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ÎN ZIARUL DE Ml:
Bătălia ultimului tri
mestru al cincinalu
lui :

• Realizarea exemplară 
a planului la export. 
Răspuns operativ so
licitărilor, produse de 
calitate.

• Reducerea la strictul 
necesar a importului. 
Cuvîntul decisiv îl are 
pasiunea creatoare

Prin muncă fără preget, prin bună organizare

TOATĂ RECOLTA
- grabnic pusă Ia adăpost!

/n șpiritu[ marilw deziderate ale păci^ destinderii ș[ securității internaționale, 

itinerarul președintelui României socialiste in țari nordice ale Europei a debutat ieri prin

VIZITA DE STAT A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN SUEDIA
Primire călduroasă, 
manifestări de înaltă 
stimă față de 
prestigioșii soli ai 
poporului român, 
ambianță cordială 
- expresii elocvente 
ale bunelor relații 
prietenești româno- 
suedeze, ale voinței 
comune de a conferi 
dimensiuni mai 
ample colaborării 
pe ‘ multiple planuri 
dintre cele două țări 

și popoare
Solii României întimpinați cu cordialitate In Piața Muzeului Militar

Cu toate că vremea se menține 
instabilă — plouă in cea mai mare 
parte a tării, iar temperatura este 
scăzută — continuă intens recolta
rea și transportul roadelor acestei 
toamne. Lucrătorii ogoarelor, in 
sprijinul cărora au venit numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, acționează stăruitor 
pentru a îndeplini sarcina trasată 
de conducerea partidului ca, în 
cursul acestei săptămîni, să încheie 
recoltarea, transportul și depozita
rea porumbului. Aceste eforturi sîrit 
vizibile la tot pasul. De la o zi la 
alta cresc suprafețele recoltate și 
se micșorează grămezile de porumb 
pe care zăpada le-a surprins pe 
cîmp. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă ieri, recolta de 
porumb a fost strinsă de pe 2 225 100 
hectare, ceea ce reprezintă 01 la 
sută din suprafața cultivată. Au în
cheiat recoltarea porumbului uni
tățile agricole din județele Mehe
dinți, Tulcea, Suceava și Sălaj, lu
crările desfășurîndu-se pe ultimele 
hectare și în județele Arad, Olt, 
Gorj, Covasna, Hunedoara, Mara
mureș, Dîmbovița. Suprafețe . mai 
mari de recoltat există in județele 
mari producătoare de porumb : 
Constanta — 17 000 hectare. Timiș 
— 13 600 hectare. Ilfov — 12 000 
hectare. Brăila și Ialomița — cite 
10 000 hectare.

Datorită măsurilor luate de orga
nele județene de partid, conduceri
le unităților agricole au asigurat o 
mai bună folosire a mijloacelor de 
transport, scăzind decalajele între 
cantitățile de porumb recoltate si 
cele transportate la bazele de Ve- 
ceotie și in magaziile proprii ale u- 
nitătilor agricole. Totuși, există incă 
grămezi mari de porumb in incin
tele unităților agricole, care, în

multe cazuri, nu sînt adăpostite co
respunzător. Trebuie acționat. în 
continuare, cu toată energia pentru 
ca tot porumbul aflat în grămezi pe 
cimp sau la sediul unităților agri
cole să fie pus neîntirziat Ia adă
post, îndeplinirea obligațiilor la 
'fondul de stat constituind o sarci
nă de mare răspundere și, în ace
lași timp, o obligație.

Continuă, de asemenea, scosul și 
transportul sfeclei de zahăr. Pînă 
acum, această valoroasă plantă teh
nică a fost recoltată de pe 75 la 
sută din suprafața cultivată. Tre
buie continuate eforturile ca și in 
condițiile de lucru mai grele din 
această toamnă — terenul este des
fundat — să fie transportată toată 
sfecla de pe cîmp, asigurîndu-se 
materia primă necesară fabricilor 
de zahăr. Tot atît de important este 
ca la depozitarea ei. în silozuri să 
fie respectate normele tehnice, ast
fel incit să se evite orice pierderi 
în .timpul păstrării.

Desigur, in aceste zile se exe
cută și alte lucrări. Din grădinile 
de legume se string importante 
cantități de produse. îndeosebi ră- 
dăcinoase și varză, fn scopul asigu
rării bazei furajere se adună și se 
însilozează coceni și alte resturi ve
getale. Mecanizatorii, organizați în 
schimburi prelungite, fac arături de 
toamnă.

întrucît timpul se menține insta
bil, este necesar ca, pretutindeni, cu 
sprijinul organelor și organizații
lor de partid, conducerile unităților 
agricole să actyoneze cu și mai 
multă stăruință, folosind din plin 
toate forțele mecanice și manuale 
pentru a încheia grabnic strîngerea 
si depozitarea recoltei, pentru a in
tensifica celelalte lucrări ale cam
paniei agricole de toamnă.

OAMENII OGOARELOR DIN ILFOV, LA UN EXAMEN 
AL RĂSPUNDERII PENTRU RECOLTA, 

PENTRU PROPRIA MUNCA
In pagina a IV-a,

Oamenii muncii din industria județului Sălaj

Oamenii muncii — romani și ma
ghiari — din industria județului Să
laj, muncind cu abnegație și dă
ruire, intr-o strinsă unitate și 
frăție, raportează realizarea sarci
nilor cincinalului 1976—1980 la pro
ducția globală industrială.

îndeplinirea cu aproape 2 luni 
mai devreme a sarcinilor actualului 
cincinal — se spune în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comi
tetul județean Sălaj al P.C.R. — 
creează condiții ca, prin mobiliza
rea și în continuare a colectivelor 
de oameni ai muncii, să obținem, 
pînă la sfirșitul anului, o produc- 
țir-globMă industrială fii valoare de 
1,5 miliarde lei,- ce se va concre
tiza în aproximativ 8 000 tone con
ductori de bobinaj, peste 3 300 tone 
armături industriale din fontă, 10 
milioane bucăți cărămizi și blocuri 
ceramice echivalente, mobilier in 
valoare de peste 153 milioane lei, 
aproape 2 000 tone preparate din

planul cincinal
carne, 4,3 mii tone oțel brut și 
altele.

Puternic mobilizați de vibran
tele dumneavoastră îndemnuri adre
sate la recenta plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român și urmind neabătut 
înaltul exemplu de muncă și viață 
comunistă, de dăruire și pasiune 
revoluționară ce ni-1 oferiți zi de 
zl, noi, toți cei ce trăim și mun
cim pe aceste străvechi meleaguri, 
in frunte cu comuniștii, sintem 
preocupați permanent pentru pre
gătirea condițiilor necesare reali
zării producției anului 1981, a tu
turor sarcinilor viitorului cincinal 
și vă asigurăm, mult stimate $1 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toată priceperea 
și energia noastră pentru traduce
rea în viață a hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres al partidu
lui, sporindu-ne aportul la înainta
rea patriei pe cele mai luminoase 
culmi de progres și civilizație.

Sosirea la Stockholm
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a început joi, 6 noiembrie, vizita 
de stat pe care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o efectuează în 
Suedia, la invitația Maiestății Sale 
regele Cari al XVI-lea Gustai și a 
reginei Silvia.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la Stockholm to
varășii Gheorghe Oprea, Stefan An
drei, Vasile Pungan, ministru secre

tar de stat. Ștefan Birlea, directorul 
cabinetului președintelui Republicii 
Socialiste România, Constantin Mi- 
tea, consilier al președintelui, alte 
persoane oficiale române.

La vizită participă, de asemenea, 
tovarășul Valentin Ceaușescu.

Așteptată cu viu interes, ca un eve
niment politic de prim ordin, ce ilus
trează audiența pe care și-a cîștigat-o 
România, dezvoltarea sa pe multiple 
planuri, politica externă a tării noas
tre și stima de care se bucură activi

tatea neobosită, personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, vizita 
se constituie, totodată, ca o mărturie 
elocventă a rolului pe care îl are dia
logul la nivel înalt între state, indi
ferent de orînduirea lor socială. în 
făurirea unei lumi mai bune, o lume 
a păcii și cooperării internaționale.

După un ^bor de două ore și ju
mătate, la ora 11,30 — ora locală — 
aeronava cu care au călătorit înalții
(Continuare în pag. a II-a)

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DIN ROMAN

Dineu oficial oferit în onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu 
» ’ o

Maiestatea Sa regele Cari ăl 
XVI-lea Gustaf și regina Silvia au 
oferit, joi seara, la Palatul Regal, un 
dineu oficial în onoarea președinte
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Au participat Gheorghe Oprea, 
Stefan Andrei, alte persoane oficiale 
române.

A luat parte, de asemenea, tovară
șul Valentin Ceaușescu.

Dineul a reunit, în marea sală de 
recepții, pe președintele parlamen
tului suedez, Ingemund Bengtsson, 
pe primul ministru suedez, Thorb- 
joern Faelldin, ministrul afacerilor 
externe, Ola Ullsten, alți' membri ai 
guvernului, personalități politice, re
prezentanți de seamă ai vieții publice 
suedeze și soțiile lor.

Au fost prezenți ambasadorul

român in Suedia, Teodor Vasillu, cu 
soția, și ambasadorul suedez in 
România, Hans Efraim Skold, cu 
soția.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cordialita
te, președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa Cari al XVI-lea Gustaf 
au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Suediei.

în paginile 2-3

• Ceremonia conferirii unor inalte distincții
• Primirea șefilor misiunilor diplomatice
• Vizitarea muzeului din cadrul 

Palatului Regal

în fabricație - strungul carusel 
cu diametrul de 10000 mm

Cu aproape un an în avans față 
de planul tehnic de asimilare a 
noilor produse, constructorii de 
mașini de la întreprinderea meca
nică din Roman au început fabri
cația strungului carusel tin SCM- 
100, cu diametrul de prelucrare de 
10 000 mm, fapt ce marchează în
cheierea asimilării întregii familii 
de astfel de strunguri grele ce se

realizează aici. Ca și celelalte ti
puri de carusele fabricate de în
treprinderea din Roman, , noul uti
laj asigură, în pofida diametrelor 
foarte mari ale pieselor pe care le 
strunjește, un înalt grad de preci
zie a prelucrării.

Primul strung carusel de 10 000 
mm va părăsi hala de montaj pînă 
la sfirșitul acestui an. (Constantin 
Blagovici).

Toastul regelui 
Carl al XVI-lea Gustaf

Domnule președinte,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Stimați oaspeți români,
Doamnelor și domnilor,

Este pentru prima dată cînd Suedia primește vizita 
unui șef de stat ai României. De aceea, îmi face o 
plăcere deosebită să vă urez bun venit și să exprim 
speranța că această vizită va fi fructuoasă și bogată 
în succese.

Dumneavoastră, domnule președinte, ați ajuns să 
simbolizați progresele României din ultimele decenii. 
Cu mare interes, noi sintem martori ai modului în 
care România, sub conducerea dumneavoastră, a par
curs o impresionantă dezvoltare economică. Transfor
marea unei țări, într-o perioadă atît de scurtă, din- 
tr-un stat agrar într-o modernă societate industrială 
constituie un proces extrem de complicat și solicitator 
de eforturi. Noi împărtășim speranțele dumneavoastră 
privind continuarea progreselor și creșterea posibilită
ților poporului român de a trăi în pace și prosperitate. 
Permiteți-mi să vă urez succes deplin în această ac
tivitate.

Și pe plan internațional, dumneavoastră, domnule 
președinte, v-ați făcut cunoscut printr-o politică acti
vă și deosebit de constructivă. Eforturile dumneavoas
tră de a contribui, printr-o politică de pace, indepen
dență, la creșterea securității în Europa sînt bine 
cunoscute și apreciate la noi. Noi sperăm că România, 
sub conducerea dumneavoastră, va aduce și de acum

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Maiestate),
Doamnelor și domnilor,

Ne face o deosebită plăcere să vizităm frumoasa 
dumneavoastră țară și să vă adresăm, cu acest prilej, 
un salut cordial, și cele mai bune urări, să vă mulțu
mim pentru ospitalitate și pentru caldele cuvinte de 
apreciere la adresa poporului român, a prieteniei și 
colaborării româno-suedeze.

Vizita noastră în Suedia — prima pe care un șef 
de stat al României o face în țara dumneavoastră — 
este o expresie a evoluției pozitive pe care o cunosc 
relațiile româno-suedeze, a dorinței comune de a dez
volta pe un plan superior bunele raporturi dintre ță
rile și popoarele noastre.

