 
După mine, e un cuvint ca- 
re-ți pornește din inimă, pe 
care-1 adresezi unuia pe ca- 
re-1 prețuiești și te prețuieș
te, îl ajuți și te ajută.

Dar mai sînt și dintre 
aceia care nu-și văd de 
treabă, care încalcă regulile 
noastre. Deocamdată, unora 
ca aceștia nu le pot spune 
tovarăși. Eu nu vreau să-l 
dezonorez cu totul și să le 
spun „domni". Ar însemna 
că mi-am pierdut orice nă
dejde in ei. Cu aceștia eu 
sînt, deocamdată, la nivel de 
.cetățean", ceea ce exprimă 
Încrederea că, tot ai noștri 
fiind, vor dovedi prin fapte, 
prin muncă, prin comporta
rea lor, că s-au schimbat șl 
putem deveni din nou tova
răși.

Petru MASCHIN 
țăran cooperator 
comuna Vinga, județul Arad

Predau la școală geografia 
patriei. îmi cunosc țara și 
așa cum arăta pină la întro
narea stăpînirii poporului, și 
așa cum ni se înfățișează 
astăzi în anii glorioși de 
cind poporul condus de 
partid își este sieși singurul 
stăpîn. Adesea m-am între
bat cum ar fi arătat Româ
nia dacă noi — în uzine și 
pe ogoare, în școli și insti
tute. la sărbătoare si bucurii, 
ca și în ceasurile de cumpă
nă — n-am fi fost împreună 
uniți, tovarăși. E lesne de 
înțeles că tot ceea ce am în
făptuit a fost posibil tocmai 
pentru că ne-am fost unii 
altora tovarăși, că omenia 
comunistă ce ne caracteri
zează, modul nostru de a fi, 
se fundamentează pe senti
mentul că ne sintem tova
răși, că viitorul comunist al 
țării crește cu tărie din 
voința comună de a ne fi 
tovarăși.

Cred că toți gîndim și 
simțim la fel această puter
nică unitate a întregului 
nostru popor. Acestui adine 
simțămint i-a dat expresie

De ce să ni se spună 
„domnule** ?!

îmi exprim totala adeziu
ne față de noua lege privind 
normele de adresare între 
cetățenii patriei noastre. Cum 
e și firesc, ea vine să con
sfințească. și prin viu grai, 
profundele transformări in
tervenite in viața societății 
noastre, concretizate in fap
tul că, odată cu dispariția 
claselor exploatatoare, între 
oamenii muncii s-au stator
nicit și s-au cimentat relații 
bazate pe egalitate și stimă 
reciprocă. Relații tovărășești 
de muncă și viață. Cu toții
— strungar, medic, dascăl, 
membru cooperator — sîntem 
stăpini deopotrivă pe avuția 
națională, pe roadele muncii 
noastre și trăim intr-un cli
mat social din care au dis
părut inegalitățile de clasă 
generate de vechea orînduire.

Așa stînd lucrurile, ne sim
țim surprinși și jigniți cînd 
cineva ni se adresează după 
tipicul vechi : „domnule doc
tor". De ce. ne-am întrebat 
nu o dată, frumosul și băr
bătescul cuvint tovarăș să se 
potrivească strungarului sau 
activistului de partid șl nu
— după unii — și doctoru

secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. propunind ca 
normă de adresare între ce
tățenii patriei cuvîntul înăl
țător prin frumusețe și ade
văr — tovarăș. Legea adop
tată de forul suprem al pu
terii de stat exprimă voința 
poporului.

Ca educator comunist îmi 
fac o îndatorire de onoare, 
partinică și cetățenească, de 
a imprima fiecărui elev atit 
trăsăturile pe care le implică 
in conținutul său cuvîntul 
tovarăș, cit și respectul față 
de acest conținut ; de ase
menea, obișnuința de a-1 fo
losi ca pe un termen ce ne 
definește și ne unește pe toți 
datorită relațiilor noi făurite 
în anii socialismului și ba
zate pe egalitate, colaborare 
și stimă reciprocă intre toți 
membrii societății.

Maria GHEORGHIȚA 
profesoară
la Liceul industrial nr. 4 
din îulcea

lui 7 ! Nu-i e doctorul tova
răș celui în suferință, indi
ferent de munca pe care o 
prestează, nu-i e tovarăș 
omul care se străduiește ca 
el să-și recapete mai repede 
sănătatea ? Nu împreună eu 
întregul popor și noi. medi
cii. muncim și luptăm pentru 
socialism și comunism pe pă- 
mîntul patriei 7 Ba da. și de 
aceea avem tot dreptul să ne 
considerăm pentru toți tova
răși și deloc domni, cum ni 
se mai spune.

Poate că și noi purtăm o 
parte din vină că am tratat 
cu indiferență folosirea, de 
către unii, a unor termeni 
anacronici, deplasați. împreu
nă cu organizațiile noastre 
de partid și de masă din sis
temul sanitar, vom face to
tul in spiritul legii ca noile 
formule de adresare „tova
răș, tovarășă", „cetățean șl 
cetățeană" să stăruie în per
manență pe buzele fiecăruia 
dintre noi.

Dr. Ion OSMAN 
directorul Direcției 
sanitare județene Argeț

„Glorificare a tradițiilor de luptă 
ale poporului român pentru apărarea 

libertății și independenței țării"
— Agenții internaționale de presa despre noul Imn de Stat 

al Republicii Socialiste România —
„Parlamentul român — scrie 

agenția REUTER — a aprobat un 
nou Imn național. Imnul, care il 
înlocuiește pe cel vechi de 20 de ani, 
glorifică tradițiile de luptă ale po
porului român in apărarea libertății 
și independenței tării".

La riadul șău, agenția ASSOCIA
TED PRESS scrie: ..Noul Imn na
tional al României are la bază 
un cintec a cărui melodie a fost 
compusă de compozitorul clasic 
român Ciprian Porumbescu si este 
inspirat din folclorul și trecutul 
istoric al acestei țări. Melodia, cu
noscută sub numele „Tricolorul", 
a fost compusă In 1880 și se referă 
la culorile naționale ale României 
— roșu, galben și albastru".

Informînd despre atmosfera plină 
de însuflețire in care s-a desfășu
rat ședința Marii Adunări Naționale 
care a adoptat Imnul de Stat, 
agenția citată relevă că „membrii 
parlamentului, inclusiv președintele 
Republicii, secretarul general al 
partidului, Nicolae Ceaușescu, s-au 
ridicat in picioare și au cîntat cu 
profundă emoție Imnul de stat la 
încheierea ședinței parlamentului. 
Noul imn. care a devenit oficial la 
28 octombrie — arată in continuare 
agenția — glorifică lupta seculară 
a românilor pentru a fi propriii lor 
stăpini și de a trăi liberi in țara 
lor, reflectînd accentul pus pe rolul 
Partidului Comunist in dezvoltarea 
României".

cinema
• Aripi frinte (in cadrul „Zilelor 
filmului sovietic**) : PATRIA —
9.30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Taburetul prințesei : VICTO
RIA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,15.
• Surisul mamei : CAPITOL —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Chirurgii: CENTRAL — 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18 ; 20.
• Din lumea filmului de altăda
tă ; EFORIE - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 : 18,15 ; 20,30, FAVORIT — 9,15 ;
11.45 ; 15,15 ; 17.45 ; 20.15.
• Regăsire : SCALA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30, FLAMURA — 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Salty : FLAMURA — 9.
• Ținutul uitat de timp : CASA
FILMULUI (B-dul Magheru 29) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20, FESTI
VAL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, EXCELSIOR - 9 î 11.15 ;
13.30; 15.45; 18; 20,15, MODERN
— 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30.
• Veronica : DOINA — 9,30.
• Buzduganul cu trei peceți : 
DOINA - 11,30 ; 15,30 ; 19, PACEA
— 15 ; 18 30.

• Rocky : TIMPURI NOI — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20.
• Iarna bobocilor : BUZEȘTI : 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, ME
LODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS - 9 ; 11,15 ; 
13,80 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
• Spada neagră : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,15.
• Tănase Scatiu : PROGRESUL —
16 ; 19. y
• Program de desene animate
— 9, Marele singuratic — 11,15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15 ; BUCEGI.
• Tatăl soldatului (spectacol de 
gală) : CINEMATECA — 20.
• A cincea pecete : POPULAR
— 15,45 ; 18 ; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful** : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Atentatul de la Sarajevo t 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 19.
• Ptntea : FERENTAR! - 15 ;
17.15 ; 19.30.
• Piedone, comisarul fără armă : 
GIULEȘTI — 9 î 11 î 13.15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Făgădulala t COTROCENI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, VOL
GA - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.
• Atît timp cit bate ceasul : COS
MOS — 16 ; 18 ; 20.
• Johnny Chitară î FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 • 18 ; 20,15,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Vieți scurte t VIITORUL —
15.30 ; 17,45 ; 20.
• Comoara din iacul de argint t 

AURORA - 8 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Căpitan Ia 15 ani : MIORIȚA — 
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Ochii Sblvanei : MUNCA —
9.15 ; 11,45 ; 14,15 ; 17 ; 19,30.
• Valea prafului de pușcă : FLA-
CARA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.
• Corsarul negru : ARTA — 9 ;
12,30 ; 16 ; 19,15.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Căsătoria — 19,30, (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30. 
Îi Filarmonica „George Enescu" 
sala mică a Palatului) : Recital 

de pian, Eduardo Ricci — 20.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19.30, (sala Grădina I- 
coanei) ; Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19,30.
• Teatrul „Nottara** (sala Maghe
ru) ; Jucătorii de cărți și Ursul —
19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19,30.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 17.
• Circul București : Super circ —
19.30.

t V
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru 

copil și tineret : Stan șl 
Bran

10,55 Din cununa țârii mele. Me
lodii populare din Oaș și 
Maramureș

11.15 Ctntare omului. Emisiune de 
versuri

11,30 Arii și scene din opere
12,00 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 Tragerea de amortizare 

ADAS
17.15 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto

17.30 Alger — o poartă spre Sa
hara

17.55 Mult e dulce...
16.15 Melodii populare
18,25 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură
ÎS,00 Tribuna TV — Viața in lu

mina normelor eticii și echi
tății socialiste

19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal

• tn intimplnarea alegerilor 
de la 20 noiembrie

19,50 Roadele politicii partidului 
de dezvoltare economico-so- 
cială a țării. Azi, județul 
Dîmbovița

20.15 Seară de teatru : Fata bună 
din cer, de Comellu Leu. 
Premieră TV.

21,35 stelele ctnteculul și dansului
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,50 Film serial pentru copil : 

Ivanhoe
20.15 Viața economică a Capitalei
20,45 Tineretul Capitalei
21.15 Telex
21.20 Stagiunea camerală a Radio- 

televiziunii
21.55 Inscripții pe celuloid : Mo

meală... sonoră. Documentar 
despre noile tehnici folosite 
de pescarii japonezi. (Film 
realizat de studiourile de 
televiziune din Tokio)
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adevăr ilustrat prin întreaga politică a partidului nostru 
pusă in slujba omului, a bunăstării lui

Incepînd de azi, 1 noiembrie, noi detașamente ale oamenilor muncii — din industria chimică, cercetare științifică, 
inginerie tehnologică, proiectare și activitatea de informatică — beneficiază de majorarea retribuțiilor

Pînă acum, numărul oamenilor muncii a căror retribuție s-a majorat în 
adică mai bine de jumătate din întregul personal muncitor din economie.

prima etapă a ajuns la 3,7 milioane,

CREȘTEREA MEDIE A RETRIBUȚIEI TARIFARE NETE
A ...... v în cercetarea științifică, inginerie
in industria chimica , ’

tehnologică, proiectare si informatică

NE ANGAJĂM!
Ginduri de recunoștință, preocupări pentru 

o activitate mai bună, mai rodnică 
notate de corespondenții noștri in întreprinderi și institute de cercetări

„Fiecare instalație 
să funcționeze la parametrii 

cei mai înalți“
— Ca unul din miile de lucrători ai industriei 

chimice — ne relata Mihail Popa, maistru 
Ia Combinatul chimic din Craiova — be
neficiez împreună cu soția de noua majorare a 
retribuției nete. Vedem in aceasta grija parti
dului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de creștere mai accentuată în acest cincinal a 
nivelului de trai ăl tuturor oamenilor muncii. 
Ca veteran în industria chimică — am crescut 
odată cu combinatul de la Craiova — beneficiez 
și eu de o majorare a retribuției cu 527 lei, 
compusă dintr-o creștere de 392 lei la clasa 
de retribuție avută și de 135 lei sub formă de 
clasă acordată pentru funcția de maistru con
ducător al locului de muncă și voi primi 
deci 3 030 lei. Totodată, mai beneficiez și 
de sporul de 152 lei pentru vechime ne
întreruptă în muncă. Soția mea, care lucrează 
ca proiectant tot in cadrul combinatului, va 
beneficia de o creștere de 311 lei la retribuția 
netă și de un spor de vechime de 107 lei. Venitul 
total pe care îl va avea familia mea, ca ur
mare a majorării retribuției, se va mări, deci, 
cu 838 lei, venit care va întregi bugetul fami
liei mele și va spori substanțial nivelul nostru 
de trai. Sînt conștient că acest lucru ne obligă 
să ne aducem o contribuție cît mai sporită la 
realizarea, în mod exemplar, a sarcinilor și a 
angajamentelor ce ne revin, pentru că numai 
muncind mai bine și mai eficient putem să 
primim mai mult. Angajamentul meu este ca, 
alături de comuniștii cu care lucrez la „uzina 
I de îngrășăminte", să continuăm să sporim 
producția de 8 000 tone amoniac și 180 tone 
azotat de amoniu dată peste plan în trei tri
mestre ale anului, să încheiem acțiunea de mo
dernizare a camerelor electrice de joasă ten
siune, de la instalațiile de amoniac I și cata
lizatori anorganici, ceea ce va duce la sporirea 
Bubstanțială a productivității muncii și la o 
mai bună exploatare a instalațiilor tehnologice. 
Știu că și tovarășii mei de la celelalte unități 
au preocupări asemănătoare. întrecerea se a- 
nunță aprigă. Dar de pe urma ei vor cîștiga 
întregul combinat, toate ogoarele țării, care iși 
vor spori rodnicia.