Intr-adevăr, între România și • Suedia au existat 
vechi legături și contacte, schimburi culturale, do
rința de cunoaștere reciprocă. în acest sens, aș adăuga 
la momentele amintite aici faptul că încă de acum 
trei secole unul din marii cărturari ai țării noastre, 
spătarul Nicolae Milescu, întreținea largi relații cu 
oameni de cultură din țara dumneavoastră, iar una 
din cărțile lui — socotită prima carte română scrisă 
în limba latină — a fost tipărită în Suedia.

Evocînd aceste tradiții ale trecutului, îmi este de
osebit de plăcut să subliniez dezvoltarea pe care o 
cunosc în prezent relațiile româno-suedeze. Pe baza 
acordului comercial de lungă durată și a celorlalte

La dineul oficial(Continuare in pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA DE STAT A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN SUEDIA

României

d
Personalități de frunte ale Suediei cfduc omagiul lor președintelui

in Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, .pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit, joi, 6 noiem
brie, Capitala pentru a întreprinde 
vizite de stat în Suedia, la invitația 
Maiestății Sale regele Carl al XVI- 
lea Gustaf și a reginei Silvia. Dane
marca, la invitația Maiestății Sale 
regina Margareta a II-a și a Alteței 
Sale Regale prințul Henrik, și Nor
vegia, la invitația Maiestății Sale 
regele Olav V.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cele trei state nordice 
— prima vizită a unui șef de stat 
român în aceste țări — reprezintă un 
eveniment istoric, cu adinei semnifi
cații în cronica relațiilor României 
cu statele respective, ea urmînd să 
materializeze voința. reciprocă de a 
dezvolta și promova raporturi mai 
strînse de colaborare și cooperare in 
folosul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, destinderii securității și înțe
legerii în Europa și în întreaga lume.

Vizitele în aceste țări evidențiază 
pregnant orientarea prihcipiala. ca
racterul dinamic și constructiv al 
politicii externe a României socia
liste, care, pe baza hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului. în
scrie, ca o componentă fundamentală, 
dezvoltarea și adîncirea prieteniei și 
colaborării cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor economico-so- 
cială, pe baza respectării nrincipiilor 
independentei și suveranității națio
nale,, egalității în drepturi și avanta
jului reciproc. neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța. .

începute în condiții internaționale 
complexe, vizitele constituie, totoda
tă, o expresie a hotărîrii României 
de a conlucra mai strîns cu țările 
din această parte a continentului 
nostru pentru a-și aduce contribuția 
la edificarea unui sistem real de

securitate și cooperare în Europa, Ia 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, la cauza genera
lă a păcii, destinderii, colaborării în 
întreaga lume, la înfăptuirea idealu
rilor de progres și bunăstare ale tu
turor popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt însoțiți 
în această vizită de tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, la pleca
re, de tovarășii Ilie Verdeț, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu. Lina Ciobanu, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 
I'azekas, Cornelia Filipaș, Paul Ni- 
culescu. Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, LeOnte Răutu, Aneta Spornic, 
Mihai Gere, Nibolao Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Rădoi, Ion Ursu. Tovarășii din 
conducerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații de masă și 
obștești, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, generali.

Au fost de față Per Borgen, am
basadorul Norvegiei la București, 
Hans Andersson, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Suediei, și Chris
tian F.L. D’Auchamp, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Danemarcei.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei' Elena Ceaușescu.

La ora 10. avionul prezidențial a 
decolat, îndreptindu-se spre Stock
holm.

Sosirea la
(Urmare din pag. I)
oaspeți români, însoțită în spațiul 
aerian al Suediei de o escadrilă de 
onoare a aviației militare suedeze, a 
aterizat pe aeroportul internațional 
Arlanda, din apropierea capitalei 
Suediei, unde. în onoarea distinșilor 
oaspeți, au fost arborate drapelele de 
stat ale României și Suediei.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu au venit marele mareșal 
al Regatului, precum și Ola Ullsten, 
vicepremier și ministru de externe 
al Suediei, alte persoane oficiale sue
deze. care au salutat cu cordialitate, 
la scara avionului, pe înalții oaspeți 
români.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Stockholm, Teodor Vasiliu, și 
ambasadorul Suediei- la București, 
Hans Efraim Skold.

De la aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. însoțiți de marele mare
șal al Regatului, de celelalte persoa
ne oficiale care au venit în intimpi- 
nare. s-au îndreotat cu mașinile spre 
Piața Muzeului Militar — Artillerin- 
garden — din centrul orașului Stock
holm, unde a avut loc primirea ofi
cială a inaltilor soli ai poporului ro
mân.

Autostrada de 40 de kilometri care 
leagă aeroportul de marele oraș șer
puiește printre terenuri de curînd 
arate, printre pășuni de un verde 
crud, punctate de verdele mai intens 
al coniferelor, de albul mestecenilor, 
de cenușiul stâncilor. Peisajul este 
marcat de ferme și fabrici, ilustra
tive pentru activitatea harnică a lo
cuitorilor.

Stockholm
în Piața Muzeului Militar, din zona 

centrală a capitalei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați cu deose
bită cordialitate de Maiestatea Sa 
Carl al XVI-lea Gustaf, în uniformă 
de amiral, și de regina Silvia, care 
adresează distinșilor oaspeți cuvinte 
prietenești de bun sosit. Șefii de stat 
ai României și Suediei își string cu 
cordialitate mîinile. Cu aceeași căl
dură își exprimă bucuria de a se in- 
tîlni cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
regina Silvia.

Situat intr-un peisaj splendid. Ia 
îngemănarea apelor lacului Malaren 
cu Baltica. Stockholm — capitala 
Suediei — este unanim recunoscut ca 
unul dintre cele mai frumoase orașe 
ale lumii. Frumusețea sa i-a determi
nat pe poeți să. se întreacă în a-i găsi 
epitete pe măsură — „Veneția Nor
dului". „Regina lacului Malaren", 
„Orașul de pe ape". Istoria Stockholm- 
ului se pierde în ceața timpului și 
a legendei. Denumirea actuală datea
ză din anul 1252, cînd, potrivit tradi
ției. Birger Jarl, fondatorul orașu
lui, i-a pus piatra de temelie. Stock- 
holmul se prezintă ca un oraș mo
dern. proiectat in acord cu necesită
țile vieții moderne, fără a-i estompa 
insă ceea ce secolele au prins cu dăr
nicie în corola sa arhitecturală. Sînt 
aici, pe malurile canalului Strommen, 
clădiri de vîrstă venerabilă, edificiile 
impunătoare ale Palatului Regal, 
Primăriei, vechiului Parlament, ală
turi de care țîșnesc edificiile noi, 
reprezentative pentru oraș ; să nu
mim. între acestea, maiestuosul 
obeîisc de sticlă iluminat multicolor 
din interior, în vecinătatea sa înăl- 
țindu-se grupul de blocuri înalte din

TELEGRAME DE LA 

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,

Tovarășului STANISLAW KANIA
■■ Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Survolind teritoriul Uniunii Sovietice, îmi face plăcere să vă adresez 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., precum și popoarelor sovie
tice prietene un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de noi și tot mai mari succese pe calea construcției socialiste și 
comuniste.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre 
țările și partidele noastre se vor dezvolta continuu. în interesul și spre binele 
popoarelor ambelor țări, al cauzei generale a socialismului, a progresului și 
păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Polone, doresc să 
vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Consiliului de Stat al R. P. Polone, precum și poporului polonez 
prieten un cordial salut tovărășesc și urări de succes în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, în asigurarea mersului ferm înainte al Poloniei pe 
calea socialismului.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Polonia, dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul 
construcției noii orinduiri în țările noastre, al cauzei generale a socialismului 
si păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Hotorgscity. Nu departe se afla 
sala de concerte, străjuită de zece 
coloane corintice, și Fîntîna lui 
Orfeu — creație a sculptorului Cari 
Milles.

La sosirea în celebra Piață a 
Muzeului Militar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați cu înaltele ono
ruri rezervate șefilor de stat, cu 
deosebit fast și strălucire, cu senti
mente de înaltă considerație față de 
președintele României, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
a cărui activitate neobosită pusă în 
slujba idealurilor de pace, progres 
și bunăstare ale omenirii este bine 
cunoscută și prețuită în întreaga 
lume.

înalților oaspeți români le-au fost 
prezentate apoi . persoanele oficiale 
suedeze venite în întîmpinare. Sînt 
prezenți aici președintele parlamen
tului suedez (Riksdag). Ingemund 
Bengtsson, primul ministru- -al Sue
diei, Thorbjoern Faelldin, ministrul 
economiei, Goesta Bohman, ,alți 
membri ai guvernului.

Iau parte la această ceremonie 
generali, prefectul ' Departamentului 
Stockholm, comandanți de arme și 
comandantul garnizoanei Stockholm.

înalții oaspeți români sînt con
duși spre somptuoasele călești, deco
rate cu însemnele regale, rezervate 
marilor ceremonii.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
regele Suediei au luat loc în prima 
caleașcă, în timp ce tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Silvia au luat 
loc în cea de-a doua caleașcă. 
Cortegiul astfel alcătuit, deschis de 
o escortă de cavalerie, în uniforme 
de gală, și însoțit de o alta s-a în
dreptat apoi spre Palatul Regal.

întreaga desfășurare a ceremoniei, 
prezența unui mare număr de cetă
țeni in Piața Muzeului Militar, 
de-a lungul străzilor, au eviden
țiat, o dată în plus, marea aten
ție acordată de oficialități, de opinia 
publică suedeză vizitei șefului statu
lui român, stima și prețuirea de care 
se bucură președintele României pe 
toate meridianele globului.

De-a lungul traseului străbătut de

Dejun
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, joi, cu Maiestatea Sa 
Cari al XVI-lea Gustaf și regina 
Silvia, în cadrul unui dejun.

La dejun a participat Valentin 
Ceaușescu.

Vizitarea muzeului din cadrul Palatului Regal
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de Maiestățile 
Lor regele Cari al XVI-lea Gustaf 
și regina Silvia, au vizitat, joi 
după-amiază, muzeul din cadrul 
Palatului Regal.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, alte persoane 
oficiale române.

Distinșii oaspeți români sînt in
formați că inițial „Cabinetul regal" 
pe care îl vizitează a servit ca de
pozit pentru arme și piese de vesti
mentație care nu mai erau folosite, 
dar prezentau un interes istoric 
particular. în decursul anilor, el a 
devenit un bogat muzeu, exponate
le ilustrând diverse momente memo
rabile din istoria Suediei.

Se vizitează mai întîi colecția de 
călești regale, cuprinzînd exponate 
din secolele XVIII și XIX, trei din
tre ele cu echipaje complete. Aici se 
află cea mai veche și. în - același 
timp, cea mai elegantă caleașcă din 

BORDUL AVIONULUI

coloana oficială de mașini, precedată 
de o escortă motorizată. în văzduhul 
acestei superbe zile de toamnă, cu 
soare mult și vreme prietenească, 
fluturau în bătaia vîntului, înălțate 
ca pe niște simbolice catarge ale 
prieteniei, drapelele de stat ale 
României și Suediei.

în acordurile fanfarei, cortegiul a 
pătruns în marea curte a Palatului 
Regal.

Pe acest loc, unde se află acum pa
latul, a existat inițial un vechi cas
tel, „Trei coroane", construit în ju
rul unui turn de apărare. Extinde
rea și fortificarea castelului datează 
din zilele regelui Gustaf Vasa. La 
sfîrșitul secolului al XVII-lea, un ar
hitect de renume al vremii, Nicode
mus Tessin-cel-Tînăr,*a fost chemat 
șă-1 modernizeze și să extindă aripa 
nordică a palatului, decorarea in
terioarelor fiind realizată de artiști 
francezi și italieni. Reconstruit după 
un incendiu devastator, palatul a 
păstrat în bună măsură amprenta sti
lului baroc al lui Tessin. '

Aici, în curtea interioară, continuă 
ceremonia primirii. O gardă militară, 
îmbrăcată cu strălucitoare costume 
de paradă, prezintă onorul. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și regele Cari 
al XVI-lea Gustaf au trecut în revis
tă garda de onoare. Fanfara militară 
a intonat imnurile de stat ale Româ
niei și Suediei.

înalții oaspeți români, însoțiți de 
Maiestățile Lor regele și regina, se 
îndreaptă spre apartamentul rezer
vat pentru oasDeți, unde sînt întîm
pinați de membrii familiei regale.

Pe întregul traseu străbătut, ca și 
în jurul Palatului Regal, cetățenii ca
pitalei suedeze au aplaudat cu însu
flețire pe conducătorul statului ro
mân, exprimînd sentimentele de cal
dă prietenie pentru România și pre
ședintele ei care. Drin politica pro
movată. și-a cîstigat simoatia și 
aprecierea generală, dobîndind prie
teni în lumea întreagă.