„Am sporit cu mult 
productivitatea muncii, 

dar rezervele sînt încă mari“
Uh grafic expus în cabinetul de partid al în

treprinderii „Policolor" din București indică 
limpede: in zece luni din acest an, numărul 
scriptic mediu al oamenilor muncii din între
prindere a sporit cu 1,1 la sută, in timp ce 
productivitatea muncii a crescut cu 14,2 la 
sută, iar producția globală cu 15,5 la sută. Co
muniștii. întregul personal muncitor din între
prindere s-au angajat — așa cum indica 
secretarul general al partidului la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — să realizeze Impor
tante economii prih reducerea costurilor de pro
ducție.

— Este limpede pentru noi că, dacă vrem să 
trăim mai bine, trebuie să muncim din ce in 
ce mai bine, mai eficient — ne spune operatorul 
chnnist Viorel Vancea. Eu am primit pină 
acum 1 680 lei, iar de Ia 1 noiembrie beneficiez 
de o majorare de 280 lei. In plus, de două luni 
încoace mi-a fost sporită cu 100 de lei și alo
cația pentru copii. Am patru. Alte 200 lei a 
primit soția mea. atunci cînd s-au tăcut majo
rările în industria ușoară, ea fiind croitoreasă 
la întreprinderea de confecții și tricotaje 
București. Intrucît în zona în care locuiesc se 
execută demolări, urmează să primesc și un 
apartament cu patru camere. Acestor dovezi de 
grijă neslăbită a partidului pentru îmbunătăți
rea condițiilor noastre de viață noi le răspun
dem cu depășirea, lună de lună, a sarcinilor 
de plan. Ne-am angajat să ne preocupăm in și

mai mare măsură de reducerea pierderilor de 
materii prime — pigmenți, lianți ; scurgeri 
nejustificate, spargeri de saci ș.a. — și să li
vrăm produse mai multe și din ce în ce 
mai bune.

La rindul său, maistrul Ion Cindea ne-a 
spus: „Incepînd de la 1 noiembrie voi primi 
o majorare a retribuției de 356 lei, iar solia 
mea, care lucrează tot aici, va primi 175 ici. 
Sintem conștienți că în puterea noastră stă 
creșterea în continuare a nivelului nostru de 
trai. Secția în care lucrez a dat anul acesta 
produse în valoare de sase milioane lei 
peste plan. împreună cu alți tovarăși de muncă 
ne străduim să realizăm, prin autodotare, un 
utilaj care să ne permită să realizăm in flux 
continuu unele chituri mult solicitate în industria 
autovehiculelor și să triplăm, astfel, producția 
pe aceleași suprafețe, cu același număr de 
oameni. întreaga secție, toate formațiile de lucru 
sînt angrenate în folosirea mai bună a utila
jelor, in reducerea consumurilor specifice, a 
cheltuielilor la 1 000 de lei producție, în elimi
narea pierderilor, îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor".

„Produse cu performanțe 
la nivelul tehnicii mondiale!"

La Institutul de cercetare pentru tehnica de 
calcul din Capitală am stat de vorbă cu cerce
tătorul ing. Valeriu Cozlovschi, unul din autorii 
familiei de mașini electronice de calcul pentru 
facturat si contabilizat, mașini care se bucură 
de o bună apreciere din partea beneficiarilor 
interni si a partenerilor externi. ..Am avut o 
retribuție de 2 620 lei lunar — ne spune inter
locutorul nostru — iar de aci înaint^ primesc 
3 030 lei. deci beneficiez de o majorare a retri
buției de 416 lei lunar. Mă bucur că la resur
sele create de clasa muncitoare, care sînt folo
site pentru ridicarea nivelului de trai al poporu
lui. a contribuit si contribuie si cercetarea știin
țifică. Personal, voi răspunde noii manifestări 
a grijii partidului cu un efort sporit. în cadrul 
colectivului in care lucrez, de a realiza produse 
cu performante cît mai inalte. la nivelul tehnicii 
mondialte. pentru a acoperi si depăși efortul fi
nanciar ne care îl face statul pentru creșterea 
nivelului de trai al fiecăruia dintre noi. De 
altfel, pornind de la diferite cerințe ce aoar De 
parcurs, de la necesitatea realizării unui soor 
de funcționalitate, vom realiza o nouă serie si 
mai perfecționată de creiere electronice".

La același institut, cercetătorul ing. Adrian 
Stoica, un tînăr • specialist, coautor la crearea 
minicalculatorului ..1-100". instalație realizată în 
cea mai mare parte cu elemente componente 
de producție românească, ne-a spus : „Voi be
neficia si eu de o majorare de 356 de lei pe 
lună. Mă bucur sincer că. treptat, toți oamenii 
muncii vor înregistra o majorare a retribuției, 
că si activitatea noastră a contribuit si mai ales 
va contribui în mod si mai susținut la creșterea 
eficientei în diferite ramuri ale economiei na
ționale. Sîntem pe un drum bun si vom depune 
toate eforturile pentru a putea oferi o tehnică 
de calcul cit mai modernă in timpul cel mai 
scurt posibil. Personal voi depune eforturi ca 
produsele ne care le concepem să contribuie la 
solutionarea unui volum mai mare de probleme 
privind diriiarea si optimizarea proceselor de 
producție in diferite ramuri industriale. Mă voi 
strădui s-o facem cît mai bine si în timpul cel 
mai scurt posibil. Tehnica pe plan mondial nu 
stă pe Ioc si noi sintem în întrecere cu timpul".

„în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului 
vom îndeplini planul 

cu 20 de zile mai devreme"
— Ziua de 1 noiembrie, data de la care și 

colectivul nostru de muncă beneficiază de ma
jorarea. în prima etapă, a retribuțiilor — ne 
relata inginerul Veniamin Munteanu. directorul

întreprinderii de antibiotice din Iași — găsește 
pe harnicii chimisti si biologi cu angajamentul 
anual de 60 milioane lei îndeplinit la producția 
de antibiotice, iar cu angajamentul la total me
dicamente — depășit.

Prin creșterea retribuției. în prima etapă, ve
niturile oamenilor muncii din întreprinderea 
ieșeană sporesc cu aproape un milion lei ne 
lună. Drept răspuns la noua dovadă a grijii 
partidului pentru creșterea nivelului lor de via
tă. chimistii si biologii de aici s-au angajat ca. 
în cinstea Conferinței Naționale a partidului, 
planul anual să fie îndeplinit cu 20 de zile îna
inte de termen.

La secția a doua de streptomicină. operatorul 
Gheorghe Ionescu ne spune : Retribuția mea 
sporește de la 1 831 lei la 2 132 lei. deci cu 301 
lei. iar cea a soției, egre lucrează tot aici, in 
fabrică, la controlul de Jcalitate. va- creste de la
1 382 lei la 1 622 lei. deci cu 240 lei. După cum 
se vede, este vorba de un plus total lunar de 
541 lei pentru familia mea. Să mai adaug aici 
cei aproape 100 lei sporul de alocație pentru 
cei trei copii pe care îi avem. în secția noastră, 
de unde se livrează peste 80 la sută din strepto- 
micină pentru export, aplicînd tehnologii îm
bunătățite. am reușit să realizăm, pe aceleași 
instalații, un spor de producție cu 10 la sută 
mai mare fată de plan. In cinstea Conferinței 
Naționale a partidului ne-am angajat să ridicăm 
acest spor de producție la 15 la sută".

„Prin mai buna valorificare 
a materiilor prime, sporim 
eficiența muncii noastre"
Economista Ana Burlacu, șefa biroului retri

buire de la Combinatul de fire și fibre sinte
tice Săvinești, a făcut un calcul : oamenii mun
cii de aici vor beneficia, de la 1 noiembrie, de 
un spor de retribuție în valoare de 48 mili
oane lei pe an.

— Cu 20 de ani în urmă — ne spune chimis
tul Aurel Cosma, maistru la secția poliamid IV 
— aveam o retribuție tarifară lunară de 980 
lei. Pe parcursul anilor am beneficiat de toate 
majorările, astfel că în prezent am ajuns la
2 620 lei pe lună, iar prin această nouă majo
rare. incepînd de la 1 noiembrie, voi avea o 
retribuție tarifară de 3 030 lei pe lună. Dacă 
la acest ciștig mai adaug 340 lei sporul de ve
chime. 125 lei alocația de stat pentru copil și 
vreo 500 lei. în medie, care provin din depă
șirile de plan în cadrul aplicării acordului glo
bal, rezultă că voi realiza lunar un venit me
diu de circa 4 000 lei. Soția mea. care este ca
dru sanitar mediu, ciștigă acum peste 2 000 
lei, urmînd să primească majorarea retribuției 
în anul viitor. Cum răspundem noi, chimiștii, 
acestor măsuri de ridicare a bunăstării ? Ca 
membru al consiliului oamenilor muncii pe 
combinat vă pot spune că unitatea noastră a 
realizat pină acum, in cele 10 luni ale acestui 
an, o producție industrială peste prevederi in 
valoare de 120 milioane lei. Cum s-ar zice, am 
contribuit și noi la făurirea bazei materiale 
pentru actualele măsuri privind majorarea re
tribuției. în prezent, sîntem preocupați să spo
rim și mai mult contribuția noastră Ia înfăp
tuirea exemplară a planului cincinal si a pro
gramului suplimentar de dezvoltare economică 
a României în perioada 1976—1980, aprobat de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. și care urmea
ză să fie dezbătut și adoptat de Conferința 
Națională a partidului. Sîntem hotărîți să 
facem totul pentru ridicarea continuă a calită
ții produselor și creșterea eficienței economice, 
prin valorificarea superioară a materiilor pri
me De pildă, in secția unde îmi desfășor ac
tivitatea am și ajuns ca. din producția totală 
de fire, 95 la sută să fie de calitatea I. față 
de 87 la sută cît prevedea planul, și acționăm 
ferm nu numai pentru menținerea, dar chiar 
și pentru depășirea acestui procent. De aseme
nea. sîntem in faza de finalizare a unor noi 
tehnologii, care să permită rebobinarea tuturor 
deșeurilor. Astfel, prin trasformarea lor în fi
re. valoarea fiecărui kilogram de deșeu va spo
ri de aproape trei ori.

VOR CIȘTIGA IN
ÎNCEPÎND DE ASTAZI:

PLUS,
V

Retribuția tarifară 
de încadrare 
Sporul de vechime 
(10 la sută) 
Sporul de acord 
(11 la sută)

Retribuția tarifară 
de încadrare 
Sporul de vechime 
(10 la sută) 
Sporul de acord 
(11 la sută)

Retribuția tarifară 
de încadrare 
Sporul de vechime 
(10 la sută)

TOTAL : 2 529 lei

UN OPERATOR CHIMIST

rețeaua „chimie A", categoria 6, treapta II —

. . Cîștigul Cîștigul
înainte de ma|orare după majorare Sporul de cîștig

1 913 lei 2 285 lei 372 lei

191 lei 229 lei 38 lei

210 lei 251 lei 41 lei
TOTAL: 2 314 lei 2 765 lei 451 lei

UN MAISTRU

— ramura „chimie A", gradația 3 —
Cîștigul Cîștigul

înainte de majorare după majorare Sporul de cîștig

2 090 lei 2 520 lei 430 lei

209 lei 252 lei 43 lei

230 lei 277 lei 47 lei
3 049 lei 520 lei

UN CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

— nivel II de retribuire, gradația 4 —

Cîștigul 
după majorare

Cîștigul 
înainte de majorare

2 503 lei 2 895 lei

Sporul de cî;

392 lei

w 
tx 
zl

250 lei

TOTAL : 2 753 lei
290 lei

3 185 lei
40 lei

432 lei

UN INGINER TEHNOLOG PRINCIPAL

Retribuția tarifară 
de încadrare 
Sporul de vechime 
(10 la sută) 
Sporul de acord 
(15 la sută)

UN

— gradul III, nivelul II, gradația 5 —

Cîștigul 
după majorare

Cîștigul 
înainte de majorare Sporul d(

4157 lei

2 872 lei 3 325 lei 453

287 lei 333 lei 46

431 lei 499 lei 6?

56‘TOTAL : 3 590 lei

INGINER (ARHITECT) PROIECTANT

— gradația 3 — 
Cîștigul 

înainte de mle majorare
Cîștigul 

după majorare
Retribuția tarifara
de încadrare 2389 lei 2 760
Sporul de vechime
(10 la sută) 239 lei 276
Sporul de acord
(15 la sută) 358 lei 414

lei

lei

lei
TOTAL : 2 986 lei 3 450 lei

UN

Retribuția tarifară 
de încadrare 
Sporul de vechime 
(10 la sută)

ANALIST PROGRAMATOR PRINCIPAL

mi 
au 
Fă 
căi 
Si < 
dea 
tioi 
târî 
Pro 
nou 
den

Ct 
tant 
Dat 
Sînt 
muni 
de a 
Justă 
din t 

■îutioii 
încluj 
nuj e 
De as 
nitățu

Sporul de cîștig

371 lei

37 lei

56 lei

464 lei

gradul III, gradația 3 —

Cîștigul 
înainte de majorare

Cîștigul 
după majorare Sporul de cîștig

2 620 lei 3 030 lei 410 lei

262 lei 303 lei 41 lei
TOTAL : 2 882 lei 3 333 lei 451 lei

întreprinderea „Policolor" din Capitală. Operatorul 
Viorel Vancea {in stingă imaginii) : „Vom livra 
produse mai multe și mai bune". Maistrul Ion Cin
dea : „Realizăm prin autodotare un utilai cu care 
să sporim cu mult producția pe aceleași suprafețe"

Institutul de cercetare pentru tehnica de calcul. 
Cercetătorul ing. Adrian Stoica: „Vom depune 
toate eforturile, pentru a putea oferi o tehnică de 
calcul cît mai modernă in timpul cel mai scurt. 

Sintem în întrecere cu timpul"
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Excelenței Sale SIR KEITH HOLYOAKE
Guvernator general al Noii Zeelande 

WELLINGTON
Primire la primul ministru al guvernului

Preluarea de către dumneavoastră a înaltei funcții de guvernator general 
al Noii Zeelande îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări și 
cele mai bune urări, iar poporului neozeelandez prosperitate și fericire.

îmi exprim convingerea că se vor dezvolta și mai puternic bunele relații 
româno-neozeelandeze în domeniile politic, economic, tehnico-știintific. cultural 
și pe alte planuri, conlucrarea dintre țările noastre pe tărîmul vieții interna
ționale. în interesul celor două popoare, al păcii, cooperării și înțelegerii 
lume. .

în

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim sincera mea recunoștință pentru caldele dumneavoastră felici
tări transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia 
si vă adresez cele mai bune urări de sănătate personală, de bunăstare, pro
gres și prosperitate poporului prieten român.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești de coo
perare dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta in continuare.

Cu cea mai inaltă cohsiderație.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mânescu, a primit, în 
cursul zilei de luni, delegația eco
nomică guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de tovarășul Ro Tai Sig, vice
președinte al Consiliului Economic 
al Comitetului Popular Central al 
R. P. D. Coreene, care efectuează o 
vizită în țara noastră.

în. cursul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție că, în spiritul înțele
gerilor 
Nicolae 
Ir Sen, 
tre cele 
tare continuă pe plan politic, econo
mic, tehnico-științlfic, cultural și în 
alte domenii, în folosul ambelor po-

convenite între tovarășul 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
relațiile de colaborare din- 
două țări cunosc o dezvol-

poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

în timpul convorbirii au fost abor
date probleme ale colaborării și în
deosebi în domeniul cooperării eco
nomice și industriale bilaterale. în 
acest cadru, s-a subliniat că vizita 
delegației economice guvernamentale 
a R. P, D. Coreene in țara noastră 
va contribui la amplificarea rapor
turilor de conlucrare multilaterală 
româno-coreene.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
participat tovarășii Emil ~ 
cu, viceprim-ministru al 
și Ion St. Ion. secretarul 
de Miniștri.

A foșt prezent Sin In 
sadorul R. P. D. Coreene la Bucu
rești.

au
Drăgănes- 

guvernulul, 
Consiliului
Ha, amba-

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Vremea în noiembrie
maximele între 4 si 14 grade. Dimi
neața si seara se va produce ceată.

în ultimele zile ale lunii, vremea 
se va încălzi, cerul va fi variabil, 
mai mult noros în nordul tării, unde 
izolat va ploua. La munte va ninge 
Pe alocuri se va produce ceată. Tem
peraturile minime vor oscila între 
minus 1 și plus 9 grade, iar maxi
mele între 8 si 18 grade.

Deschiderea expoziției de
în evoluția relațiilor cultural-ar

tistice romăno-elene s-a înscris, luni 
la amiază, un nou moment impor
tant : deschiderea expoziției de artă 
populară din Grecia, organizată sub 
auspiciile Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Găzduită în rotonda 
sălii mici a Palatului Republicii So
cialiste România, expoziția — care 
figurează în programul de schimburi 
culturale dintre cele două țări — re
prezintă o selecție valoroasă de lu
crări de orfevrerie. broderii, cos
tume și țesături. Frumusețea remar
cabilă a exponatelor, produse ale 
unor străvechi tradiții, reflectă per
manența geniului creator al poporu
lui grec, marea varietate a obiectelor 
fiind rezultatul talentului făuritori
lor lor. ca și al condițiilor istorice și

artă populară din Grecia
sociale specifice în care au fost re
alizate aceste mărturii ale unei arte 
vii și autentice.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Tamara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Popi Zora. directoarea 
Muzeului de artă populară din Atena.

Au asistat Miu Dobrescu, președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, personali
tăți ale vieții cultural-artistice, un 
numeros public.

Erau prezenți Dimitri A. Papada- 
kis, ambasadorul Republicii Elene la 
București, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

mi-

Luna noiembrie, potrivit prognozei 
Institutului meteorologic, va fi nor
mal de călduroasă. In prima decadă 
și în ultimele zile ale lunii, tempera
turile vor depăși valorile normale in 
jumătatea de sud a tării. Regimul 
precipitațiilor va fi deficitar, excep- 
t: *1 cada a doua, cînd valorile vor
de.. . , pe cele normale.

între 1 și 7 noiembrie, vremea va 
fi relativ frumoasă, mai ales in pri
mele zile. La începutul intervalului, 
cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea, iar în a doua parte. în su
dul si vestul tării, vor cădea burnițe 
si ploi slabe. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile
nime vor oscila între minus 2 și plus 
8 grade, izolat mai coborîte în nord 
și în depresiunile din estul Transil
vaniei. iar maximele între 11 și 21 
grade. Local se va produce ceată.

între 8 și 18 noiembrie, vremea va 
fi. în general, umedă si se va răci. 
Cerul va fi mai mult acoperit si vor 
cădea ploi, care se vor transforma, 
in nordul țării. în lapoviță și ninsoa
re. La munte va ninge. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări pînă 
la 50 km pe oră în zonele de șes și 
pînă la 80—100 km pe oră în zonele 
montane, unde va spulbera zăpada 
Temperaturile minime vor varia in
tre minus 5 și plus 5 grade, iar ma
ximele între 3 și 13 grade.

în perioada 19—25 noiembrie, vre
mea va fi relativ rece, cu cer schim
bător în jumătatea de nord-est și mai 
mult noros în restul zonelor, unde 
pe alocuri va burnița. La munte, 
ninsoare slabă. Vîntul va sufla în ge
neral slab, cu unele intensificări la 
sfîrșitul intervalului în vestul tării. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 5 și plus 5 grade, iar

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștlgă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 31 

octombrie 1977
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1 22609 41 50 000
1 07373 24 50 000
1 55017 32 40 000
1 70573 53 40 000
1 05600 94 40 000
1 43314 17 30 000
1 43543 105 30 000
1 10836 27 30 000
1 54052 78 30 000
1 95786 78 25 000
1 60818 46 25 000
1 76739 61 25 000
1 45400 65 25 000
1 62217 83 25 000
1 66124 «7 20 000
1 37621 102 20 000
1 55360 69 20 000
1 12919 86 20 000
1 52175 29 20 000
1 70068 34 20 000
1 75092 02 15 000
1 03740 76 15 000
1 63251 66 15 000
1 32544 115 15 000

97072 124 15 000

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiunii

100 233 50 5 000
100 319 71 3 000
100 155 60 1 000
100 181 48 1 000
100 526 72 1 000
100 520 14 1,000
100 448 39 1 000
100 015 68 1 000

1 000 27 40 800
1 000 91 57 800
1 000 18 10 800
1 000 63 47 800
1 000 52 96 809
1 000 76 12 800
1 000 43 110 800
1 000 97 57 800
1 000 54 58 800

9 825 TOTAL : 9 260 000

Ctștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 de lei. In valoarea cîștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor ieșite ciștlgătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele șl agențiile CEC.

La obligațiunile CEC din seriile 
000001—099999 care au numerele curente 
cuprinse Intre 81—125, la confruntarea 
cu lista oficială, primul zero de la se
rie nu se ia în considerare.

LISTA OFICIALĂ 
r obligațiunilor 
la tragerea la

CEC Ieșite ciștlgătoare 
sorți suplimentară din 

31 octombrie 1977
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1 27334 56 25 000
1 82814 37 10 000
1 02092 95 10 000
1 10707 124 10 000
1 92107 93 5 000
1 40014 65 5 000
1 83627 12 5 000

1 38865 87 5 000
1 17981 120 5 000
1 30411

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiuni

lor

100 5 000

100 629 92 2 000
100 752 10 1 000
100 152 16 800
100 012 85 800
410 TOTAL : 545 000

Sosirea unei delegații 
economice iugoslave 
Luni după-amiază a sosit In Capi

tală o delegație economică iugoslavă, 
condusă de Milorad Birovliev. mem
bru al Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F.I.. președintele Comitetului 
Federal pentru Planificare Socială.

Pe aeroportul Otopeni. 
fost salutată de Mihai 
viceorim-ministru al 
președintele Comitetului 
Planificării, 
ciale.

Au fost prezenți Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

• (Agerpres)

delecatia a 
Marinescu, 
guvernului, 
de Stat al 

de alte persoane ofi-

In Editura politică 
a apărut broșura :

ROMÂNIA IN PLIN 
AVINT ECONOMIC 

Șl SOCIAL

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCI! 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 7/1977

SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cu prilejul apropiatei aniversări a

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Inaugurarea „Decadei cărții sovietice"
în cadrul manifestărilor dedicate 

celei de-a 60-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, la 
librăria „Dacia" din Capitală a fost 
inaugurată luni „Decada cârtii so
vietice". Expoziția de carte, organi
zată cu acest prilej, prezintă publi
cului cititor peste 1 000 de titluri, 
volume din toate domeniile de lite
ratură. apărute în edituri românești 
si sovietice. Traducerile în limba ro
mână ilustrează preocuparea perma
nentă a editurilor noastre de a face 
cunoscute cititorilor, prin intermediul 
cărții, realizările științei, literaturii 
si artei sovietice. Un loc central 
printre exponate îl ocupă cele 55 de 
volume de „Opere complete" ale lui 
V. I. Lenin, ediții ale operelor lui 
Marx si Engels. Sectorul literaturii 
beletristice este reprezentat de 
creații ale scriitorilor clasici, apăru
te în binecunoscuta colecție româ
nească „Clasicii literaturii universa
le". sau în prestigioase edituri so
vietice. precum si de opere ale ma
rilor scriitori contemporani, tipări
te în limba rusă si în limbi de cir
culație universală. Lucrările din do
meniul științelor sociale reprezintă 
contribuții valoroase din domeniile 
filozofiei, logicii, istoriei universale, 
dreptului international. în standuri
le expoziției se află, de asemenea, 
lucrări de largă informare, enciclo
pedice. cărți pentru eonii si albume

frumoasăde artă, beneficiind de o 
formă grafică.