Primirea călduroasă făcută solilor 
poporului român a exprimat, simplu 
și direct, dorința de mai bună cu
noaștere si apropiere reciprocă, de 
lărgire a bunelor relații de prietenie 
și colaborare româno-suedeze.

intim
Au fost, de asemenea, prezenți 

Alteța Sa Regală prințesa Christina 
și soțul său, Tord Magnusson.

Dejunul a decurs într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej des- 
fășurîndu-se sub semnul stimei și 
prețuirii reciproce./ 

colecție — Burmannia, construită Ia 
Paris în 1699 și decorată la Stock
holm. Sînt expuse, totodată, berline 
în stil, roccoco, roșii și albastr’e, 
bogat ornamentate, fabricate în Sue
dia.

în cadrul Muzeului armelor sînt 
parcurse, rînd pe rînd, săli în care 
se află expuse armuri, archebuze, 
puști, pistolete, harnașamente, arme 
albe, costume de epocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut 
cuvinte de apreciere la adresa bo
gatelor . colecții existente în muzeu, 
care evocă momente interesante și 
fapte de eroism din Istoria Suediei, 
gradul înalt de iscusință al maeștri
lor vremii.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea de 
onoare a muzeului. Au semnat, de 
asemenea. în Cartea de onoare Ma
iestatea Sa regele Cari al XVI-lea 
Gustaf și regina Silvia.

Se trece -în revistă garda de onoare

Un cordial bun venit

Moment din timpul vizitării muzeului de la Palatul Regal
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Toastul regelui Carl al XVI-lea Gustaf
(Urmare din pag. I)
înainte importante contribuții la 
rezolvarea crizelor și conflictelor 
cu care este confruntată lumea.

Suedia și România au ales solu
ții diferite în ce privește politica 
lor externă și de apărare. Avem 
însă multe interese și ambiții co
mune în activitatea internațională. 
Ambele noastre țări susțin că sta
telor mai mici ar trebui să li se 
ofere posibilități sporite de a in
fluența evoluția în probleme cen
trale pentru omenire. Tocmai de 
aceea, este foarte firesc faptul că 
ambele noastre țări au o strînsă 
colaborare în ceea ce privește unul 
dintre cele mai stringente domenii 
ale, timpurilor noastre — dezar
marea.

Domnule președinte, avem toate 
motivele să simțim o mare îngri
jorare în legătură cu faptul că 
eforturile de dezarmare au suferit 
insuccese în ultimii ani. Dezamăgi
rea noastră față de aceste regrese 
nu trebuie îrisă să ne rețină de la 
a depune noi eforturi pentru ajun
gerea la dezarmarea reală.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
acorduri și înțelegeri intervenite 
înțre România și Suedia, volumul 
schimburilor economice a sporit de 
peste 1,5 ori în ultimii cinci ani, 
s-au dezvoltat fructuos o serie de 
acțiuni de' cooperare — îndeosebi 
în construcția de locomotive elec
trice, de echipamente pentru mate
rial rulant, de utilaj tehnologic și 
altele. De asemenea, s-a dezvoltat 
conlucrarea dintre institutele știin
țifice de specialitate din cele două 
țări în domeniul medicinii, con
strucțiilor industriale, silviculturii 
și altele. S-au intensificat contac
tele dintre parlamentarii și repre
zentanții vieții politice din țările 
noastre, s-au lărgit legăturile cul
turale, inclusiv pe tărîmul turis
mului, al sportului. Sperăm că ac
tuala vizită ne va permite să iden
tificăm noi posibilități de a dez
volta într-o măsură mult mai mare 
aceste raporturi, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a stimei și 
respectului reciproc, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei destin
derii și păcii în Europa și în lume.

Trăim o epocă deosebit de com
plexă, cînd în viața internațională 
s-a ajuns la o încordare extremă, 
ca urmare a perpetuării și apari
ției de noi conflicte, a intensifică
rii politicii de consolidare și reîm
părțire a sferelor de influență, de 
încălcare a drepturilor popoarelor 
la dezvoltare liberă, de sine stătă
toare. în aceste Condiții este mai 
necesară ca oricînd unirea efortu
rilor tuturor popoarelor pentru o- 
prirea agravării situației internațio

Ceremonia conferirii
unor înalte distincții 
suedeze și românești
Joi Ia prinz. Ia Palatul Regal din 

Stockholm a avut loc ceremonia con
feririi unor înalte distincții suedeze 
și românești.

Maiestatea Sa regele Cari al 
XVI-lea Gustaf a conferit președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ordinul 
Regal SeraDhim. De asemenea, a fost 
conferită Marea Cruce a Ordinului 
Regal Steaua Polară tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Importantă pentru pacea și secu
ritatea în lume este și eliminarea 
decalajului dintre țările bogate și 
cele sărace. Suedia și România au 
acționat activ pentru înlăturarea 
discrepanțelor actuale. Este nece
sar ca toți să înțeleagă că este de 
interes comun găsirea unei rezol
vări a acestei probleme arzătoare.

în activitatea de făurire a unor 
raporturi de deplină încredere între 
statele Europei, Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
joacă un rol central. Peste cîteva 
zile începe Ia Madrid o reuniune 
care, sperăm, va conduce la pro
grese concrete în domenii impor
tante. Din partea Suediei se acțio
nează ca acolo să se ajungă la un 
acord în ceea ce privește convo
carea unei conferințe europene de 
dezarmare, la dezvoltarea unor noi 
măsuri de întărire a încrederii în
tre state, precum și la sporirea po
sibilităților de contacte peste fron
tiere.

Domnule președinte, de-a lungul 
secolelor, pentru a nu spune de-a 
lungul mileniilor, în pofida distan
ței, nu au lipsit legături suedezo- 

nale, pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere, de inde
pendență și de pace. Viața a de
monstrat și. demonstrează cu pu
tere că premisa fundamentală a 
păcii și destinderii în epoca noas
tră, a dezvoltării unor relații nor
male între state este promovarea 
fermă a principiilor egalității în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale renunțării la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței.

Ca țări europene, România și Su
edia sînt profund interesate în în
tărirea securității și păcii pe con
tinentul unde conviețuiesc și unde
— după cum se știe — sînt con
centrate în prezent cele mai mari 
efective militare și arsenale arma
te, inclusiv nucleare. După convin
gerea noastră, cu toate greutățile 
existente în momentul de față, 
dacă toate statele europene vor ac
ționa cu întreaga răspundere față 

’ de propriile popoare, față de cauza 
destinderii și păcii, ne putem aș
tepta'ca reuniunea de lâ Madrid — 
care-și începe lucrările în aceste 
zile — să se desfășoare cu rezultate 
pozitive,"’să ducă la intensificarea 
colaborării intereuropene, să pună 
bazele unei coriferințe pentru 
dezangajare militară și dezarmare 
în Europa, să asigure continuita
tea procesului început la Helsinki
— să întărească astfel încrederea 
și securitatea pe continent. Apre
ciem că trebuie făcut totul pentru 
a se opri amplasarea și dezvolta
rea de noi rachete nucleare în

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
lnminat Maiestății Sale Cari al 
XVI-lea Gustaf înaltul ordin „Steaua 
Republicii Socialiste România11 clasa 
I și Maiestății Sale regina Silvia 
Ordinul „23 August" clasa *1.

Sînt momente a căror solemnitate 
dă expresie sentimentelor de stimă, 
considerație și prietenie între cele 
două țări și popoare. 

române. Se pare că deja vikingii au 
vizitat pămîntul românesc și cu
noaștem, de asemenea, că regele 
suedez Carol al JCII-lea s-a oprit 
acolo în timpul călătoriei sale spre 
casă, după anii din Turcia. Româ
niei, ca veche țară de cultură, i s-a 
acordat întotdeauna atenție în Sue
dia.

Astăzi, între țările noastre există 
contacte bine dezvoltate într-o se
rie de domenii. Este cert că aici 
comerțul și economia joacă un rol 
de frunte. Produsele românești sînt 
apreciate în Suedia și ar trebui gă
site posibilități pentru creșterea 
exportului românesc. Comerțul și 
industria Suediei sînt interesate ca 
prin livrări de mașini și utilaje să 
participe la continuarea dezvoltării 
industriale din România.

Eu sînt convins că vizita dum
neavoastră, domnule președinte, va 
constitui un puternic stimulent 
pentru toți cei ce sînt activi în ca
drul comerțului sau al cooperării 
industriale și tehnico-științifice 
dintre țările noastre.

Și în alte domenii există multi
ple legături reciproce. După cum se 
cunoaște, nenumărați suedezi aleg

Europa, care nu pot duce decît la 
creșterea pericolului de război, la 
sporirea insecurității, pentru că 
nici un stat european nu va ră- 
mîne în afara razei lor de acțiune. 
De aceea salutăm înțelegerile in
tervenite între Uniunea Sovietică 
și S.U.A. de a începe tratative în 
acest domeniu — și sperăm să se 
ajungă cît mal curînd la măsuri 
practice pentru împiedicarea am
plasării și dezvoltării de noi ra
chete pe continent.

Participînd activ la eforturile 
pentru securitate pe continent. 
România militează susținut pentru 
întărirea colaborării și bunei ve
cinătăți în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a înțelegerii și păcii, lipsită 
de arme nucleare.

România și Suedia au conlucrat 
pozitiv — Ia O.N.U. și în alte or
ganisme internaționale—în vede
rea înfăptuirii celui mai stringent 
imperativ al timpurilor noas.tre: 
dezarmarea. Apreciez însă că atît 
țările noastre, cît și toate popoarele 
lumii trebuie să fie mai active $n 
această privință, că este necesar 
să se acționeze cu cea mai înaltă 
răspundere — pînă nu este prea 
tîrziu — pentru a se trece la mă
suri reale de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

Se impune, d.e asemenea, să se 
facă totul pentru rezolvarea nu
mai și numai pe calea tratativelor 
a litigiilor și conflictelor dintre sta
te. România se pronunță ferm pen
tru încetarea confruntării militare 
dintre Iran și Irak și trecerea la 
soluționarea politică a problemelor

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu ati 
primit, joi după-amiază, lă Palatul 
Regal din Stockholm^în Sala Co
loanelor, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați în capitala Suediei, 
împreună cu soțiile.

Șefului statului român au venit 
să-i aducă omagiul lor reprezentanți 
diplomatici din numeroase țări de pe 
toate continentele, mărturie edifica
toare a prestigiului de care se bucură 
pe arena internațională președintele. 
Nico'lae Ceaușescu, politica de pace, 
prietenie, colaborare și bună înțele
gere cu toate națiunile promovată cu 
consecvență de România socialistă.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi, în Salonul Victoria, 
in mod cordial cu cei prezențL 

România ca obiectiv turistic, 
atît pentru petrecerea concediilor 
schiind în Carpați sau pentru a se 
bucura de soare și băi la Marea 
Neagră, cît și pentru tratamente în 
binecunoscute stațiuni românești. 
Sportul constituie o altă verigă de 
legătură — și aici nu mă gîndesc 
numai la legătura dintre tenis și 
dragoste.

Domnule președinte, permite- 
ți-mi să, exprim încă o dată spe
ranța că vizita dumneavoastră și a 
doamnei Elena Ceaușescu -va fi bo
gată în succese. Noi am încercat să 
alcătuim un program care să vă 
ofere o bună imagine despre Suedia 
modernă. Totodată, doresc să vă 
urez din nou continuarea succese
lor în activitatea dumneavoastră 
pentru dezvoltarea României și 
pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român.

Domnule președinte, vă rog să-mi 
permiteți să ridic paharul pentru 
dumneavoastră și pentru doamna 
Elena Ceaușescu, pentru sănătatea 
și prosperitatea dumneavoastră, 
pentru poporul român și pentru re
lațiile prietenești dintre România și 
Suedia.

dintre aceste state, în spiritul înțe
legerii și respectului reciproc, pen
tru reglementarea globală, pașnică 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
precum și din celelalte regiuni ale 
lumii. Este în interesul profund 
al păcii și progresului întregii 
omeniri să se acționeze mai ho- 
tărît pentru lichidarea stării de 
subdezvoltare și a împărțirii lumii 
în țări bogate și țări sărace, pen
tru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale bazate 
pe egalitate și echitate.

' Ținînd seama de caracterul tot 
mai complex al problemelor mon
diale, considerăm că ele își pot 
găsi o rezolvare justă și durabilă 
numai în condițiile participării 
tuturor statelor lâ viața interna
țională, pe bază de deplină ega
litate. în acest sens, noi acordăm 
un rol important țărilor mici și 
mijlocii, care sînt direct interesate 
într-o politică de colaborare și 
destindere, de respect al indepen
denței și de pace.