Cu ocazia festivității de 
re au rostit alocuțiuni 
Trandafir, director general al Cen
tralei editoriale, și Vladimir Gusak, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, care au subliniat impor
tanta manifestării pentru mai buna 
cunoaștere a patrimoniului de va
lori spirituale sovietice si întărirea 
relațiilor de colaborare culturală din
tre cele două țări.

La festivitate au luat parte Du
mitru Ghișe. vicepreședinte al Con
siliului Culturii si 
liste, reprezentant! 
Afacerilor Externe, 
artă si cultură, un

Au participat, de 
Minakov. însărcinat ._ 
interim al Ambasadei U.R.S.S. la 
București., alti membri ai ambasa
dei. precum si Ivan Tihonovici Bu- 
lanîi. adjunct al ministrului cultu
rii din R.S.S. Ucraineană, conducă
torul delegației culturale sovietice, 
care ne vizitează tara cu acest pri
lej.

deschlde- 
Gheorgha

Educației Socia- 
ai Ministerului 
alti oameni de 
numeros public, 
asemenea. B. I. 
cu afaceri ad-

★
Expoziții de carte sovietică în ca

drul decadei au mai fost deschise, 
în aceeași zi. la Galeria de artă din 
Satu Mare si la librăria „Vasile Alec- 
sandri" din Bacău.

(Agerpres)

„Zilele filmului sovietic"
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. la cinematograful 
..Patria" din Capitală au fost inau
gurate. luni seara. ..Zilele filmului 
sovietic". A fost prezentat. în spec
tacol de gală, filmul „Soldatii liber
tății". în regia lui Iurii Ozerov, o 
amplă epopee cinematografică des
pre lupta popoarelor din răsăritul 
Europei împotriva fascismului.

La spectacol au asistat Constantul 
Mîndreanu. vicepreședinte al Consi
liului Culturii si Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
I.R.R.C.S.. oameni de cultură si artă, 
un numeros pubjjc.

în asistentă se aflau, de asemenea. 
B. I. Minakov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, membri ai ambasadei, 
delegația culturală sovietică care 
participă la manifestările complexe 
organizate în tara noastră in întîm-

pinarea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, condusă de I. T. Bu- 
lanîi. adjunct al ministrului culturii 
al R.S.S. Ucrainene, precum si dele
gația de cineaști sovietici care ne vi
zitează tara.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

Despre semnificația acestui eveni
ment au vorbit Marin Stanciu. di
rector general al Centralei ..Româ- 
nia-film“. și I.V. Nikolski, membru 
in Colegiul Comitetului pentru ci
nematografie al U.R.S.S.. conducăto
rul delegației de cineaști sovietici.

în continuare. „Zilele filmului so
vietic" vor prilejui publicului din 
București. Cluj-Napoca, "Tg. Mureș 
și Timișoara vizionarea peliculelor 
„Aripi frinte". „Prețul vieții". 
„Ură“. ..Melodiile nopții albe". „So
nată ne malul lacului" si „Piesă 
neterminată pentru pianină meca
nică".

HANDBAL: La Bacău 
încep întrecerile pentru 

„Trofeul Carpați"
începind de astăzi. în Sala sportu

rilor din Bacău se vor desfășura în
trecerile celei de-a 16-a ediții a com
petiției internaționale feminine de 
handbal pentru „Trofeul Carpați". 
La acest tradițional turneu participă 
echipele U.R.S.S.. Iugoslaviei. Norve
giei. Bulgariei și României (cu două 
formații).

Astăzi, cu începere de la ora 16,30, 
sînt programate următoarele partide : 
România — România (tineret) ; 
U.R.S.S. — Norvegia și Iugoslavia 
— Bulgaria.

REVISTA COMPETIȚIILOR
București si Tractorul Bra- 
retinem si faptul că echipa

succese aleS-au încheiat, cu 
echipelor noastre, ambele turnee ale 
competiției internaționale de 
..Dinamoviada". în rîndurile 
opt formații feminine si tot 
masculine, oare au luat Parte 
turneele organizate în sala Dinamo 
din București, au iucat numeroși vo
leibaliști binecunoscuti din România. 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.P.D. Co
reeană. R.D. Germană. Polonia. Un
garia si U.R.S.S. Cu atît mai mult 
se cuvine să subliniem valoarea re
zultatelor echipelor clubului Dinamo 
București — cucerirea respectivelor 
trofee, pentru a șasea oară de către 
echipa masculină si pentru a doua 
oară de către cea feminină. Mai ales 
partidele finale. în ambele cazuri cu 
echipele clubului Dinamo Moscova, 
au demonstrat disponibilitățile jucă
toarelor și jucătorilor noștri, capaci
tatea lor de a trece cu brio peste 
momentele de răscruce ale meciu
rilor și de a se impune în 
adversari cu renume.

în campionatele interne, 
cîștigarea titlului național 
la sabie de către formația 
Steaua, formație care a cuprins in 
rîndurile said sabreri 'distins! Tă"UnT- 
versiada ’77. în frunte cu campionul 
mondial Cornel Marin. Mai deparie. 
in clasamentul general, final se ob
servă o cădere a echipei Politehnica 
Iași — pe locul al patrulea, după

volei 
celor 

atîtea 
la

fata unor

să notăm 
pe echipe 

clubului

*
FOTBAL. Divizia A — etapa a 

X-a : A.S.A. — Politehnica Timi
șoara 3—1. Sportul studențesc — F.C. 
Corvinul 3—1, F.C, Argeș — F.C.M. 
Reșița 2—0, Dinamo — F.C. Petrolul
2— 1. Politehnica Iași — Steaua 3—2, 
S.C. Bacău — Universitatea Craiova
3— 1. 
2—1. 
viște 
ment
dentesc
Argeș (13 p). Dinamo si Politehnica 
Timișoara (cîte 12 
veraitatea Craiova 
(cîte 11 p). Etapa 
tă. 5 noiembrie.

în divizia B, etapa a X-a.
Steagul roșu — Gloria Buzău 2—1. 
F.C.M. Galati — Oltul Sf. Gheorghe
4— 0. în clasament conduce Gloria

F.C. Olimpia — F.C. Constanta 
U.T.A. — Jiul 3—2. C.S. Tîrgo- 
— F.C. Biho'r 1—0. în clasa-
conduc A.S.A. si Sportul stu- 

14 puncte, urmate de F.C.

pj. Steaua. Uni
și F.C.
viitoare :

Olimoia 
simbă-

seria I :

Dinamo 
șov. Să 
Progresul București, un club cu multi 
tineri scrimeri de perspectivă, a 
promovat în prima divizie.

După numai trei etape ale turneu
lui final, campionatul de rugbi se va 
întrerupe pînă în luna martie 1978 ; 
amatorii de rugbi vor asista in aceas
tă perioadă intermediară la meciu
rile „Cupei federației" și la cîteva 
partide internaționale, dintre care 
prima e programată sîmbăta viitoare 
în Capitală. Este vorba de partida 
România—Polonia, din campionatul 
european F.I.R.A.. preludiu la 
de-acum tradiționalul derbi al conti
nentului România—Franța. Mențio
năm că la întreruperea competiției 
interne in frunte se află Stiinta Pe
troșani si R.C. Grivita roșie, cu cîte 
șapte puncte, dar principalele 
didate la titlu. Steaua 
cîte sase puncte si 
restant.

Cu privire la primele
clasamentul campionatului de hochei 
lucrurile rămîn simplu de exprimat, 
fiindcă' întreagă divizie A este Com
pusă din trei echipe. Deci, după un 
nou meci Dinamo—Steaua (7—4).
ordinea este următoarea : 1. Steaua
— 6 p (golaveraj 24—11) ; 2. Dinamo
— 6 p (19—8) ; 3. S. C. Miercurea

can-
și Farul, au 

cite un meci

trei locuri în

Ciuc — nici u.n punct. Să așteptăm 
un nou derbi.

Continuă si campionatele de fotbal, 
cu aceleași semne eminamente ofen
sive din partea gazdelor 
tot atît de net defensive —__
privește jocul echipelor aflate „in 
deplasare". Cel puțin 
meciuri televizate în această toamnă, 
inclusiv ultimul. Politehnica Iași—
Steaua, dau putinta amatorilor 
fotbal din întreaga tară se tragă 
linie si să constate că ceea ce 
joacă în divizia A seamănă din 
îh ce mai puțin cu fotbalul modern. 
în pofida instrucțiunilor tehnico-tac- 
tice cu privire la ioc si antrenament, 
în pofida controlului si a 
fiilor făcute de F.R.F. si 
central al antrenorilor.
noastre divizionare, antrenorii si con
ducătorii lor nu se arată în stare să 
treacă dincolo de preocuparea sim
plistă pentru puncte si golaveraj. 
Se pare că se impune urgent readu
cerea conducerilor cluburilor si a 
corpului tehnic cu picioarele pe pă- 
mînt : avem de mai multă vreme in
strucțiuni valabile pentru perfec
ționarea antrenamentului si a iocului 
— obligația cluburilor este aceea de 
a le aplica in practică la parametrii 
prevăzuti. fără nici un fel de ocolire, 
săptămînă de săptămină.

si anroaoe 
în ceea ce

seria de

de 
o 

se 
ce

observa- 
Colegiul 
echipele

Valeriu MIRONESCU

(Agerpres)

REZULTATE-CLASAMENTE
(15 p), urmată de F.C.M. Galati 
(14 p). F.C. Brăila. I.C.S.I.M. Brașov 
și C.S.M. Suceava (cite 12 p). Seria 
a II-a : Dinamo Slatina ■— Metalul 
Plopeni 1—1. Prahova — Autobuzul 
0—0. Celuloza Călărași — F.C. Chi
mia Km. Vîlcea 1—0. Gaz Metan — 
Rapid 0—0. Progresul București — 
Unirea Alexandria 3—0. în clasa
ment conduc Dinamo Slatina si Me
talul Plopeni (cîte 13 n). urmate de 
F.C. Chimia Rm. Vîlcea. Progresul, 
Autobuzul. F.C. 
rele (cîte 12 p) 
(11 p). Seria 
Cărei — C.F.R.
U.M. Timișoara —

1—0. F.C. Baia Mare — C.F.R. Timi
șoara 3—1. Universitatea Clui-Napoca 
— Minerul Lupeni 4—0. în clasa
ment conduc U.M. Timisoara si 
C.F.R. Cluj-Napoca (cite 15 p). ur
mate de F.C. Baia Mare. Universita
tea Clui-Napoca. Victoria Călan. Mi
nerul Moldova Nouă (cite 14 p) și 
Mureșul Deva (12 p).

Chimia Tr. Măgu- 
si Celuloza Călărași 
a III-a : Victoria 
Clui-Napoca 0—1, 

Victoria Călan

RUGBI. Divizia A — etapa a IlI-a 
a turneului final : Farul — Dinamo 
18—10. Steaua — Rapid 50—13. 
R. C. Grivita roșie — Rulmentul 
Birlad 16—9. Universitatea Timișoa
ra — Știinta Petroșani 10—7.

VOLEI. în prima etapă a campio
natelor de volei, la feminin. Rapid 
— Penicilina Iași r—3, la masculin. 
Explorări Baia Mare — Rapid 3—0.

în cîteva rînduri
în Cehoslovacia se desfășoară 

în aceste zile un mare turneu inter
national feminin de baschet, la care 
participă și selecționata orașului 
București. Baschetbalistele românce, 
care au evoluat în grupa de la Brno, 
au terminat neînvinse faza prelimi
nară, ocupind primul loc in clasa
ment cu 6 puncte, urmate de echipele 
orașelor Budapesta — 5 puncte, Brno 
— 4 puncte și Bratislava — 3 pun’cte. 
Echipa orașului București a întrecut 
pe rînd selecționatele orașelor Bra
tislava, cu 74—70 (34—39), Brno, cu 
72—70 (36—42) și Budapesta, cu
60—55 (30—30).

Turneul internațional feminin de 
handbal disputat în localitatea vest- 
germană Bad Salzuflen a fost cîștigat 
de reprezentativa Iugoslaviei, care in 
meciul decisiv a învins cu scorul de 
19—14 (11—7) formația Cehoslovaciei, 
în partida pentru locul trei, selec
ționata R. F. Germania a dispus cu 
scorul de 5—4 (2—2) de echipa Da
nemarcei.

Tcnismanul suedez Bjorn Borg a 
cîștigat turneul international desfă
șurat în orașul elvețian Basel. în 
finală, Bjorn Borg l-a intrecut cu 
6—4, 6—2. 6—3 pe jucătorul englez 
John Lloyd.

La Atena s-au desfășurat întrece
rile uneia din grupele preliminare 
ale ..Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. Clasate pe primele două 
locuri, echipele Ț.S.K.A. Moscova și 
Ethnikos Atena s-au calificat pentru 
grupele semifinale ale competiției.

r a
Ieri In țară : Vremea a fost in gene

ral închisă, în cea mai mare parte a 
țării. Local s-au semnalat burniță* șl 
ploi slabe in Transilvania și în nordul 
și estul Moldovei. In estul Transilva
niei s-au semnalat descărcări electrice, 
iar în zona Păltinlș-Sibiu grindină. 
Vînlul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului, la ora 14, oscila 
între 8 grade la Bechet, Turnu Măgu
rele și Alexandria și 18 grade la Dîlga 
și Călărași. S,-a produs frecvent ceață,

mal ales In prima parte a zilei. In Ol
tenia șl Transilvania șl, local, In Cri- 
șana șl Muntenia. In București : Vre
mea a fost relativ frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Dimineața șl seara s-a 
produs ceață. Temperatura maximă a 
fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 noiembrie. In țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi schimbător. Izolat se 
vor semnala burnițe și ploi, Îndeosebi 
In vestul țării, Vînt în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre zero și opt grade, Iar cele maxime 
între 1O''Ș1 1B grade, izolat mal ridicate. 
Ceață locală, dimineața și seara. In 
București : Vreme relativ caldă. Cer 
variabil. Vlnt slab. Temperatura ușor 
variabilă. Ceață dimineața și seara.

Solidaritatea mișcării muncitorești din Romania
cu Marea Revoluție Socialistă din Octombrie Batalion revoluționar’român pe strâzile Odesei

împlinirea a 60 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
prilejuiește comuniștilor români, în
tregului nostru ponor exnrimarea 
înaltei prețuiri fată de acest eveni
ment cu amplu ecou în istoria uni
versală. înfăptuit prin lupta eroică a 
muncitorilor si țăranilor din Rusia, 
sub conducerea Partidului Comunist 
făurit de Lenin — eveniment care a 
pus bazele primului stat socialist din 
lume, a inaugurat epoca revoluțiilor 
proletare, a trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism.

După cum se știe, una dintre tră
săturile de bază ale mișcării munci
torești din România a fost perma
nenta ei orientare spre dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate cu mișcările 
revoluționare din alte țări. Socia
liștii. din (ara noastră au avut le
gături cu Internaționala I. revo
luționari din România au luptat pe 
baricadele Comunei din Paris, au în
treținut contacte cu organizațiile 
muncitorești din Germania, Franța, 
Italia, Rusia, Austro-Ungaria ș.a. 
Principiul solidarității internaționale 
a fost înscris in programul P.S.D.M.R. 
făurit in 1893.

Legături puternice s-au dezvoltat 
între mișcarea muncitorească din 
România și mișcarea revoluționară 
din Rusia. îndeosebi în timpul re
voluției populare din 1905—1907, miș
carea muncitorească din țara noas
tră și-a exprimat cu energie soli
daritatea și sprijinul pentru militan- 
tii revoluționari din Rusia. în acei 
ani a început să fie cunoscută în tara 
noastră lupta partidului făurit si 
condus de V. I. Lenin. Existau le
gături de prietenie, corespondentă 
directă 
revoluționare din Rusia si din Româ
nia — intre V. I. Lenin. V. G. 
hanov si C. Dobrogeanu-Gherea. 
Frimu ș.a.

în condițiile acestor legături, 
tea izbucnirii revoluției ruse 
februarie 1917 a fost salutată cu în
suflețire de clasa muncitoare, de 
cercurile progresiste din România, 
care vedeau în transformările revo
luționare din Rusia deschiderea 
unor perspective de afirmare a li
bertății popoarelor din fostul impe
riu țarist, ca și din Austro-Ungaria.

neocu-
exprima cu vigoare solidaritatea in
ternationalists cu Puterea sovietică. 
La 21 iulie 1919. clasa muncitoare din 
România a declarat o grevă politică 
de sprijinire a revoluției ruse si a 
Puterii proletare din Ungaria.

Unul dintre principalele rezultate 
ale afirmării forței clasei muncitoare 
in viața social-politică a țării în anii 
1917—1921 a fost crearea unui puter
nic curent de opinie favorabil trans
formărilor revoluționare din tînârul

revoluționare din lumeasocialiste 
întreagă".

în timp 
acțiunile 
se îmbinau organic cu manifestările 
de solidaritate fată de Puterea sovie
tică. aceasta a primit un sprijin di
rect, cu arma în mină, din partea re
voluționarilor români aflati pe terito
riul Rusiei.

Timp de aproape trei ani, sute de 
muncitori români aflați pe teritoriul

ce. pe teritoriul României, 
revendicative muncitorești

între conducătorii mișcării
Ple- 
I. C.
ves- 
din

din 
si-au 

încre- 
in

în vara anului 1917, legăturile revo
luționare româno-ruse s-au afirmat 
atît pe teritoriul României 
pate de trupe germane și austro- 
ungare, unde soldații revoluționari 

. ruși au luat parte la manifestații ale 
muncitorimii române (la Iași și in 
alte orașe), cit și în sudul Rusiei, în 
special la Odesa, unde fuseseră eva
cuate o serie de instituții și între
prinderi din România.

Mișcarea socialistă din România a 
fost printre pri
mele detașamente _______________
proletare 
lume care 
exprimat
derea fermă 
victoria deplină a 
Revoluției din 
Octombrie. Ecoul 
amplu al revolu
ției din Rusia în 
tara noastră 
solidaritatea 
proletariatul 
tara vecină 
explică atît i 
nivelul 
tei ___________
a clasei muncitoare din România, cit 
și prin condițiile specifice societății 
românești. în cadrul căreia se afir
mau cu putere aspirațiile revoluțio
nare ale oamenilor muncii.

Forța, combativitatea revoluționară 
a mișcării muncitorești din Româ
nia. maturizarea ei politică drept ur
mare a ascuțirii contradicțiilor so
ciale si-au găsit ilustrare in nu
meroase acțiuni, ca demonstrații de 
stradă, intruniri. editarea de ma
nifeste. în această privință a rămas 
memorabilă manifestația proletaria
tului din București de la 13 decem
brie 1918, cînd peste o sută de mun
citori au căzut uciși de forțele re
presiunii burghezo-mosieresti. Cea 
mai amplă bătălie de clasă desfășu
rată de proletariatul din tara noas
tră în anii avîntului revoluționar a 
renrezentat-o marea grevă generală 
din octombrie 1920. ilustrare vie a 
creșterii combativității si maturizării 
politice a proletariatului român. Cu 
prilejul tuturor acțiunilor întreprin
se pentru satisfacerea propriilor sale 
revendicări, proletariatul român Isi

. si 
cu 

din 
se 

prin 
constiin- 

revolutionare

Proletariatul român, forțele revoluționare și progresiste din Româ
nia au salutat cu entuziasm, în noiembrie 1917, victoria proletariatului din 
Rusia, și-au manifestat de la început solidaritatea militantă cu revoluțio
narii ruși, cu făuritorii primului stat socialist.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din articolul publicat în ziarul „Pravda" din 29 octombrie 1977)

«tat sovietic, precum și stabilirii 
unor relații de bună vecinătate intre 
România și Rusia sovietică. Este 
semnificativ că în parlamentul din 
1919—1920, deputați socialiști, cit și 
din rîndurile altor partide, s-au pro
nunțat pentru recunoașterea statului 
sovietic și respingerea oricărui spri
jin acordat statelor care, prin inter
venția lor armată, urmăreau să în
toarcă roata istoriei în Rusia.

Un rol deosebit de important în 
clarificarea opiniei publice asupra 
realităților din Rusia sovietică l-au 
îndeplinit, în anii 1918—1920, ziarele 
„Socialismul", „Tineretul socialist", 
„Viața sindicală", „lașul socialist", 
„Nădejdea", care au publicat nume
roase articole și informații despre 
lupta Puterii sovietice împotriva 
forțelor contrarevoluționare.

Toate acțiunile de solidarizare cu 
Rusia sovietică 
tiv de Partidul 
România, care 
Declarația din 
cipiul că „este 
comunist rus

au 
la

au fost conduse efec- 
clasei muncitoare din 
a înscris. încă în 

decembrie 1918, prin- 
solidar cu partidul 
și cu toate partidele

Rusiei revoluționare, cărora Ii s-au 
adăugat mii de români din rîndurile 
foștilor prizonieri transilvăneni din 
cadrul armatei austro-uneare, 
participat cu arma in mină
lupta pentru apărarea Puterii sovie
tice împotriva albgardiștilor și a in- 
tervenționiștilor străini, s-au înrolat 
in unitățile Armatei roșii sau au 
luptat in cadrul unor unități inter
naționale pe fronturile din Ucraina, 
Crimeea, Volga, Ural, Tașkent, Sibe
ria, dind dovezi de neasemuit 
eroism.

La Odesa s-au constituit batali
oane revoluționare românești condu
se de M. Gh. Bujor, Al. Nicolau, 
A. Zalic, Dik-Dicescu, Vasile Po- 
povici, care au luptat pentru instau
rarea Puterii sovietice in acest oraș 
și împotriva armatelor invadatoare. 
Detașamentul Țariev din Astrahan 
(in vara anului 1918), regimentul 
Poltava, comandat de I. Seceanu 
(avînd drept comisar politic pe 
T. Diamandescu), detașamentul „Co
munardul din Samara" ș.a. cuprin
deau în majoritatea lor români. Pe

fronturile războiului civil au căzut 
eroic numeroși militanți revoluțio
nari români, printre care D. Miha- 
lache. I. Godeanu. D. Dima, I. Mun- 
teanu etc.

După eliberarea Ucrainei de inter- 
venționiști și albgardiști s-au format 
aci noi unități internaționale, între 
care Regimentul 1 comunist româ
nesc și Regimentul al treilea inter
național la Odesa, Regimentul al 
doilea revoluționar român la Kerson: 

subunități inter
naționale au fost 
constituite în lo
calitățile 
betgrad. Ekateri 
noslav.
si Tiraspol. Toate 
acestea, la care 
s-au adăugat uni
tățile create an
terior la Kiev. 
Poltava. Harkov, 
s-au reunit. în 
mai 1919. în pri
ma divizie sovie
tică internationa- 
listă. cu sediul la 
Odesa. coman

dată de revoluționarul român I. Le- 
vescu. Divizia care, formată din 
români, bulgari, sirbi si greci, nu
măra, în iunie 1919, 2 800 oameni, 
a contribuit, alături de unități ale 
Armatei roșii, la lichidarea bandelor 
albgardiste in raionul Cerkass. Des
pre acest regiment, pe care l-a de
numit „regimentul roșu român", ga
zeta „Comunistul" scria la 12 iulie 
1919 : „avinlul și vitejia cu care 
luptă tovarășii noștri stirncsc admi
rația tuturor, spre cinstea lor și a 
proletariatului român".

însuflețiți de un înalt spirit de sa
crificiu, revoluționarii români au 
desfășurat acțiuni de luptă și în teri
toriile aflate vremelnic sub stăpîm- 
rea albgardiștilor. Astfel, un grup de 
50 de oameni, în frunte cu Mihail 
Gheorghiu, acționînd în zona dintre 
orașele Kemerovo și Krasnoiarsk, 
nu departe de magistrala transsibe- 
riană, a provocat deraierea unor tre
nuri dușmane, a aruncat în aer po
duri folosite de albgardiști, a atacat 
prin surprindere și nimicit detașa-

Elisa.

Nikolaev

mente kolceakiste. In cele din urmă, 
grupul a fost capturat de contrare
voluționari, care i-au împușcat la 
marginea satului Jukovka. Puterea 
sovietică a ridicat aci un monu
ment în memoria eroilor căzuti.

Poporul nostru se mîndrește cu 
faptele de eroism ale fiilor săi în 
sprijinul Revoluției din Octombrie. 
Dind o înaltă apreciere participării 
revoluționarilor români la lupta pen
tru victoria Revoluției din Octom
brie. guvernul sovietic a acordat a- 
cestora. cu prilejul semicentenarului 
revoluției, peste 400 de ordine și me
dalii. între care cinci ordine Lenin,

Așa cum este bine cunoscut, in 
decursul întregii sale existențe. în 
ciuda condițiilor aspre ale ilegalității, 
Partidul Comunist Român a militat 
neabătut pentru o politică de prie
tenie și bună vecinătate cu U.R.S.S. 
în anii grei ai dictaturii fasciste, co
muniștii. neșovăitori în fata repre
siunii sălbatice, s-au situat în fruntea 
mișcării de rezistentă antifascistă, au 
luptat cu eroism si abnegație pentru 
unirea tuturor forțelor patriotice, asi- 
gurînd victoria insurecției naționale 
armate antifasciste si anti imperia
liste.