Un rol important II au. de ase
menea, țările în curs de dezvoltare 
și țările nealiniate.

Exprimîndu-mi încă o dată con
vingerea că vizita pe care o fa
cem în Suedia va marca un mo
ment important în întărirea co
laborării dintre țările noastre, vă 
invit să toastăm :

în sănătatea Maiestății Voastre 
și a reginei Silvia, pentru poporul 
suedez, pentru prietenia și colabo
rarea dintre România și Suedia !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

Moment din timpul vizitei, desfășurată sub auspiciile stimei reciproce, ele dorinței /Sincere de eoloborare 
multilaterală, in interesul celor două popeare

Ambasadorii au transmis, cu acest 
prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial din partea șefilor 
statelor respective, reafirmînd dorin
ța acestora! de a extinde și dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și țările lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe ambasadori 
să transmită salutul său și cele mai 
bune urări șefilor statelor și gu
vernelor lor, iar popoarelor respec
tive noi succese în dezvoltarea eco- 
nomico-socială.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea și Ștefan Andrei, 
alte persoane oficiale române.

Era de față ambasadorul român 
la Stockholm, Teodor Vasiliu. Le primirea șefilor misiunilor diplomatice

In drum spre Palatul Regat
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OAMENII OGOARELOR DIN ILFOV
la un examen al răspunderii 

pentru recoltă, pentru propria muncă
întrajutorarea - 

grăbește transportul
Pe o vreme cîinoasă — ploaie, 

ceață și un frig ce pătrundea pînă 
la oase — lucrătorii ogoarelor din 
cimpia Ilfovului, în număr mare, 
au continuat miercuri și joi recol
tarea porumbului de pe ultimele 
suprafețe, transportul și adăposti- 
rea producției din cîmp. Totodată, 
de miercuri, toate tractoarele dis
ponibile, organizate în formații 
mari de lucru, au fost concentrate'* 
la efectuarea arăturilor de toam
nă, acțiune ce trebuie să se încheie 
in cursul acestei luni. Am urmărit 
cum se desfășoară aceste lucrări în 
două mari consilii agroindustriale 
— Ghimpați și Gomeni. Reținem 
pentru început o inițiativă meri
torie : organizarea unei ample ac
țiuni de întrajutorare cu forțe me
canice în vederea accelerării ritmu
lui la transportul și depozitarea re
coltei. Astfel, toate remorcile șl 
autocamioanele disponibile din con
siliul Ghimpați au fost concentrate 
la cooperativele agricole Naipu și 
Schitu, întrucît în aceste unități 
mai sint pe cîmp, in grămezi, pes
te 1000 tone de porumb recoltat

— Este foarte greu — ne spunea 
Marin Neculce, președintele C.A.P. 
Naipu. Drumurile s-au desfundat 
și de cele mai multe ori sîntem 
nevoiți să tragem o remorcă cu 
cîte două tractoare. Oamenii sînt 
insă conștienți că acum, pentru a 
scoate producția din cîmp, nu tre
buie precupețit nici un efort. Do
vadă, în fiecare zi din aqeastă săp- 
tămînă am avut la lucru peste 200 
de cooperatori, la Încărcarea celor 
16 remorci și 5 autocamioane. Fo
losim și cele 40 de atelaje ale coo
perativei. Așa reușim să scoatem 
zilnic din cîmp peste 100 tone de 
porumb. Pînă duminică nu mai ră- 
mîne nici un știulete 6ub cerul 
liber.

Remarcăm tn această imitate și 
atenta preocupare pentru livrarea 
tuturor cantităților de porumb con
tractate cu statul și a celor desti
nate pentru fabricile de nutrețuri 
combinate. Întrucît baza volantă 
din zona Ghimpați este aglomera
tă, conducerea cooperativei a dis
pus să fie batozate importante can-- 
tități de știuleți, pentru a se livra 
la siloz sub formă de boabe. Pe 
această cale cooperativa cîșțigă și 
jnari cantități de ciocălăi care in
tră la baza.Xuțajeră.

Cu toate că întunericul se lăsase 
de-a binelea cind am ajuns la 
C.A.P. Mihăilești, curtea era plină 
de oameni. Se lucra la batozat știu- 
leții șl la încărcarea mijloacelor de 
transport cu porumb, care duceau 
in bază ultimele cantități contrac

BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU AL CINCINALULUI

REALIZAREA EXEMPLARA A PLANULUI LA EXPORT 
Răspuns operativ solicitărilor, produse de calitate

REDUCEREA IA STRICTUL NECESAR A IMPORTULUI 
Malul decisiv il are pasiunea creatoare

Cu mal mult de un deceniu în 
urmă, la Urziceni intra în circuitul 
productiv'fabrica de ferite. Ce sînt, 
de fapt, feritele 7 „în sens larg — 
ne spune inginerul Aurel Ghiu, di
rectorul întreprinderii — feritele 
sînt materiale ceramice realizate 
pe bază de oxizi ai metalelor, com
binați în diferite proporții, care le 
conferă proprietăți electromagne
tice . Ele au o largă utilizare in 
electronică, electrotehnică, comu
nicații, automatică, televiziune si 
radio".

Am făcut aceste precizări toc
mai pentru a sublinia importanta 
cu totul deosebită a întreprinderii, 
singura cu acest profil din tară, 
atit pentru industria proprie, cît și 
pentru export. Dealtfel. în rînduri- 
le ce urmează vom stărui numai 
asupra acestui din urmă aspect. 
Notăm din bilanțul activității eco
nomice a acestei unități pe pri- 
jpele zece luni ale anului, pre
zentat în adunarea generală': toți 
indicatorii de plan' au fost de
pășiți — cu o singură excepție : 
exportul, care prezintă o situație 
specială. Iată despre ce este vorba. 
Lună de lună, pină în iulie — cind 
a fost realizat în proporție de 123,9 
la sută — planul de export a fost 
depășit cu regularitate. Datorită 
experienței dobindite de colectivul 
întreprinderii în obținerea de pro
duse de calitate superioară, a capa
cității de a asimila rapid în fabri
cație noi sortimente, începînd din 
luna august planul anual la export 
a fost suplimentat cu 2,6 milioane 
lei. Dar în condițiile realizării 
noilor sarcini, colectivul a avut de 
intimpinat o serie de greutăți : lip
sa unor materii prime și materiale, 
insuficienta capacităților producti
ve, neasigurarea comenzilor la ni
velul planului. „Cu toate acestea, 
din producția suplimentară de 
450 000 lei valută s-au realizat in 
septembrie aproape 100 000 lei va
lută, iar în octombrie 50 000 lei va
lută. Acum se dă bătălia ca în 
timpul cel mai scurt să se intre 
în ritm.

Cum este deci organizată pro
ducția pentru export ?

— Trebuie să ne încadrăm în doi 
parametri — ne precizează ingine
ra Lucia Andrei, șefa sectorului 
producție. E vorba în primul rind 
de timp. Să ne pregătim din vre
me. să fim oricînd gata să răspun
dem prompt comenzilor parteneri

tate cu statul. Am apreciat aici și 
spiritul gospodăresc în ce privește 
depozitarea și conservarea porum
bului reținut pentru nevoile pro
prii ale cooperativei.

Veniți! Necazu-i mare.
Și-au venit doar ••• 14
Președintele cooperativei agrico

le Gomeni — Ștefan Bălțoi — ne-a 
privit lung, părea dezarmat, cind 
ne-am exprimat nedumerirea față 
de numărul foarte mic de oameni z 
pe care i-am găsit la sediul coope
rativei, unde se află cantități foar
te mari de porumb. Grămezile de 
știuleți sînt împrăștiate prin toată 
curtea, în băltoace și noroi, făcute 
una cu pămîntul de tractoarele cu 
remorci ce au trecut peste ele. Se 
livra, ce-i drept, și la bază, dar 
mai mult simbolic. Cîte 2—3 re
morci. Pentru că porumbul este a-’ 
mestecat cu pănușe și coceni, „iar 
cei de la bază nu vor să nl-1 pri
mească așa", se văita. președintele 
cooperativei.

— Dar unde sînt oamenii care 
gă-1 sorteze și să-1 încarce ?

— Eu le-am spus : „Veniți, fra
ților, c-a dat necazul pe capul meu". 
Și-au venit vreo 1’4 oameni. Dar 
dacă treceți și mîine veți găsi mai 
mulți. Pentru că mobilizarea -fe 
făcută.

Stăm și privim la grămezile mari 
de porumb, din care sigur o parte 
nu va mai putea fi recuperat, și ne 
întrebăm : dacă președintele coope
rativei este copleșit de greutăți, 
cum pot oare tolera cadrele cu 
munci de răspundere din comună 
și de la consiliul agroindustrial ri

Cu grijă șl răspundere, oșa înțeleg gospodarii de la C.A.P. Naipu (prima fotografie) să depoziteze șl să 
conserve recolta de porumb. In contrast, iată cum este „păstrată" și „protejată" producția de porumb la 
C.A.P. Gorneni — Ilfov. Mari cantități de știuleți au fost aruncate la nimereală in noroi, băltoace, devenind una 

cu pămintul (fotografia a doua)

lor externi, fie și celor venite 
„peste noapte". în al doilea rind. 
calitatea, adică să producem exact 
sortimentul cerut. în funcție de 
aceste criterii, reperele sipt urmă
rite zilnic și săptăminal. La noi, 
durata ’maximă a pregătirii pro
ducției pentru un sortiment de cea 
mai mare complexitate nu depă
șește șase' luni. De aceea, pregă
tirea producției anului 1930 s-a fă
cut în trimestrele II și III ale anu
lui trecut, in cele mai mici detalii. 
Nu înseamnă insă că nu putem să 
nu comprimăm timpul sub aceste 
limite.

Consecvenți aceluiași simț al 
perspectivei, specialiștii întreprin-

La întreprinderea 
de ferite din Urziceni

derll au întocmit un studiu pri
vind pregătirea producției pen
tru cincinalul 1981—1985. S-a anali
zat balanța materiilor prime in 
strînsă legătură cu comenzile pre
vizibile și capacitățile de produc
ție. Au rezultat cu acest prilej, 
intre altele necesitatea înlocuirii 
unor materiale care se aduceau din 
import. în colaborare cu specialiș
tii de la centrul de cercetări din 
Mediaș, s-a pus la punct tehnolo
gia de producție a doi componenți 
— dispexul și alcpolul polivinilic — 
a căror fabricație a început la o 
întreprindere chimică din Rișnov. 
Economie anuală : circa 400 000 lei 
valută. „Dealtfel, a precizat ingine
ra chimistă Dorotheea Pogorevici, 
atelierul nostru de proiectare cola
borează îndeaproape cu Institutul 
de cercetări și inginerie tehnologică, 
1CECHIM. Institutul politehnic 
București. Centrul de cercetări 
pentru lacuri și vopsele. Institutul 
de cercetări pentru electrotehnică 
șa

încă un fapt pozitiv : defalcarea 
Încă din trimestrul II a sarcinilor 
de plan pe 1981 pe secții și locuri 
de muncă. în urma acestora. în 
toate colectivele a rezultat un pro
gram detaliat de activitate. S-a 
constatat, de pildă, la atelierul de 
ferite dure, care livrează la export 
peste 70 la sută din producție, că 

sipa, ca și lipsa de activitate din 
această cooperativă ? Se pare că 
primarul comunei nu este prea în
duioșat de soarta porumbului, de 
vreme ce,' deși a trecut prin unita
te chiar înaintea noastră și a vă
zut despre ce este vorba, nu a luat 
nici o măsură. Cît despre sprijinul 
celor de la consiliul agroindustrial, 
iată părerea președintelui coopera
tivei :

— Desigur, nu-i în regulă ce ati 
găsit și merit să fiu criticat. Dar eu 
zic să mergeți și pe la cei de la 
consiliul agroindustrial, au și ei 
partea lor de vină pentru situația 
de aid. Și n-ar strica să-i criticați 
și pe ei.
i

Cind consiliul 
agroindustrial 

coordonează activitatea 
din birou

O fi știind președintele coopera
tivei ceva, ne-am zis, și. tocmai de 
aceea, ne-am dus la consiliul agro
industrial Gomeni. Factorii de con
ducere ai consiliului nu se aflau la 
cîmp, așa cum era normal să fie. ci 
i-am găsit prin birouri. Președin
tele consiliului. Marin Radu, era 
preocupat cu constituirea formații
lor pentru arat sau mai exact spus 
cu verificarea modului în care au 
fost organizate acestea, pentru că, 
după cum am aflat, de constituirea 
lor se mai ocupaseră pînă atunci și 
alte cadre, inclusiv directorul teh
nic al trustului județean S.M.A. 
Inginerul-șef al consiliului își ba
tea capul cu plantatul usturoiului, 
iar vicepreședintele consiliului se 
afla la atelierul de reparații unde, 

utilajele existente nu vor putea 
asigura, la nivelul planului pe 1981, 
presinterizarea pulberii. în mod fi
resc, s-a propus realizarea unor 
noi calcinatoare. Proiecte sînt, iar 
instalațiile se execută cu forțe pro
prii și prin cooperare. „Aici 
ne-am lovit de un impediment — 
ne-a spus inginerul-șef al între
prinderii, Ion Covaci. Știam că in 
acest sector se va crea, la un mo
ment dat, un loc îngust pe care 
trebuia să-1 eliminăm. Am realizat 
aceste calcinatoare, dar n-au intrat 
in funcțiune in timp util pentru că 
Uzina mecanică din Mediaș, care 
trebuia să furnizeze arzătoarele 
(comanda a fost făcută în septem
brie 1979 — n.n.), n-a respectat 
termenul de livrare. Mai sint și 
alte situații de nerespectare a con
tractelor care impietează asupra 
producției. .C.A.T.C. Pitești, bună
oară. are o restanță pe nouă luni 
de circa o tonă de garnituri pentru 
17 000 de fișe de autoaprindere deja 
executate".