După 23 August 1944, sîngele văr
sat in comun de ostașii români și 
sovietici in luptele pentru eliberarea 
îiomâniei și apoi în marea bătălie 
pentru zdrobirea hitlerismului a ci
mentat pentru totdeauna frăția de 
arme româno-sovietică, prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele noas
tre. Avînd asemenea rădăcini vigu
roase, relațiile multilaterale ro- 
mâno-sovietice s-au ridicat în anii 
socialismului pe o treaptă nouă, su
perioară, pe temelia trainică a prin
cipiilor marxism-leninismului și ale 
solidarității internaționaliste.

Comuniștii români, întregul nostru 
popor, participînd cu însuflețire la 
aniversarea Marelui Octombrie, 
transmit comuniștilor si oamenilor 
muncii sovietici un cald salut frățesc 
si le urează din inimă noi si mari 
victorii în edificarea societății comu
niste. în promovarea idealurilor so
cialismului si păcii în lume.

N. COPOIU
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LA REUNIUNEA DE LA BELGRAD

ROMANIA A PRWUS CREAREA HI CENTRU 
EUROPEAN UE COOPERARE INDUSTRIALA
BELGRAD 31 — Trimisul specia' 

Agerpres transmite : în organul de 
lucru al reuniunii general-europene 
de la Belgrad, care se ocupă de pro
blemele cooperării în domeniile eco
nomiei, științei și tehnicii, dezbaterile 
s-au concentrat asunra căilor si mij
loacelor de dezvoltare si intensificare 
a cooperării industriale. Luînd cu- 
vîntul. reprezentantul tării noastre a 
prezentat acțiunile întreprinse de 
România In direcția dezvoltării rela
țiilor sale de cooperare economică, 
tehnică și industrială cu celelalte 
țări participante la reuniune. El a 
subliniat că România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, urmărește prin 
extinderea cooperării industriale dez
voltarea ramurilor de bază ale eco
nomiei sale, cum sînt industria con
strucțiilor de mașini, electronica și 
electrotehnica, industria chimică și 
petrochimică. Cooperarea în aceste 
domenii, a spus vorbitorul, trebuie să 
asigure atît valorificarea superioară 
a resurselor materiale și tehnice de 
care dispun partenerii, cît și transfe
rul de tehnologii de vîrf către ță
rile în curs de dezvoltare. Reprezen
tantul român a arătat totodată că, 
în cei doi ani care au trecut de la 
semnarea Actului final, România a 
încheiat cu țări semnatare 10 acor
duri de cooperare economică, indus
trială și tehnică pe termen lung, 4 
acorduri care au ca obiect promova
rea și garantarea investițiilor și 5 
convenții pentru evitarea dublei im
puneri. Din cele peste 315 acțiuni de 
cooperare industrială și tehnică pe 
care România le realizează în pre
zent cu țări din întreaga lume. în 100 
de cazuri partenerii sînt țări pârtiei-" 
pante la reuniunea de la Belgrad. în 
ceea ce privește formele de coopera

ORIENTUL MIJLOCIU

Activitate diplomatica în legătură cu 
reconvocarea Conferinței de la Geneva

CAIRO 31 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
cerut Ligii Arabe să convoace. in 
următoarele 10 zile, o reuniune cu 
participarea miniștrilor de externe ai 
Egiptului. Siriei. Iordaniei si repre
zentanților O.E.P.. pentru a evalua 
perspectivele reunirii Conferinței de 
la Geneva asupra Orientului Mijlo
ciu. a anuntat luni secretarul gene
ral al Ligii Arabe. Mahmud Riad. 
După o întrevedere cu Saied Kamal, 
adjunct al șefului Departamentului 
politic al O.E.P.. secretarul general 
al Ligii Arabe a declarat că el 
sprijină această ..cerere logică, care 
va ajuta la desfășurarea cu succes a 
conferinței miniștrilor de externe ai 
țărilor arabe ce urmează să înceapă 
la 12 noiembrie la Tunis".

Saied Kamal, la rindul său, a de
clarat că reuniunea propusă de O.E.P. 
ar urma ..să efectueze un studiu se
rios al tuturor documentelor apărute 
în timpul actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. cu privire la 
pregătirea reconvocării Conferinței 
de la Geneva*1 si să elaboreze un 
document de lucru exprimînd pozi
ția comună arabă fată de chestiunile 
organizatorice si dementele fun
damentale ale soluționării conflictu
lui din Orientul Mijlociu — docu
ment acceptabil pentru toate statele 
arabe si O.E.P.

DAMASC — Referindu-se la rezo
luția adoptată de Adunarea Generală

Încheierea sesiunii comune a parlamentelor 
egiptean și sudanez

CAIRO 31 (Agerpres). — Sesiunea 
comună a parlamentelor egiptean si 
sudanez si-a încheiat luni după- 
amiază lucrările, adoptînd o declara
ție finală consacrată relațiilor bi
laterale strînse si dezvoltării lor 
viitoare. Astfel, declarația recoman
dă modernizarea si dezvoltarea rețe
lelor de transporturi si telecomunica
ții care leagă cele două țări, unifi
carea legislației si programelor de 
învătămînt si crearea unui consiliu 
mixt în materie de planificare și 
dezvoltare.

„Cei nouă" și
La interval de cîteva zile, consi

liile ministeriale ale Pieței Comune 
(C.E.E.) și Asociației Europene a Li
berului Schimb (A.E.L.S.) s-au în
trunit în sesiuni speciale la Luxem
burg și, respectiv. Geneva pentru a 
discuta principalele probleme care 
le confruntă în momentul de față. 
Concordanța în timp a reuniunilor 
celor două organizații economice 
vest-europene este astfel explicată 
de ziarul francez „Le Monde" : „deși 
cuprind, fiecare, alte țări, ambele gru
pări suferă în prezent de aceleași 
greutăți — deficite ridicate ale 
balanțelor comerciale, o rată înaltă 
a inflației și un șomaj cronic".

„Cei nouă" din Piața Comună 
(Anglia, Belgia, Danemarca. Franța, 
Germania oocidentală. Irlanda, Italia. 
Luxemburg, Olanda) și „cei șapte" 
din Asociația Europeană a Liberului 
Schimb (Austria, Elveția, Finlanda, 
Islanda, Norvegia, Portugalia și Sue
dia) au încheiat bilanțul primelor 
trei trimestre ale acestui an cu re
zultate puțin Încurajatoare. „Pentru 
întreaga Europă occidentală, toamna 
aceasta este mai grea decît se aș
tepta" — scrie ziarul britanic „Fi
nancial Times11. „Cît privește iarna 
care vine — continuă cotidianul lon
donez — aceasta se anunță si mai 
aspră, întrucît redresarea economică 
așteptată nu a avut loc la momentul 
Si în ritmul scontat, iar industria a 
urmat un curs sinuos sau chiar a 
bătut pasul pe loc".

De obicei, atunci cînd se analizea
ză situația economică și socială din 
Piața Comună și Asociația Europea
nă a Liberului Schimb, comentato
rii occidentali iau ca etalon pentru 
prima grupare R.F.G., iar pentru a 
doua — Suedia. în comentariile 
privitoare la recentele reuniuni ale 
consiliilor ministeriale ale celor două 
organizații vest-europene. înseși 
„etaloanele" apar intr-o lumină nu 
prea favorabilă. „în perioada ianua

re. vorbitorul a spus că acestea _s-au 
materializat în crearea, amenajarea 
și modernizarea de întreprinderi in
dustriale, cooperarea pentru reali
zarea de instalații industriale com
plete. societăți mixte, cooperarea ne 
terțe piețe și altele. In continuare, 
delegatul român s-a referit la im
portanța cooperării bilaterale și 
multilaterale pe plan subregional ca 
o cale de punere în aplicare a pre
vederilor Actului final, cooperare 
care dispune de posibilități multiple 
în regiunea Balcanilor și în alte re
giuni ale Europei. Referindu-se la 
capitolul din Actul final privind 
realizarea de proiecte majore de in
teres comun, reprezentantul țării 
noastre a subliniat necesitatea trece
rii la realizarea unor astfel de 
proiecte în domenii cum sînt mediul 
înconjurător, transporturile, energia, 
agricultura, schimbul de informații 
științifice etc.

Reprezentantul român a prezentat, 
sub forma unui document de lucru, 
o propunere a țării noastre privind 
cooperarea industrială. în document 
se propune CREAREA UNUI CEN
TRU EUROPEAN DE COOPERARE 
INDUSTRIALA, care să asigure. în 
avantajul tuturor țărilor, schimbul 
de informații și documentație pri
vind formele și acțiunile de coope
rare industrială între ele; să contri
buie la promovarea transferului de 
procedee și tehnologii noi; să pro
moveze cooperarea pe terțe piețe; 
să organizeze periodic reuniuni de 
experți care să contribuie la exami
narea posibilităților de cooperare in
dustrială; să identifice forme noi 
de cooperare ; să contribuie la crea
rea de birouri de documentație teh
nică.

a O.N.U. cu privire la măsurile apli
cate de Israel în teritoriile arabe 
ocupate, rezoluție ce dezaprobă pu
ternic crearea de așezări israeliene 
în aceste teritorii, Abdel Mohsen 
Abu Mayzar, purtătorul de cuvînt al 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a decla
rat că documentul „confirmă pentru 
prima oară după 1967 caracterul pa
lestinian al acestor teritorii11.

PAMASC. — Abdd Halim Khad- 
dam. vicepremier si ministru de 
externe al Siriei, s-a întors luni 
la Damasc după o vizită la 
Beirut în cursul căreia a avut con
vorbiri cu președintele Libanului. 
Elias Sarkis, căruia i-a remis un 
mesaj din partea președintelui Hafez 
Al Assad. Atît convorbirile, cît si 
mesajul au fost consacrate examină
rii situației din lumea arabă si din 
Liban.

TEL AVIV — Potrivit unui sondaj 
efectuat de institutul ..Pori11, la 
solicitarea ziarului .,Haaretz11. 46,7 la 
sută dintre israelieni consideră că po
litica de implantare de noi așezări 
pe malul de vest al Iordanului va 
avea un efect negativ asupra șanse
lor realizării păcii în Orientul Mijlo
ciu. Dintre cei consultați, numai 5.5 
la sută au apreciat că aceste acțiuni 
vor avea consecințe pozitive.

Documentul reafirmă politica celor 
două țări în problema Orientului 
Mijlociu, caracterizată de flexibili
tate si care urmărește realizarea 
principalelor două obiective arabe — 
eliberarea teritoriilor arabe ocupate 
de Israel, precum si crearea unui stat 
palestinian. De asemenea, silit ex
primate sprijinul celor două țări 
pentru mișcările de eliberare din 
Africa și adeziunea lor ța politica 
de nealiniere.

„cei șapte" confruntați cu aceleași probleme
rie — august 1977, scrie ziarul „Die 
Welt", în R.F. Germania un număr de 
6 476 firme s-au declarat insolvabile, 
ceea ce înseamnă o creștere de 6,1 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Cauza : conjunctura eco
nomică a fost nefavorabilă". în ceea 
ce privește Suedia, observatorii 
amintesc recenta devalorizare a co
roanei, care a antrenat . după sine 
măsuri asemănătoare în Norvegia, 
Finlanda și Danemarca. Pentru restul 

Pe marginea sesiunilor consiliilor ministeriale 

ale C. E. E. și A. £. L S.

țărilor membre ale C.E.E. și A.E.L.S. 
problemele economice sînt încă mai 
complicate. „1977 a fost an de rece
siune pentru Italia, iar anul viitor 
va fi si mai dificil" — a declarat mi
nistrul italian al industriei, Carlo 
Donat Cattin, Intr-un interviu acor
dat revistei „II Mondo". Potrivit co
tidianului francez „Le Figaro", la 
baza crizei guvernamentale din 
Olanda, care a durat aproape cinci 
luni, s-au aflat nu atît disputele 
de ordin politic dintre principalele 
partide, cît dificultățile de ordin eco
nomic. Fenomenele negative ale cri
zei — inflația, șomajul, creșterea 
preturilor și reducerea standardului 
de viață al maselor populare — sînt 
adînc resimțite în Marea Britanie, 
Franța, Republica Irlanda, Islanda, 
Portugalia. în alte state membre ale 
C.E.E. și A.E.L.S.

Sesiunile speciale ale consiliilor 
ministeriale ale Pieței Comune și 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb au evidențiat șl acuitatea 
situației de pe frontul muncii. Exis
tenta unei uriașe armate de șomeri

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României 

Spectacol de gală la Pekin
PEKIN — Ansamblul artistic 

„Doina11 al armatei, aflat în turneu 
în R.P, Chineză în cadrul manifestă
rilor prilejuite de centenarul Inde
pendenței de stat a României, a sus
ținut, duminică, la Pekin, un specta
col de gală la care au asistat tova
rășii Li Sien-nien. vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Su Sian-cien, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., vicepreședinte al Comisiei 
militare a C.C. al P.C.C.. vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari. Cen Si-lien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
Uei Kuo-cin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C., vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, șeful Direcției 
generale politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare.