întreprinderea de ferite Urziceni 
n-a înregistrat în acest an nici un 
fel de refuzuri din cauza calității 
produselor. Cum a fost atinsă 
această performanță ? „Prin două 
căi — neua spus secretara comite
tului de partid, tovarășa Corali» 
Săndulescu : ridicarea calificării 
profesionale și intărifea controlu
lui tehnic de calitate prin folosirea 
de aparatură modernă. Ce în
seamnă. de fapt, ridicarea califică
rii ? In sectorul preparare pulberi 
pentru ferite dure, de pildă, pentru 
a putea face față in bune condiții 
cerințelor modernizării continue a 
producției, întreg personalul între
prinderii este calificat și trece in 
fiecare an printr-o formă organi
zată de perfecționare profesională".

Desigur. întreprinderea de ferite 
din Urziceni, cunoscută atît pentru 
promptitudinea livrărilor. cit și 
pentru calitatea produselor în țări 
cu tradiție în industria de profil, 
are șansa să-și ridice performan
tele. Pentru acea'sta. tînărul si har
nicul colectiv de aici este hotărît 
să-și pună și mai intens in valoare 
tot ce are mai bun ca inventivi
tate și spirit gospodăresc, astfej 
ca întreaga activitate de export șă 
fie ridicată la un nivel calitativ 
și de eficiență superior.

Lucian CIUBOTARI) 
corespondentul „Scînteii" 

probabil, organiza desfășurarea 
campaniei de reparații a mașinilor, 
în cîmp nu se afla practic nici unul 
din cadrele de conducere, pentru 
că, după părerea dumnealor, „acolo 
treburile merg foarte bine, deoare
ce ne-am întocmit planuri concrete 
și realiste pentru fiecare unitate și • 
lucrare in parte". Cît de realiste 
sînt acestea 1 Vom arăta doar atit 
că din cei 100 de cooperatori care 
figurau în scriptele consiliului că se 
află la culesul porumbului în una 
din solele cooperativei agricole din 
Gomeni în ziua respectivă nu a lu
crat nid unul...

Cu pantofii curați, aproape chiar 
lustruiți, i-am găsit și pe cei din 
conducerea consiliului. agroindus
trial Ghimpați. Președintele consi
liului agroindustrial, Constantin 
Talpan, ne vorbea despre situația 
de la C.A.P. Schitu mai mult din 
presupuneri, cu toate că ne asigura 
că „am fost acolo să văd cum, 
merge transportul, dar nu știu dacă 
se află cineva la recoltat". Dacă 
într-adevăr a fost, rămine de ne
înțeles cum, tocmai in unitatea cu 
cele mai grele probleme din consi
liu, președintele consiliului nu se 
interesează măcar dacă se află ci
neva . la cules, deși ne asigura că 
lucrarea va fi gata în maximum 
două zile...

Ar fi greșit să se înțeleagă că tn 
cele două consilii nu se lucrează. 
Dar, după cum s-a văzut, în unele 
locuri activitatea nu se desfășoară 
corespunzător. Și aceasta tocmai 
pentru că cei care au atribuții și 
răspunderi precise pentru coordo
narea lucrărilor nu-și fac datoria 
cum trebuie.

IosU POP
Aurel PAPADIUC

Diminuarea importurilor, care 
devin din ce în ce mai costi
sitoare și obligă economia națio
nală la eforturi financiare suplimen
tare, este nu numai o sarcină eco
nomică, ci și o problemă de con
știință și responsabilitate muncito
rească, un act de profundă angaja
re patriotică din partea fiecărui 
colectiv de muncă.

Pornind de la aceste consideren- • 
te importante, subliniate în repeta
te rinduri de conducerea ' partidu
lui, am urmărit cum acționează 
și ce rezultate obține în acest do
meniu colectivul întreprinderii de 
matrițe și piese din fontă din muni
cipiul Odorheiu Secuiesc, unitate in
trată în circuitul productiv în luna 
octombrie 1977. încă din primul an de 
activitate, produsele întreprinderii 
au devenit căutate și apreciate de 
către marile combinate petrochimi
ce din țară. Aceasta, deoarece — 
ne explică inginerul Fâbiăa Istvăn, 
directorul întreprinderii — adaptin- 
du-se rapid la cerințele producției 
moderne, forța creatoare și elanul 
tineresc al colectivului au fost 
orientate de la bun început spre 
promovarea largă și curajoasă a 
progresului tehnic. Pe această bază 
au fost asimilate și introduse in 
fabricație o serie de piese de 
schimb și utilaje de mare comple
xitate, destinate unităților cu pro
fil chimic, ceea ce a dus la redu
cerea substanțială a importurilor. 
Cu alte cuvinte, s-a lucrat încă 
din primul an așa cum, de fapt, se 
lucrează și in prezent : bine, cu 
pasiune și pricepere, eficient.

— Experiența ciștlgată, Încrederea 
în forțele proprii, precum și cere
rile mari de piese și subansamble 
pentru industria petrochimică din 
țară ne-au îndemnat în acest an să 
lărgim și mai mult nomenclatorul 
de produse care se achiziționau din 
import — ne spune Lăsloffy Csaba, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid. Astfel, pentru 1980 ne-am 
propus să realizăm produse care să 
contribuie la reducerea importuri
lor cu 110 milioane lei valută. An

Oameni și mijloace mecanice - In încleștare cu timpul, pentru a grăbi 
adăpostirea întregii producții de porumb. Aspect de muncă, surprins la 

C.A.P. Naipu - Ilfov
Fotografii : A. Papadiue

gajamentul asumat a fost îndepli
nit și, evaluînd posibilitățile exis
tente, avem certitudinea că vom 
mai putea contribui pînă la finele 
anului la economisirea a circa 50 
milioane lei valută peste preve
deri. Deci, in total 160 de milioane 
le; valută.

Din cele constatate în secțiile în
treprinderii, din discuțiile avute cu 
inginerii Lukâcsi Lâszlo și Gergely 
Lâszlă de la serviciul plan-tehnic 
am reținut că problema reducerii 
importului constituie în această tî- 
nără unitate economică una din

La întreprinderea 
de matrițe și piese 

din fontă din Odorheiu 
Secuiesc

problemele-cheie ale producției. în 
principal, se acționează în baza 
unor programe concrete de asimi
lare de piese și utilaje tehnologice, 
care au fost elaborate în urma unor 
analize temeinice atît in consiliul 
oamenilor muncii, cît și cu colecti
vele din secții și ateliere, reflec- 
tînd gîndirea și capacitatea creatoa
re ale întregului personal muncitor, 
îndeplinirea acestor programe este 
urmărită săptămînal de șefi de 
compartimente, secții și ateliere. 
Lunar, sint analizate și In biroul 
consiliului oamenilor muncii. De 
asemenea, este urmărită activitatea 
echipelor și specialiștilor trimiși în 
unitățile beneficiare în scopul stu
dierii, la fața locului, a posibilități
lor de înlocuire a unor materiale 
sau utilaje din import. Demn de 
remarcat este și faptul că activi
tatea de creație tehnico-științifică 
a dobindit în întreprindere urr ca
racter de masă. în acest sens stau 
mărturie cele peste 50 de invenții, 
inovații și raționalizări înregistrate 

în acest an la comisia inginerilor 
și tehnicienilor.

Activitatea de reducere a impor
turilor, continuată în acest an cu 
intensitate sporită, se desfășoară in 
două direcții principale. Una din 
acestea vizează asimilarea și fabri
carea de piese de schimb. Astfel, 
se are în vedere confecționarea a 
peste 8 000 de etanșări mecanice 
complete, fabricarea a circa 20 000 
piese de schimb pentru etan
șări, indicatoare de nivel penlru 
recipiente chimice, supape și clapeți 
pentru compresoare și altele. Dar 
capacitatea creatoare a colectivului 
se manifestă, îndeosebi, în proce
sul de asimilare și fabricație a unor 
mașini și utilaje complexe, care, 
pînă nu de mult, se aduceau din 
import. Nu este lipsit de impor
tanță faptul că aici se produc, pen
tru prima dată în țară, pentru in
dustria chimică, compresoare de 
aer de la 34 la 75 țoii, prese de vul- 
canizat benzi de jantă, precum si 
matrițe pentru anvelope, care sînt 
destinate întreprinderilor de anve
lope din Zalău și Florești.

Firește, realizările obținute în 
diminuarea importurilor au presu
pus soluționarea a numeroase pro
bleme. Unele dintre ele s-au rezol
vat mai ușor, altele mai greu. Dar 
importantă este, după cum am putut 
constata tn cazul acestui tînăr co
lectiv, hotărîrea de a nu ceda în 
fața greutăților, de a stărui pentru 
depășirea lor. Cu această convin
gere fermă, colectivul întreprinde
rii și-a propus în continuare solu
ționarea unor aspecte importante 
legate de reducerea importurilor, 
cum sînt turnarea otelurilor inoxi
dabile, îmbunătățirea dotării teh
nice a întreprinderii și înființarea 
unei noi secții cu o capacitate de 
40 000 bucăți etanșări mecanice 
complete, măsuri menite să asigure 
satisfacerea in mai mare măsură a 
cererilor de piese de schimb și uti
laje ale industriei noastre chimice.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

i FAPTUL
DIVERS

| Multi înainte!
Iln semn de stimă si respect, 

consătenii din comuna Ozun, ju
dețul Covasnâ, ii spun Margit- 

năni. Margit-neni — pe numele 
Isău Pali Margit — este vestită 

in prepararea de prăjituri, dul
cețuri, torturi. Intr-un cuvint, un 

I cofetar căutat si lăudat nu numai 
de cei din Ozun, ci și de cetă
țenii din împrejurimi — de la 
Reci, Chinciș, Coseai... Nu există 

(sindrofie în vreo familie fără 
prăjituri sau torturi purtind 
semnătura „Margit-neni“. Dar 

Itot atit de pasionată este și in 
ale grădinăritului, ca să nu mai 
vorbim că țese si coase la între
cere cu fetele.

IAm uitat să vă spunem că 
Margit-neni merge pe... 90 de 
ani. Mulți înainte !

I
Florentina era...

I Florentin

ICind îl întrebau vecinii, prie
tenii sau rudele cam ce-ar vrea 
să-i aducă... barza, Vasile Nica 

Idin Liteni-Suceava răspundea 
zimbind ca si alții altădată :

— Fie ce-o fi, numai băiat să 
• fie !
I \ Cind a fost anunțat că soția 
I i-a adus pe lume un flăcău, adică 

așa cum și-a dorit să fie, V.N. a 
I sărit în sus de bucurie.

Bucurie și nu prea, pentru că 
In clipa în care s-a uitat pe cer- 

Itificatul de naștere a rămas stu
pefiat : în loc de Florentin scria, 
negru pe alb, Florentina. Deci, 

I fetiță. Se specifica, tot negru pe 
alb. sexul femeiesc.

Și totuși, V.N. era fericitul tată 
al unui băiețel dolofan. Atunci. 

Icare-i misterul ? Nici un mister: 
e pozna unui funcționar dis
trat. „Poznă" pentru care pri- 

I măria comunei a fost nevoită să 
ceară tribunalului cuvenita rec
tificare.