Pe ordinea de zi a Congresului mondial 

al orașelor înfrățite ;

Intensificarea eforturilor în vederea adîncirii 
destinderii internaționale

POINT-A-PITRE 31 
(Agerpres). — în ca
pitala Guadelupei au 
început lucrările celui 
de-al IX-lea Congres 
mondial al orașelor în
frățite, la care iau 
parte aproape 2 000 de 
delegați. Din țara 
noastră participă o de
legație a orașelor în
frățite condusă de Ion 
Manciuc, primarul o- 
rașului Iași, membru 
al Consiliului Federa
ției mondiale a ora
șelor înfrățite.

Tema congresului 
este amplificarea acti
vității federației in 
vederea sporirii con
tribuției sale la adin- 
cirea destinderii inter
naționale, la încetarea 
cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării. 
Vor fi prezentate, de 
asemenea, rapoarte re
feritoare la proble
mele dezvoltării rela
țiilor dintre orașe, ale 
urbanismului si apără
rii mediului ambiant.

în acest an se îm

Fidel Castro despre procesul normalizării 
relațiilor Cubei cu Statele Unite

HAVANA 31 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă trans
mise de Televiziunea cubaneză, Fidel 
Castro, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Cuba, a afirmat că 
ridicarea blocadei economice insti
tuite de S.U.A. împotriva Cubei tre
buie să constituie următorul pas pe 
calea ameliorării relațiilor dintre 
cele două țări. El a precizat că ac
tuala Administrație americană a 
adoptat o serie de măsuri favorabile, 
cum ar fi încetarea zborurilor de 
spionaj deasupra teritoriului cubanez 
și suspendarea restricțiilor impuse 
cetățenilor americani de a vizita 
Cuba.

Fidel Castro a arătat apoi că Sta
tele Unite trebuie să interzică activi
tățile contrarevoluționarilor teroriști 
împotriva Cubei. Vorbitorul a rele
vat. totodată, că nu toți reprezentan
ții emigrației cubaneze care trăiesc 
în S.U.A. sînt teroriști sau contrare
voluționari : unii dintre emigranti 
Si-au schimbat convingerile si gu
vernul cubanez nu ar ridica obiecții

Atacuri agresive 
ale Rhodesiei 

împotriva Botswanei
GABERONES 31 (Agerpres). — 

Forțe ale regimului rasist de la Sa
lisbury au deschis foc de mortiere 
și arme automate asupra unui post 
de observație al armatei Botswanei. 
la Kazungula. zonă de frontieră între 
Botswana. Rhodesia. Zambia și Na
mibia. anunță un comunicat oficial 
dat publicității la Gaberones.

La Salisbury, un purtător de cuvînt 
guvernamental a recunoscut că anga
jamente militare s-au produs în zona 
de frontieră Kazungula. Această re
giune este obiectul unor atacuri frec
vente ale trupelor regimului minori
tar al lui Ian Smith împotriva ță
rilor africane vecine, relevă agenția 
France Presse.

atît în C.E.E., cît și în A.E.L.S. pune 
probleme deosebit de grave. în 
raportul privind situația economică a 
„celor nouă", prezentat de Franțois 
Xavier Ortoli, se subliniază că în 
prezent în țările membre există 
sase milioane șomeri, dintre care 40 
la sută sînt tineri sub 25 de ani. 
La rindul lor. participanții la sesi
unea Consiliului ministerial al „celor 
șapte" au evidențiat ca probleme de 
bază ale îngrijorării lor „existența 

unui șomaj record si a unei inflații 
galopante".

Pe fundalul tuturor acestor difi
cultăți social-economice, sesiunea 
Consiliului ministerial al C.E.E. a 
scos în relief și o serie de contra
dicții interne. La reuniunea de la 
Luxemburg, miniștrii de externe și 
de finanțe ai „celor nouă" nu s-au 
putut pune de acord asupra proble
mei contribuțiilor respectivelor state 
la bugetul Pieței Comune pe 1978. 
Concret, Marea Britanie și Irlanda, 
țări ale căror monezi au avut de 
„suferit" ca urmare a deteriorării 
pozițiilor lor față de celelalte valute 
vest-europene, s-au opus cererii de 
a achita la bugetul comunitar un 
plus de 500 milioane dolari. Din cele 
425 milioane dolari pe care ar urma 
să-i achite britanicii, aceștia au... ofe
rit pentru bugetele pe 1978 și 1979 doar 
circa 70 milioane. Or, cum nici una 
din țările membre, confruntate la 
rindul lor cu multe probleme eco
nomice. nu s-a declarat gata să 
împartă intre ele povara financiară 
suplimentară pe care nu vor să și-o

în pauză, conducătorii de partid și 
de stat chinezi s-au întîlnit cu reali
zatorii spectacolului și au exprimat a- 
precieri elogioase față de arta inter
pretativă a artiștilor români, sublini
ind, totodată, că turneul ansamblului 
„Doina" în R.P. Chineză a adus o 
contribuție importantă la cunoașterea 
mai bună a artei poporului român, la 
Întărirea prieteniei frățești si a soli
darității militante dintre popoarele și 
armatele României si Chinei.

NEW YORK. — La Biblioteca ro
mână din New York a avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictură pe 
lemn cu lucrări semnate de pictorul 
Teodor Bogoi. Lucrările prezintă 
chipuri de oameni si peisaje ale Ma
ramureșului. precum și compoziții 
care vorbesc despre istoria si cul
tura poporului român.

Expoziția atrage un numeros pu
blic, fiind apreciată în mod deosebit 
de specialiștii americani.

plinesc două decenii 
de la crearea Federa
ției mondiale a orașe
lor înfrățite. în decla
rația publicată cu a- 
cest prilej de federa
ție se reafirmă că unul 
din principiile fun
damentale ale acestei 
organizații este lupta 
pentru pace, împotriva 
imperialismului, pen
tru reducerea bugete
lor militare si utiliza
rea mijloacelor elibe
rate in scopul dezvol
tării pașnice.

împotriva dorinței acestora de a vi
zita Cuba, ci chiar ar. aprecia pozitiv 
aceste vizite.

★
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Senatorul Frank Church a cerut Ad
ministrației americane să renunțe la 
atitudinea actuală fată de Republica 
Cuba si să ridice embargoul comer
cial fată de această tară, apreciind 
că politica de izolare a Cubei s-a do
vedit „arogantă și falimentară", 
într-un raport asupra vizitei pe cate 
a întreprins-o recent la Havana, se
natorul american arată — potrivit 
agenției U.P.I. — că „zidul pe care 
S.U.A. au încercat să-1 construiască 
în jurul Cubei s-a prăbușit. A sosit 
de mult timpul ca noi să renunțăm 
Ia o politică pe care comunitatea in
ternațională o consideră nedemnă de 
o mare națiune".

■ Ei ii H 9 El

agențiile
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de presă transmit:
Sosirea președintelui E- 

giptului la Teheran, p^ședin- 
tele Republicii Arabe Egipt. Mo
hammed Anwar El Sadat, a sosit 
luni la Teheran. El va avea convor
biri cu șahinșahul Iranului. Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. La so
sirea pe aeroportul internațional 
Mehrabad. -șeful statului egiptean a 
fost salutat de suveranul iranian.

Schimb de păreri. Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., l-a primit pe cardinalul 
Stefan Wyszinski, primatul Bisericii 
catolice din Polonia. în cursul con
vorbirii. anunță agenția P.A.pC a 
avut loc un schimb de păreri în cele 

asume Marea Britanie și Irlanda, 
problema contribuției la bugetul co
munitar rămîne deschisă. în ședința 
care a urmat dezbaterii problemei 
contribuției bugetare, „cei nouă" 
s-au împărțit în două tabere cînd 
a fost vorba de o temă ca aceea 
a lărgirii Pieței Comune prin ade
rarea in perspectivă a Greciei, 
Portugaliei și Spaniei. „Cei nouă" 
au fost la unison doar în a re
cunoaște că dificultatea majoră a 
lărgirii C.E.E. rămine costul său 
foarte ridicat. Experții vest-germani 
au apreciat că sporirea numărului 
membrilor Pieței Comune de la 9 la 
12 îi va costa pe primii „nouă" între 
6 și 10 miliarde dolari. Ca urmare, 
s-a ajuns la concluzia să se mai re
flecteze asupra problemei respective 
pînă în februarie viitor.

Nu s-au înțeles mai mult nici mi
niștrii însărcinați cu problemele pes
cuitului din țările Pieței Comune, 
reuniți zilele trecute la Luxem
burg. Ei au încercat să definească 
„un regim intern In ce privește pes
cuitul în apele teritoriale ale «celor 
nouă» din Marea Nordului și Atlan
tic". Concluzia : să se întîlnească din 
nou în decembrie.

Cît privește sesiunea Consiliului 
ministerial al A.E.L.S., este intere
sant comentariul ziarului „Ny Dag“, 
care conchide : „în ceea ce o pri
vește, Asociația Europeană a Libe
rului Schimb abia izbutește să-și 
ducă viața de pe o zi pe alta. Pentru 
ca să acționeze, ea nu mai are forța 
necesară".

Astfel, ambele reuniuni au oglindit 
un proces de ascuțire a contradic
țiilor înăuntrul grupărilor eco
nomice vest-europene, accentuat în 
condițiile în care redresarea scontată 
nu se realizează, iar noi dificultăți 
se ivesc la orizont.

Nlcolae PLOPEANU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

ALGERIENE DEMOCRATICE Șl POPULARE

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției,

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele poporului român, al Con
siliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu perso
nal. cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru poporul algerian prieten, angajat pe calea 
dezvoltării economice și sociale independente a patriei sale.

îmi exprim încrederea că vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică re
lațiile de prietenie, solidaritate și colaborare care există între Republica Socia
listă România și Republica Algeriană Democratică și Populară pe plan politic, 
economic, tehnico-științific. cultural, al învătămîntului și în alte domenii, pre
cum și pe tărîmul vieții internaționale. în interesul popoarelor român și alge
rian. al cauzei păcii, independenței naționale șl progresului în lume, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Imaginea cea mai pregnantă pe 
care o oferă azi vizitatorului Al
geria este cea a unui imens șan
tier. Pretutindeni se construiește 
cu însuflețire. Cu deosebire, efor
turile au fost îndreptate spre edifi
carea unei industrii proprii — con
diție esențială a consolidării inde
pendenței politice. Sînt elocvente 
în acest sens importantele resurse 
alocate dezvoltării industriei — 
3/4 din investiții. Nenumărate uzine 
si complexe industriale — o mare 
pondere definind industria petro
lieră — au apărut pe întreg cuprin
sul tării : la Annaba si Constantine, 
la Skidka si Arzew. la Setif si Bel 
Abbes.

Nu departe de Alger se află una 
dintre cele mai puternice zone in
dustriale ale Algeriei contempo
rane: complexul Ruiba. întreprin
deri aparținînd diferitelor societăți 
naționale — de siderurgie, de chi
mie, industrie textilă — se succed 
de o parte și de alta a autostrăzii, 
alcătuind o adevărată salbă de 
unități modeme. între ele se dis
tinge întreprinderea de autobuze 
Si vehicule industriale. Evoluția a- 
cestei unități este ilustrativă pen
tru drumul parcurs de întreaga e- 
conomie algeriană. Creată în 1967, 
ea produce în prezent circa 4 500 
de autobuze și camioane de dife
rite mărimi, urmînd ca pînă în 
1980 să-și dubleze producția.

Semnificativ pentru progresele 
calitative înregistrate de ramura 
construcțiilor de mașini din Alge
ria, în pas cu cele ale întregii eco
nomii, este și faptul că pînă în 1980 
piesele și subansamblele vor fi pro
duse în proporție de 90 la sută în 
țară, iar în 1985 se vor crea pri
mele disponibilități pentru export. 
Dacă avem în vedere că înainte de 
revoluție în Algeria nu existau de
cît cîteva mici întreprinderi pen
tru industria ușoară și o serie de 
ateliere de montaj, apare și mai 
clar saltul realizat în acest scurt 
interval.

Semnele noului sînt deosebit de 
pregnante și în satele algeriene,, ca 
urmare a politicii de transformare 
a vechilor structuri rurale. Națio
nalizarea pămintului. înfăptuită 
imediat după revoluție, a avut me
nirea să-i elibereze pe felahi de 

mai importante probleme ale poporu
lui si bisericii.

Convocarea Congresului 
P.C. din India. Consiliul Națio
nal al P.C. din India a hotărit ca cel 
de-al Xl-lea Congres al- partidului să 
aibă loc în martie—aprilie 1978. Vor 
fi dezbătute măsuri vizînd întărirea 
organizațiilor de partid si va fi sta
bilită linia activității viitoare a 
partidului, orientată sipre realizarea 
unității forțelor de stînga si demo
cratice, în vederea apărării indepen
dentei politice si economice a tării.