I Aîoș Martin

I nu avea somn !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

Odată cu „stricarea" vremii. 
Intr-un miez de noapte, o namilă 
de urs a spart ușa și a intrat in 
casa lui Ion Font, din Dragomi- 
rești (Maramureș). După ce a 
„pipăit" cu labele plapuma, sub 
privirile îngrozite ale celor de 
sub ea, a făcut stinga-mprejur 
și a plecat. Nu departe. Numai 
pînă la Grigore Hapciuc, în lo
cuința căruia, a intrat exact in 
aceleași condiții. Gospodarul, mai 
inventiv și curajos, i-a pus pla
puma in cap și l-a forțat să 
iasă afară pe unde a intrat, ocro- 
tindu-șl astfel soția și copiii. 
Dar, o seapă mai tirziu, același 
Moș Martin l-a vizitat și pe Ga- 
vril Zubașcu. Văzindu-l pe 
acesta că s-a ascuns după ușă și 
că n-are cu cine face un schimb 
de... impresii, s-a dus in lumea 
lui, a pădurii, de unde se pare 
că nu va mai ieși pină la pri
măvară.

Falsul locotenent
— Bună mașina ? , >
— Bună.
— Merge ?
— Strună I
— Atunci, fiți bun șl tmpru- 

mutați-mi-o de urgență pentru o 
chestiune oficială de extremă 
importanță. Dacă vreți, vă arăt 
și legitimația. Sint locotenentul 
de miliție...

Luat prin surprindere, Gheor- 
ghe Sipoș din Lupeni i-a întins 
repede cheile și cit ar fi zis 
autoturism, acesta a și dispărut 
din fața lui. tn schimb, i-a apă
rut in față un echipaj al miliției, 
care l-a surprins la volan, fără 
măcar să posede permis de con
ducere, pe un oarecare Ionel 
Mircea Demian, alias... falsul lo
cotenent. După sare a fost an
chetat de un ofițer adevărat.

„Blindul" 
inculpat

Proces ca orice proces. Cu 
avocați, cu martori și cu un in
culpat : V. Sirbu din comuna 
Hoceni, județul Vaslui.

• Judecătorul :
— Recunoști că țf-ai alungat 

familia din casă ?
Inculpatul:

• — Eu, onorată instanță, nu pot 
să recunosc că mi-am alungat 
soția și copiii de la domiciliu 
atunci cind am venit beat și de
clar că au fugit singuri, de bună 
voie și nesiliți de mine, fiindcă , 
sint fricoși din fire și m-au 
văzut injurind spre ei și cu to
porul în mină...

A fost condamnat la închisoare 
corecțională.

Fiul care-și 
fură tatăl

Procurorul P. Florescu, de la 
Procuratura județului Argeș, ne 
semnalează un caz mai puțin 
obișnuit. Voicu Dalu din Po- 
pești-Palanga (Argeș) s-a dus 
intr-o zi la tatăl său, Marin 
Dalu, dar nu in vizită, pentru 
că acesta nu era acasă. Tocmai 
asta și aștepta feciorul. I-a fu
rat bicicleta lui taică-său, după 
care a vindut-o unui cetățean 
din Costești cu 1000 de lei. La 
puțin timp s-a dus la Costești 
și a furat din nou aceeași bici
cletă, pe care a vindut-o unui 
piteștean cu 800 de lei. Dacă nu 
era prins, cică ar fi continuat să 
fure mereu aceeași , bicicletă, 
pentru a incasa și a.lți bani pe 
ea. Acum o să „încaseze" o dată 
și bine, după lege !

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului RONALD REAGAN
Președintele ales al Statelor Unite ale America

Recepție oferită de ambasadorul
Stimate domnule Reagan,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Sta

telor Unite ale Americii, am deosebita plăcere să vă adresez sincere felicitări 
și cele mai bune urări.

Sint încredințat că bunele relații dintre țările noastre vor continua să se 
dezvolte. în conformitate cu documentele comune româno-americane, pe baza 
principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului și avantajului 
reciproc.

Cu acest prilej, îmi exprim speranța că, în anii următori, vom putea con
lucra în mod fructuos, pentru extinderea și adîncirea raporturilor de cooperare 
dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, atit pe 
plan bilateral, cit și în rezolvarea justă și echitabilă a marilor probleme 
ale lumii contemporane, corespunzător intereselor ambelor noastre popoare, 
ale cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Uniunii Sovietice la București
Cu ocazia celei de-a 63-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V.I. Drozden
ko, a oferit joi o recepție.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
vicepreședinte al Consiliului 
Cornel Burtică, membru al 
tului Politic Executiv al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. Cornelia Filipaș, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Marin Vasile, secretar al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Emilia Sonea, 
și Ghizela Vass, adjuncți de șefi de

P.C.R», 
de Stat, 
Comite- 
C.C. al

secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și altor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, membri ai Consiliului 
General al A.R.L.U.S., oameni de ști
ință, artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai cul
telor, ziariști.

A participat delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română, condu
să de L. N. Riamzin, adjunct al mi
nistrului flotei fluviale a R.S.F.S. 
Ruse, care ne vizitează țara cu pri
lejul manifestărilor consacrate ani
versării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

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

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Cronica zilei

A 63-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialists

Tovarășului NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA

9 •

Joi s-au încheiat la București lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă.

în spiritul celor convenite cu o- 
cazia întîlnirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Constantin Ka
ramanlis, comisia a examinat sta
diul acțiunilor de cooperare eco
nomică și tehnică, a stabilit noi mă
suri pentru lărgirea și diversificarea, 
în continuare, a acestora. A fost e- 
videntiată evoluția ascendentă a 
schimburilor comerciale dintre cele

două țări in domenii de interes re
ciproc.

Protocolul sesitînii a fost semnat 
de Emil Drăgănescu, ministrul turis
mului și sportului, președintele 
părții române in comisie, și de Sta
vros Dimas, ministru la Ministerul. 
Coordonării, președintele părții elene 
în comisie.

La semnare au luat parte Ion 
Brad, ambasadorul României la Ate
na, și Michel Cottakis, ambasadorul 
Republicii Elene la București.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

Politehnica C.S.Ș. București — Wisla Cracovia : 90—74 
în Cupa campionilor europeni lâ baschet feminin

Aseară, In sala sporturilor Flo- 
reasca din Capitală, în cadrul Cupei 
campionilor europeni la baschet fe
minin, s-a disputat meciul dintra 
echipele Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești și Wisla Cracovia. Partida, de 
un bun nivel tehnic si spectacular, 
s-a încheiat cu scorul de 90—74 (46— 
36) în favoarea sportivelor românce, 
care au prestat un joc excelent în 
ambele reprize. Principalele realiza
toare ale formației noastre au fost 
Elena Filip și Suzana Pîrșu, ambele

cu cite 24 puncte, și Maria Roșianu 
— 18.

Din echipa poloneză s-au evidențiat 
Malgojata Liczowska (19) si Alina 
Koczinska (14). •

Returul va avea loc la 13 noiem
brie, lâ Cracovia.

în deschidere, în tradiționalul derbi 
al campionatului republican masculin 
de baschet, Steaua a întrecut cu 
scortil de 79—73 (43—39) pe Dinamo.

(Agerpres)

Surprize în cupele europene la fotbal
Turul II al competițiilor europene 

intercluburi de fotbal a fost marcat, 
ca și primul tur, de surprize, unele 
dintre echipele pretendente la cuce
rirea trofeelor fiind eliminate.

Comentatorii sportivi ai agențiilor 
Internaționale de presă apreciază că 
cea mai mare surpriză a fost Înre
gistrată în „Cupa Cupelor", unde 
formația Carl Zeiss Jena (R. D. Ger
mană), a reușit să elimine echipa

spaniolă Valencia, deținătoarea tro
feului.

în „Cupa U.E.F.A.", cel mai neaș
teptat rezultat a fost înregistrat la 
Barcelona, unde F.C. Koln, (învinsă 
acasă cu 1—0 în primul joc), a 
surclasat cu 4—0 formația locală !

în condiții dramatice a părăsit 
competiția și cunoscuta formație 
italiană Juventus Torino, învinsă cu 
3—1 în prima manșă, la Lodz, de 
echipa locală Widzew.

T —

t
PROGRAMUL 1

9,20 Aspecte de la parada militară șl 
demonstrația oamenilor muncii cu 
prilejul celei de-a 63-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
•Octombrie. (Transmisiune directă 
de la Moscova)

10.20 închiderea programului
10,09 Telex
16,05 Politehnica TV (cura de pregătire 

pentru admiterea in învătămîntul 
superior). • Matematică — Relații 
metrice In geometria plană

16,30 Emisiune In limba germană 
17,50 Tragerea Loto
18,00 Seara ’ ‘

U.R.S.S. 
realizat 
• Mari ansambluri de 
dansuri populare • 1001

19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19,40 Prim plan : Mihai Turcescu, mais

tru, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea opti
ca română

, 05 Seara televiziunii sovietice • Film 
artistic : „începutul". (Producție a 
studiourilor „Lenfilm") Cu : Inna

Clurikova, Leonid Kuravlev, Va
lentina Teliciklna, Mihail Komo- 
rov. Tatiana Bedova, Iuri Klepi
kov, T. Stepanova, Iuri Vizbor. 
V. Vasillev, E. Lebedev, V. Sobo
lev Regia : Gleb Panfilov • Se- 
lecțlunl din programul baletului 
ucrainean pe gheață

21,55 Ancheta culturală TV : Critica.... 
criticii muzicale (III)

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

televiziunii sovietice • 
— azi. (Film documentar 
de studiourile sovietice). 

cintece șl 
de seri.

cinema
• In spatele ușii de sticlă 
tămuia filmului sovietic) ;
DIO — 10; 12; 14: 16: 18: 20.
• Vizită la domiciliu
— 9; 11,15: 13.30 " '
CAPITOL — 
18; 20, GLORLA 
15,45; 18; 20,15.
• O lacrinjă de fată : 
9,30; 11,30; 15,30: 17,45 
TURAL — 9; 14,15; 13.30
20.15, FAVORIT — 9 
15,45: 18 : 20,15.
• Spartacus : SALA PALATULUI 
16; 19,45.
• Colombo la Londra : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30: 15.45: >8:
20.15, MELODIA — 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
• Comisarul Piedone la Hong 
Kong, Piedone Africanul : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 17. ,
• De moartea mea s-o acuzați pe 
Klava K : CENTRAL — 9.30; ' “ 
13.30: 15.30: 17,30; 19,30.
• Privighetoarea — 9; 10,45;
Micuța Mo — 13,45: 16.15:
DOINA.
• Mijlocaș 
PURI NOI 
18: 20.
• Școala 
RIA — 9:
20.15, 
-e Elvls : FEROVIAR — 9: 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20.15 GIULEȘTI
— 9; U; 13.15; 15,30: 17,45 ; 20,
VOLGA — 9: 11.15: 13.30; 15,45:
18: 20.
• Labirintul : GRIVITA — 9:
11.15: 13.30: 15,45; 18: 20.15, TO
MIS — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18 ; 20.
• Ultimul revelion : EFORIE — 
9; 11.15: 13,30: 15.45: 18 : 20.15.
• Casa dintre cimpuri : LIRA — 
16: 18; 20.
• Pe aripile vtntului s DACIA — 
9: 14.15: 18.30.
• Micuța floare Hua : BUZEȘTI 
—. 15.30; 17.45; 20.
• Toate fetele mele : FLOREAS- 
-• — 9; 11: 13: 15,30: 17.45J 20.

argint
13.30:
— 9; 1

i; 15,45
U.15; i
— 9: :

(săp- 
STU-

: PATRIA
>: 18 
13.30;
11.15

20.15, 
15.45; 
13.30:

scala —
20 CUL- 

15.45: 13. 
u.15: 13,30:

Ia deschidere :
— 9: u.15: 13.39

11,30:

12.15,
19 ;

TTM-
15.45;

curajului li : VICTO-
11,13: 13.30; 15.45; 18;

CA ,
• Șaua de
— 9; 11.15;
FLAMURA
17.45: 29.
• Stop — cadru 
Un om In loden 
flacara
• Burebista : AURORA — 
16: 19.
• Iutilnire de gradul trei :
— 9: 12; 16- 19, COSMOS — 15: 19.
• Braconierii : DRUMUL SĂRII
— 16: 18: 20.
• ...Am fost 
RENTARI —

t : EXCELSIOR
15.45: 18: 20.15.
11; 13.15: 15.30:

la masă — lă.30. 
— 17.30 : 19,30 :

ARTA

șaisprezece : FE-
15.30; 17,30: 19.30.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Hans-Dietrich 
Genscher, eu prilejul noii desemnări 
a acestuia ca ministru al afacerilor 
externe al R.F. Germania.

★
Joi, 6 noiembrie a.c., sub egida In

stitutului de științe politice și de stu
diere a problemei naționale. în cola
borare cu revista „Era .socialistă", in 
cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
s-a desfășurat o amplă dezbatere pe 
tema „Umanismul revoluționar și 
drepturile omului în lumea contem
porană". La manifestare au luat 
parte activiști de partid, cadre didac
tice Și cercetători din domeniul ști
ințelor sociale, lucrători din presă și 
propagandă. Cu acest prilej, a fost 
relevată contribuția fundamentală a 
gindirii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea concepției românești 
privitoare la drepturile omului, ca
racterul original, dinamic și profund 
revoluționar al acestei 
monstrînd umanismul 
tre economice, sociale 
asigurarea drepturilor 
cipanții au menționat, totodată, de
mersurile internaționale realizate in 
acest plan, inserția României în con
fruntările ideologice contemporane, 
în combaterea rasismului, a neofas- 
cismului și neocolonialismului, a tu
turor doctrinelor și practicilor discri
minatorii, precum șl prestigiul do- 
bîndit de țara noastră, pe această 
cale, în lumea întreagă.

★
Cu ocazia sărbătoririi Zilei națio

nale a Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, joi după-amiază, 
a avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Cu acest prilej, Marcel 
Moldoveanu, cercetător principal la 
Institutul de economie mondială, a 
înfățișat aspecte din activitatea po
porului algerian și a fost prezentat 
un program de filme documentare.

concepții. De- 
politicii noas- 
și culturale in 
omului, parti-

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, un numeros public.

A fost de față Abdelhamid Adj aii, 
ambasadorul Algeriei la București.

* * Vîn Capitală au avut loc, joi, lucră
rile Consfătuirii pe țară privind per
fecționarea profesională a persona
lului muncitor, organizată de Minis
terul Educației și învățămîntului.

Lucrările consfătuirii, care au reu
nit specialiști din ministere, institu
ții centrale, mari întreprinderi si de 
ia consiliile populare județene, au 
fost conduse de tovarășa Aneta 
Spornic, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. ăl P.C.R.. mi
nistrul educației și învățămîntului.

Rapoartele prezentate și dezbate
rile au evidențiat noi modalități pri
vind contribuția perfecționării pro
fesionale. a policalificării și polide- 
servirii la creșterea productivității 
muncii, la sporirea eficienței activi
tății economice prin ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al producției. 
Un loc important în dezbateri l-au 
ocupat problemele privitoare la per
fecționarea cadrelor în vederea apli
cării noului mecanism economico- 
financiar, a înțelegerii competențe
lor și răspunderilor ce revin organe
lor colective de conducere în acest 
domeniu.

Exprimîndu-și hotărîrea de a înde
plini sarcina înscrisă în documentele 
Congresului al XII-lea, ca, anual, 
peste 2 milioane de oameni ai mun
cii să fie cuprinși în formele exis
tente de perfecționare, participanții 
au făcut sugestii și propuneri valo
roase pentru definitivarea măsurilor 
necesare pregătirii temeinice a pla
nurilor și programelor de perfecțio
nare pe perioada 1981—1985, in vede-' 
rea creșterii contribuției lor la în
făptuirea obiectivelor din planul unic 
de dezvoltare economico-socială.

(Agerpres)

Stimați tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 63-a aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie, sărbătoarea națională a Uniunii 
Sovietice, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România și al poporului român, 
adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Con
siliului de Miniștri ale U.R.S.S., comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii sovietici un salut frățesc și cele mai 
calde felicitări.

Eveniment de importanță istorică, victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, înfăptuită sub conducerea 
partidului comunist făurit de V. I. Lenin, a avut un pu
ternic ecou in țara noastră, a fost salutată cu bucurie de 
clasa muncitoare, de toate forțele înaintate din România, 
care și-au manifestat activ solidaritatea cu eroicul prole
tariat din Rusia, participînd, inclusiv cu arma în mînă, 
la luptele pentru apărarea tînărului stat • sovietic. Conti
nuing aceste tradiții glorioase. Partidul Comunist Român 
a militat consecvent pentru stabilirea și dezvoltarea unor 
relații de bună vecinătate, prietenie și colaborare cu Uniu
nea Sovietica. Pecetluită cu sîngele vărsat in comun in 
lupta pentru înfringerea definitivă a fascismului, prietenia 
româno-sovietică a fost ridicată pe o treaptă nouă, supe
rioară. în anii construcției socialismului și comunismului.

în anii care au trecut de la victoria Marelui Octombrie, 
Uniunea Sovietică, sub conducerea partidului comunist, 
s-a transformat intr-un puternic stat socialist. în prezent, 
oamenii sovietici realizează obiectivele mărețe stabilite de 
cel de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S. și se pregătesc să 
întîmpine cu noi succese cel de-al XXVI-lea congres al 
partidului. Comuniștii, toți oamenii muncii din România

6e bucură din inimă de rezultatele remarcabile obținute 
de Uniunea Sovietică în dezvoltarea continuă a forțelor 
de producție. în înflorirea științei, tehnicii și culturii. în 
creșterea nivelului de trai al popoarelor sovietice, văzînd 
în acestea o contribuție de mare importanță la întărirea 
și afirmarea socialismului, la promovarea politicii de 
destindere, colaborare și pace în lume.

înfăptuind neabătut hotărîrile Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român privind dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările socialiste, acționînd în spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală din 1970., al 
Declarației româno-sovletice din noiembrie 1976 și al în
țelegerilor convenite la cel mal înalt nivel. România so
cialistă promovează cu consecvență politica de întărire a 
.prieteniei și solidarității și de extindere continuă a cola
borării româno-sovietice, în toate domeniile.

Sintem ferm încredințați că dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare multilaterală intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în
tre România și Uniunea Sovietică, conlucrarea lor pentru 
continuarea politicii de pace, destindere, colaborare, secu
ritate și dezarmare, în Europa și în întreaga lume, pentru 
soluționarea pe cale politică, prin tratative, a oricăror 
probleme litigioase, pentru respectarea independenței și 
suveranității naționale a tuturor statelor corespund Inte
reselor supreme ale popoarelor noastre, cauzei mărețe a 
socialismului și comunismului.

De ziua marii sărbători, vă dorim din toată inima, dragi 
tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică, prietenă și vecină, succese 
tot mai mari în opera măreață de construire a societății 
comuniste, in promovarea cauzei păcii și înțelegerii între 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

16,00 Flacăra vie a științei : acad. Con
stantin C. Iliescu (1892—1978), car
diolog român de reputație euro
peană

16,30 Umor .șl muzică.... în duet
17.25 Blocnotes — informații
17,43 Ancheta TV : In instanța 

publice — huliganismul
18.25 De drag șl de voie bună 

populare)
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Concertul orchestrei Filarmonicii - 

„George Enescu". Transmisiune 
directă de la Ateneul Român. Di- 

Solist :

utilitare 
opiniei

(cintece

rijor : Paul Ponescu.
Pierre Wavre — (Franța) 

21,35 Telecomunicațiile de-a
veacurilor. Episodul 2 — 
fia cu fir

23.00 Cîntă orchestra James Last 
22,20 Telejurnal

lungul
Telegra-

«

Manifestare omagială consacrată 
lui Mihail SadoveanuSadoveanu

co-

• Infernul din zgîrie-nori î LU
CEAFĂRUL — 9; 12: 16: 19.
• Detectivul Tonta : PACEA — 
15.30; 17.30; 19,30.
• /li treilea salt mortal : 
TROCENI — 15; 17,15; 19.30.
• Familia Barkley de pe Broad
way ; MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Aleargă după mine ca să te 
prind — 15,30; 17.30, Bariera — 
19,30 : VIITORUL.
• Testul pilotului Pirx : MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Dumbrava minunată : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Drumul oaselor : POPULAR — 
15,30; 17.30; 19.30.

teatre
• A.R.I.A, (la Studioul de con
certe al Radicteleviziunii) : Con
cert de muzică de jaz susținut de 
grupul „DIXIELAND** din Lenin
grad — 19.
• Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19 30. 
(șala Atelier) : Gimnastică senti
mentală — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Paul Popescu. So
list : Pierre Wavre (Franța) —
15.30.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra** (sala Schitu Mâgureanu): 
Voluptatea onoarei — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Infidelitate
conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 19. 
e Teatrul Foarte Mic . O șansă 
pentru fiecare — 20.
• Teatrul de comedie : Risete in 
labirint — 19,30
6 Teatrul „Nottara*4 (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 15.30,
(sala Studio) : Ploaia si ancheta
torul — 15.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Echipa de zgomote — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30, (sala Victo
ria) ; Idolul femeilor — 19,30.
O Teatrul ..Ion Vasilescu** : Ju
mătatea mea e întreagă — 19.30.
e Ansamblul artistic ..Raosodia 
română" : La fintîna dorului —
18.30.
• Teatrul .,Ion Creangă** 
mărgărite — 17.
o Teatrul ..Țăndărică** : 
purile mînzului — 17
• Studioul de teatru al 
Undeva o lumină — 15,30.

: Inșir-te

Anotirn-

I.A.T.C. :

♦

La Palatul culturii din Iași s-a 
desfășurat joi o adunare solemnă, 
organizată de Asociația scriitorilor 
ieșeni, manifestare omagială con
sacrată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Mihail Sadoveanu.

Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai Uniunii scriitorilor și ai asociați
ilor de scriitori din țară, cadre didac
tice universitare, oameni de știință, 
cultură ’și artă, cercetători, un nu-cultură și artă, cercetători, 
meros public.

Adunarea a fost deschisă 
itorul Mircea Radu Iacoban. 
rul Asociației scriitorilor din

A luat apoi cuvintul 1 
Petru Enache, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, dare 
a adus un vibrant omagiu marelui 
scriitor, artist-cetățean și militant de 
seamă împotriva nedreptăților so
ciale, creator ce a sintetizat îr\ opera 
sa gîndurile, dorințele și năzuințele 
neamului său.

în continuare, George Macovescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, a 
evocat pe larg monumentalitatea și 
originalitatea scrierilor sadoveniene, 
locul lui Mihail Sadoveanu în cadrul 
spiritualității poporului român.

Șirul de evocări despre viața, per
sonalitatea si opera lui Sadoveanu a 
fost continuat apoi de către Con-

i de scri- 
. secreta-
1 Iași, 
tovarășul

vremea
I

' Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 noiembrie. In țară : Vremea se va 
ameliora treptat în Banat, Oltenia și 
Muntenia, unde cerul va deveni varia
bil, iar ploile vor fi locale. In celelalte 
regiuni cerul va fi mai mult noros și 
vor cădea burnițe șl ploi care în Mol
dova se vor transforma pe alocuri in

stantin Ciopraga, Nicolae Barbu, Al. 
Husar și Pompiliu Mareea.

Participanții la adunare s-au în
dreptat apoi spre casa de la Copou, 
edificiu legat de viața și creația ma
relui scriitor, unde a fost inaugurată 
expoziția permanentă „Mihail Sado
veanu". Au rostit alocuțiuni Andi 
Andrieș, președintele Comitetului 
județean de cultură și educație socia
listă, Constantin Chiriță, vicepre- 

‘ .......................... Ion
mu- 
Pro-

listă, Constantin Chiriță, t 
ședințe al fjniunii scriitorilor, 
Arhip, directorul Complexului 
zeistic ieșean, și scriitoarea 
fira Sadoveanu.

Cele cinci săli ale expoziției 
nesc un mare număr dfe manuscrise 
și documente originale, fotografii, 
ediții princeps, traduceri ale operei 
sadoveniene in limbi străine, cărți 
cu dedicație,- albmne și coresponden
ță, obiecte personale și mobilier, 
alte numeroase piese legate de me
moria marelui clasic. Tot aici a fost 
amenajat și 
documentare.

reu-

Au trecut 63 de ani de la istorica 
victorie a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Deschizînd, pentru 
prima dată, calea transpunerii în 
viață a idealurilor socialismului, a- 
ceastă victorie a demonstrat cu pu
tere capacitatea proletariatului, con
dus de partidul comunist, de a mo
biliza masele la lupta pentru răs
turnarea puterii capitaliștilor și mo
șierilor, pentru eradicarea exploa
tării și făurirea unei orinduiri so
ciale calitativ superioare, înteme
iată pe muncă și dreptate.