Reuniune. Intre 31 <>ctombrie 
și 11 noiembrie se desfășoară la 
Viena. la sediul Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). reuniunea reprezentanților 
guvernamentali însărcinați să exa
mineze elaborarea unei convenții in
ternaționale asupra protecției fizice a 
materialelor nucleare. La lucrările 
reuniunii participă reprezentanți din 
aproximativ 50 de țări membre ale 
A.I.E.A., între care și România.

întâlnire la Dar es Sa
laam. c^Pirtila Tanzaniei, lor
dul Carver, comisar rezident britanic 
desemnat pentru Rhodesia, si Prem 
Chand, reprezentantul secretarului 
general al O.N.U.. s-au întîlnit cu li
derii Frontului Patriotic Zimbabwe, 
Robert Mugabe si Joshua Nkomo. Re
feritor la convorbirile purtate. Jos
hua Nkomo a declarat că fiecare 
parte și-a exprimat punctele de ve
dere și că o altă întîlnlre va avea 
loc la o dată ulterioară, transmite 
agenția France Presse.

Petrolul din Marea Nordului fortifică 
lira sterlină

Revalorizarea de facto a monedei britanice în raport cu dolarul 
american

LONDRA 31 (Agerpres). — Guver
nul britanic a instituit luni regimul 
de flotare a lirei sterline, s-a anun
tat într-un comunicat al Ministerului 
de Finanțe. Decizia, precizează comu
nicatul, este urmarea unui aflux 
masiv de devize. City-ul londonez a 
fost, în ultimul timp, locul preferat 
de amplasare a unor capitaluri străi
ne. lira sterlină fiind mai bine cotată 
avîndu-se în vedere ameliorarea ba
lanței de plăti britanice datorită pe
trolului din Marea Nordului.

Flotarea liberă a lirei sterline va 
atrage după sine o reevaluare sub
stanțială a monedei britanice. Chiar 
la deschiderea tranzacțiilor, luni di
mineața. la bursa din Londra, lira 
sterlină, care fusese cotată la 1,77 
dolari vineri la încheierea operațiu
nilor. a atins 1,84 dolari.

Observatorii din Londra apreciază 
că flotarea liberă a lirei va facilita 

exnloaitare. pămîntul revenind 
celor ce-1 muncesc. Am so
sit in satul Auras El Heida 
la ora amiezii. într-una din a- 
cele zile în care căldura soarelui 
face parcă timpul să se dilate, iar 
orele prînzului să devină lungi, 
nesfîrșite. Așezarea își justifică 
numele de sat doar prin faptul că 
este locuită de oameni care mun
cesc în agricultură. Locuințele, do
tarea social-edilitară îndreptățesc 
denumirea de mic orășel. întreaga 
așezare a fost reconstruită din te
melii. Totul, absolut totul este 
nou. Fiecare familie locuiește în- 
tr-o casă nouă și fiecare casă dis
pune de radio și televizor. Dispen
sarul are o maternitate, un cabi
net dentar, cabinet de consultații. 
Cele 1 000 de sate socialiste pro
iectate a se construi pînă în 1980, 
alături de cele 3 700 de cooperati
ve de producție in care pămîntul 
este muncit în comun și de pro
gramele speciale în vederea dez
voltării mai rapide a 300 de comu
ne rămase în urmă, vor contribui 
într-un mod decisiv la înfăptuirea 
obiectivului fundamental al „revo
luției agrare" : transformarea pro
gresivă a condițiilor de viață și de 
muncă ale populației sătești.

Preocuparea statului pe linia mo
dernizării agriculturii îsi găseste 
expresie si în construirea a nume
roase baraje hidraulice. Gazdele 
ne-au vorbit cu satisfacție de acti
vitatea unui grup de specialiști ro
mâni care a participat la moderni
zarea și supraînăltarea barajului 
K’Sob din regiunea M’Sila — obiec
tiv de seamă al planului cvadrie- 
nal de dezvoltare a regiunii, care 
va contribui la irigarea unei supra
fețe de 500 000 mp.

Este unul din numeroasele e- 
xemple ale conlucrării atît de rod
nice româno-algeriene — începînd 
cu executarea în comun a unor 
ample obiective în domeniul pe
trochimiei și pînă la cooperarea 
în formarea de cadre de specialiști 
pentru economia algeriană — e- 
xemple ,ce ilustrează legăturile de 
stimă, prietenie și solidaritate sta
tornicite între țările și popoarele 
noastre.

Paul DOBRESCU

Delegația Asociației de 
prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea 8 a-80’ 
ciației de prietenie China—Coreea, 
care întreprinde o vizită la Phenian, 
a fost primită de președintele R.P.D. 
Coreene. Kim Ir Sen. Delegația este 
condusă de președintele Asociației 
de prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea. Wan Pin-nan.

Vizita unei delegații ja
poneze la Phenian. *«?««*»* 
tele R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen. a 
primit, la Phenian, delegația Grupu
lui de prietenie iapono-coreean. con
dus de Makoto Ichikawa, membru al 
conducerii Consiliului General al 
Sindicatelor din Japonia (Sohyo). a 
Comitetului japonez de sprijinire a 
reunificării Coreei, a Comitetului in
ternational de legătură pentru reuni- 
ficarea independentă si pașnică a 
Coreei, transmite agenția A.C.T.C.

Comisia permanentă a 
C.A.E.R. pentru construcții 
de mașini 3 avut ° ?edintâ la 
Havana, în cadrul căreia a examinat 
planul de lucru pe anul 1978 si a a- 
probat proiectele protocoalelor de 
completare a convențiilor încheiate 
anterior privind specializarea si co
operarea în producția de utilaje pen
tru fabricarea firelor si fibrelor chi
mice. utilajelor emailate, mașinilor 
si aparatelor de uz casnic si pieselor 
de completare pentru acestea. Șe
dința s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie si înțelegere reci
procă.

lupta angajată de guvernul Callaghan 
împotriva inflației, dar. în același 
timp, va face mai dificilă relansarea 
producției. De altfel, ministrul brita
nic al finanțelor. Denis Healey, a de
clarat că guvernul nu are în vedere 
o relansare rapidă a activității eco
nomice. La rindul său. guvernatorul 
Băncii Angliei. Gordon Richardson, a 
subliniat necesitatea unei politici 
riguroase pe plan monetar si ram
bursării cît mai repede posibil a da
toriei externe, care se ridică la circa 
20 miliarde dolari.

Se apreciază, totodată, că reeva
luarea de facto a lirei sterline, în- 
tîmpinată favorabil si de opoziția 
conservatoare, va contribui la slă
birea si asa fragilă a competitivității 
produselor britanice pe piața inter
națională, întrucît prin această mă
sură importurile se vor ieftini, în 
timp ce exporturile se vor scumpi.

Dl PRETUTINDENI
• 200 DE SUBSTAN

ȚE ACTIVE INDISPENSA
BILE. Numărul substanțelor 
active utilizate de industria far
maceutică se ridică la 2 000— 
3 000, iar cel al medicamentelor 
preparate pe baza lor și aflate 
in circulație în Europa occiden
tală — la circa 20 000. Dar un 
comitet de experți ai Orga
nizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) a ajuns la concluzia, 
după îndelungate lucrări de 
selecție, că 200 de substan
țe active sînt suficiente pen
tru a răspunde nevoilor me
dicale ale marii majorități a 
populației globului. Lista a- 
cestor medicamente, care va 
fi difuzată în anul viitor, 
prezintă o importanță deosebită 
pentru țările în curs de dezvol
tare, al căror venit național re
dus le impune o alegere rigu
roasă a medicamentelor. Ex
perți din peste 40 de țări care 
au întocmit lista precizează că 
ea „nu descalifică medicamente
le rămase pe dinafară", ci ur
mărește doar să ofere țărilor 
membre ale O.M.S. „o bază care 
să le permită să identifice pro
priile lor priorități și să efec
tueze astfel propria lor selec
ție". în plus, lista nu este ex
haustivă și va putea fi adap
tată potrivit progreselor științe’

• SPANIA OMAGw. 
ZA PE PICASSO. Schim- 
bările care se petrec în Spania 
își găsesc reflectare și în mani
festările tot mai frecvente de 
omagiere a memoriei marelui 
artist plastic Picasso, care sub 
regimul franchist n-a putut să-și 
revadă patria natală și a cărui 
operă a fost ținută departe de 
privirile conaționalilor săi. Ast
fel, zilele acestea, la Madrid s-a 
deschis o expoziție cuprinzînd 31 
de pînze reprezentative din pe
rioadele de început ale creației 
pictorului. In orașul natal, Ma
laga, a fost dezvelită, în mij
locul unui parc căruia i s-a dat 
numele artistului, o monumenta
lă sculptură intitulată „Omagiu 
lui Picasso", exeeptată de Ber- 
rocal. De asemenea, în fața ca
sei unde s-a născut Picasso a 
fost instalată o reproducere in 
mărime naturală a celebrei com
poziții „Guernica" — nemuritor 
rechizitoriu împotriva fascismu
lui și războiului. Concomitent, 
în acest oraș se organizează ex
poziții de afișe, recitaluri de 
muzică și poezie, proiecții de 
filme evocînd viața și opera ma
relui fiu al Spaniei.

• EXPEDIȚIE ȘTIIN
ȚIFICĂ ÎN ANTARCTICA. 
O echipă internațională alcătui
tă din mai multe mii de oameni 
de știință se îndreaptă în pre
zent spre Antarctica, unde ur
mează să efectueze o serie de 
experimente și investigații in 
sezonul de vară ce corespunde 
cu iarna din emisfera nordică. 
Expediția va efectua deplasări 
pe calota de gheată pînă la Po
lul sud, va lansa sonde, va stu
dia flora și fauna de sub ghea
ța mărilor din jur, va fora pînă 
la adîncimi de 1 000 de metri. 
Forajele urmăresc. între altele, 
cunoașterea variațiilor climatice 
In cursul ultimilor 25 000 de ani. 
Una din echipe se va ocupa în
deosebi de animalele fosile din 
munții transantarctici. Cercetă
rile pornesc de la consideren
tul că aceste animale sînt ase
mănătoare unora descoperite in 
Africa de Sud — ceea ce per
mite ipoteza că într-o anumită 
perioadă Africa și Antarctica a- 
parțineau aceluiași continent.

• AUTOMAT PEN
TRU ANALIZA SÎNGE- 
LUI. Uzina pentru aparatură 
de laborator din Ilmenau 
(R.D.G.) a elaborat proiectul 
unui automat pentru analiza 
sîngelui. Cu o singură doză < > 
singe, aparatul efectuează opt 
analize diferite. Datele sînt pre
lucrate de echipamentul electro
nic al automatului și rezultatele 
apar scrise la mașină. Astfel, 
lucrările de laborator sînt sub
stanțial simplificate și concluzii
le mai precise.

• COLECȚIA DE IN
SECTE a Muzeului zoologic de 
pe lingă Universitatea din Mos
cova numără aproape două mi
lioane de exemplare. Considerată 
drept una dintre cele mai valo
roase din lume, ea a fost inclusă 
în catalogul UNESCO. Anual, lu
crătorii muzeului primesc peste 
40 de colete cu insecte din par
tea unor centre științifice din 
diferite țări.

• ADAPTĂRI PENTRU 
MOTOARE DE AVIOA
NE. Sute de avioane zboară 
cu motoare concepute inițial 
pentru automobilele Volkswa
gen. Adaptate noilor condiții, 
aceste motoare costă mult mai 
ieftin decît cele destinate avioa
nelor de putere echivalentă. 
De altfel, moda avioanelor cu 
motoare de automobil sau mo
tocicletă s-a extins. In R.F.G. 
se folosesc cilindrii motociclete
lor BMW pentru realizarea u- 
nor motoare de avion în stea, 
iar în Franța se utilizează mo
torul automobilului Simca — 
Chrysler.

• TRANSPORT LA
ÎNĂLȚIME. Rețeaua de funi- 
culare, teleferice, teleschiuri din 
Elveția a ajuns în acest an la 
1 400 kilometri. în ce privește 
numărul turiștilor care se folo
sesc de acest mijloc de trans
port. el crește necontenit ; de 
la 40 milioane în 1965 la 90 
milioane în 1975.

• CEL MAI VECHI 
FURNAL Arheologii francezi 
au descoperit la confluența du
rilor Oise și Aisne urmele celui 
mai vechi cuptor de topire a 
fierului cunoscut în Europa. El 
datează din anii 800—700 l.e.n., 
adică de la începutul epocii fie
rului în Europa.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 Ml, București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCiNTEH M 360