în perioada ce a trecut de la 
acest măreț eveniment, popoarele 
sovietice, sub conducerea P.C.U.S., 
au sțrăbătut o cale de profunde 
transformări revoluționare. Avînd 
de infrpnțaț mari greutăți și vicisi
tudini da tot felul, făcind mari 
EațâîțfiCit'■ 'de «,'ii-au apărat cu 
ertrism patria, âtit în perioada in
tervenției imperialiste și a războ
iului civil, cit și în anii celui de-al 
doilea război mondial, cînd au adus 
contribuția hotăritoare la victoria 
marii coaliții antifasciste asupra na
zismului.

Vasta activitate constructivă des
fășurată în cele peste șase decenii 
de popoarele sovietice și-a găsit o 
elocventă expresie în importantele 
realizări dobîndite în edificarea so
cialismului și pe calea făuririi ba
zelor tehnico-materiale ale comu
nismului. Uniunea Sovietică a de
venit astfel o mare forță a lumii 
contemporane, cu un înalt nivel al 
forțelor de producție. De pildă, în 
actualul cincinal, harta economică a 
țării s-a îmbogățit cu peste 1 200 de 
mari întreprinderi industriale. Sint 
cunoscute, de asemenea, eforturile

depuse pentru dezvoltarea agricul
turii, progresele înregistrate în do
meniul științei și culturii, în inte
resul creșterii nivelului de trai, 
material și spiritual, al oamenilor 
muncii. în același timp. Uniunea 
Sovietică joacă un rol de mare în
semnătate în viața internațională.

în prezent, popoarele sovietice 
întîmpină cu succese de seamă 
cel de-al XXVI-lea Congres al 
P.C.U.S., care va avea loc in fe
bruarie 1981, evenirpent deosebit 
de important în viața politică și 
șocială a marii țări socialiste ve
cine și prietene.

Mobilizîndu-și eforturile pentru 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, poporul român 
urmărește cu calde sentimente de 
prietenie activitatea vastă construe- .. 
tivă desfășurată de popoarele so
vietice, sub conducerea P.C.U.S. 
Este bine cunoscut că, acționînd 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și solidaritate cu toate 
țările socialiste, în mod firesc in 
primul rînd cu celș vecine, partidul 
și statul nostru acordă o mare în
semnătate extinderii și aprofun
dării legăturilor frățești multi
laterale cu Uniunea Sovietică. 
Avînd vechi și îndelungate tra
diții, cimentate prin sîngele vărsat 
în comun în lupta purtată, umăr 
la umăr, de ostașii români și cei so
vietici după 23 August 1944, pentru 
eliberarea întregului teritoriu al. 
patriei și, apoi, a Ungariei și Ceho
slovaciei, aceste relații s-au ridicat 
pe o treaptă nouă, superioară, după 
instaurarea puterii populare in 
România și au cunoscut o dezvol
tare continuă, pe baza principiilor 
noi de relații internaționale.

’ I

Viața însăși a demonstrat că fac
torul esențial al dezvoltării conti
nue a prieteniei și colaborării ro
mâno-sovietice îl constituie legătu
rile de solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, un rol 

: deosebit de important revenind în 
acest sens întîlnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leopid Brejnev.

Rodnicia raporturilor româno-' 
sovietice își găsește expresie în 
evoluția ascendentă a schimburi
lor reciproce de bunuri materiale, 
în intensificarea cooperării și spe-' 
cializării în producție in ramuri de 
cea mai mare însemnătate pentru 
economiile celor două țări, ca și in 

■ extinderea conlucrării pe tărim 
*tehiîico-științific, cultural, al invă- 
Sțămîntului și in alte domenii de 
’ intetes reciprcfc.

Totodată, țările noastre conlu
crează pe planul vieții internațio
nale, militînd pentru apărarea 
păcii, pronunțîndu-se pentru conti
nuarea politicii de destindere, pen
tru dezarmare, pentru înfăptuirea 
securității și cooperării în Europa, 
pentru afirmarea drepturilor tu
turor popoarelor la dezvoltare li
beră, independentă, pe calea pro
gresului social.

Cinstind marea sărbătoare de 
astăzi, poporul român felicită din 
inimă popoarele Uniunii Sovietice 
și le urează noi și noi înfăptuiri 
de seamă în măreața operă inaugu
rată de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, pe calea făuririi 
comunismului, in lupta pentru pace 
și progres în întreaga lume.

un

zi,

centru de studiu și TELEGRAME Adunare festivă
★
la sediul Asociației 

a avut loc o 
condiția prozei

în aceeași 
scriitorilor din Iași 
dezbatere privind 
românești în lumina tradiției sado
veniene. (Agerpres)

lapoviță șl ninsoare. Vlntul va sufla 
moderat cu intensificări' locale. Îndeo
sebi în zona de munte Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, iar cele maxime intre 
4 și 14 grade. Local, ceată. , In Bucu
rești : Vremea se va ameliora trep
tat. Cerul va fl schimbător, favorabil 
ploii. Vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre zero și 3 grade, iar cele maxime 
Intre 7 și 10 grade. Condiții de for
mare a cețil slabe. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu). ‘

Cu prilejul celei de-a 63-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ministrul apărării 
naționale a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului apărării al 
U.R.S.S.

Au trimis, de asemenea, telegra
me de felicitare organizațiilor și in
stituțiilor similare din Uniunea So
vietică Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comitetul

«

Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Femei
lor, Consiliul General al A.R.L.U.S., 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Comitetul foștilor luptători 
și veteranilor de război împotriva 
fascismului. Consiliul Național al So
cietății de 
scriitorilor, 
organizații

Solemnitatea de la Monumentul
Cu prilejul celei de-a 63-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V.I. Drozdenko, 
și membri ai ambasadei au depus, 
joi dimineața, coșuri cu flori la Mo
numentul lui V.I. Lenin din Capitală.

Cruce Roșie, Uniunea 
alte instituții centrale și 
obștești.

lui V. I. Lenin
La solemnitate au participat re

prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Consiliului popular al 
municipiului București, ofițeri supe
riori.

(Agerpres)

Filonul cel mai prețios...
Pentru un călător în spațiul imens 

al Uniunii Sovietice distantele nu sint 
socotite întotdeauna în kilometri. Ca 
unitate de măsură a mii și mii de 
kilometri se preferă adesea timpul. 
Imagini și impresii culese din .Mos
cova și Leningrad, din Gruzia, din 
Tadjikistan și Kazahstan se com
pletează pas cu pas, ședimentîndu-se 
în cronica vie a unor vremuri e- 
roice. Ele evocă venerația oa
menilor sovietici pentru sanctuarele 
istoriei, monumentele și muzeele, 
străzile și casele, uzinele și podurile 
care amintesc trecutul mai îndepărtat 
sau cel legat de lupta revoluționară a 
proletariatului, de personalitatea lui 
V.I. Lenin, pentru locurile unde 
P.C.U.S. și puterea sovietică aiî mo
bilizat masele și au luat istorice 
hotărîri, pentru eroismul legen
dar al ostașilor în anii războiu
lui. Toate acestea fac parte din 
însăși ființa omului sovietic. Cu 
mult înainte de deschiderea porților 
și apoi în tot timpul zilei se formează 
rinduri-rinduri la Mausoleul lui 
Lenin, în fata muzeelor din Kremlin, 
la galeriile Tretiakov sau la pano
ramicul Borodino din Moscova.

La Leningrad, oraș-erou pentru 
abnegația si sacrificiul suprem în anii 
cumplitei blocade din perioada războ
iului. oraș-pionier prin aspirațiile lui 
de astăzi spre initiative, creație și 
concepție, prin Dremiere în domeniile 
celor mai avansate tehnici, peleri
najul vizitatorilor este continuu, 
de dimineața pină seara. Pe chei 
și apoi în cazematele plutitoare 
ale crucișătorului .„Aurora", în fata

din care, la T 
au detunat sal- 

vestitoare ale noului destin 
în 
de

țevilor de tun 
Noiembrie 1917, 
vele 
al omenirii — comunismul — 
sufrageria albă din Palatul 
Iarnă, unde a fost arestat guvernul 
provizoriu, iar orologiul, ca martor, a 
fost de atunci oprit la ora două și 
zece minute din noapte, la Smolnîi 
unde între rafalele revoluției s-au 
anunțat primele decrete ale puterii

numai la el acasă, ci și departe, de
parte — la sovhozul „Ghigant" din 
satul Malovodnoe, raionul Ebenksika- 
zah din R.S.S. Kazahă, tocmai în ini
ma Asiei Centrale. Vizităm un mu
zeu al uneia din școlile locale, unde 
frecvent au loc întilniri cu veterani 
ai războiului de apărare, cu oameni 
de știință și eroi ai muncii, unde sint 
păstrate urne cu pămînt din orasele- 
erou ale Uniunii Sovietice, precum șl

Însemnări de călătorie din U.R.S.S.

sovietice, tn toate aceste locuri unice 
vizitatorul trece retrăind si auzind 
parcă rezonanta pașilor pe care-i face 
istoria.

Pentru a-1 cunoaște mai bine pe 
leningrădean este bine de reamintit 
un fapt cu putere de legendă, po
vestit azi: treci prin oraș și ți se 
arată clădirile rănite, locuri ale unor 
schije care au mușcat din marmură 
sau granit, în anii încleștării cu ar
matele hitleriste. Ți se arată păduri 
de arbori, care și tn anii blocadei 
erau falnici, făceau parte din ființa 
orașului asediat. Nimeni nu s-a atins 
de ei. Mii și mii de oameni au murit 
de frig. Pînă în ultima clipă au pre
ferat să se. încălzească cu surcele de 
lemn din tocul geamurilor și ușilor, 
al pardoselilor sfișiate de bombarda
mente, dar nimeni n-a tăiat o ramură 
dintr-un copac viu.

_.Dar am cunoscut Leningradul nu

numeroase fotografii șl documente 
personale ale localnicilor căzuti la 
datorie în anii ultimei conflagrații 
mondiale. în acel muzeu vedem, în
tr-o vitrină, o carte, o carte de isto
rie perforată la una din marginile 
ei de un glonte. A fost tipărită în 
timpul, blocadei Leningradului. în- 
tr-una din tipografiile orașului ase
diat și a fost trimisă, ca multe altele, 
printre gloanțe și năpraznice bom
bardamente pentru elevii din Kazah- 
stan — ni se spune. „Noi le-am tri
mis leningrădenilor pline — ei se 
apărau și ne trimiteau cărți".

...în cei 63 de ani care au trecut de 
la salvele „Aurorei" și cele „10 zile 
care au zguduit lumea", oamenii so
vietici — "așa cum i-am văzut și cu
noscut — au împletit și împletesc 
in ființa lot venerația față de trecut 
și înaintași cu munca de zi cu zi.

Spuneam, am pășit prin acea sală

a Palatului de Iarnă, unde a fost 
arestat guvernul provizoriu și unde 
acele orologiului au rămas încreme
nite la ora istorică ce a marcat un 
sfirșit și un început în destinele po
poarelor din această vastă țară. Și 
nu departe de acest loc am mai pășit 
și în clădirea unde a fost semnat 
Decretul Păcii. Cu autoritatea'mora
lă a acestui act semnat de Lenin in 
noiembrie 1917. cu legitimitatea sa
crificiului suprem, făcut în cele 900 
de zile și 900 de nopți ale blocadei 
pentru apărarea cuceririlor înfăptuite 
de puterea sovietică in anii care au 
urmat Revoluției din Octombrie, 
leningrădenii au Decretul Păcii des
chis tuturor acelora care vor să-l 
subscrie. Pentru ca oamenii -să se 
poată întîlni, cunoaște și respecta, 
în grădinile celor mai frumoase 
flori : cele ale respectului reciproc, 
ale prieteniei, păcii și colaborării.

în felul acesta, niciodată elevii de 
la „Ghigant" nu vor mai trebui să 
adune-alt pămînt pentru alte urne 
ale eroilor, nu vor mai învăța din 
cărți perforate de gloanțe.

Străbătind Uniunea Sovietică, țară 
cu incomensurabile bogății ale solului 
și subsolului, te convingi, o dată mai 
mult, că între aceste bogății filonul 
cel mai prețios e omul. El se înno
bilează continuu, în efortul uriaș, 
constructiv de a duce spre desăvîr- 
șire — sub conducerea partidului 
comunist — cauza socialismului și 
comunismului.

Joi după-amiază, în sala Teatrului 
„Fantasio" din Constanța a avut loc 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 63-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Au participat Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., președintele comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean, reprezentanți ai drganelor 
locale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
Cornelia Manoliu, secretar al comi
tetului municipal de partid, vice
președinte al consiliului popular 
municipal, a ■ relevat semnificația 
istorică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie șl s-a referit pe larg 
la succesele obținute de popoarele 
Uniunii Sovietice în opera de fău
rire a societății socialiste și comu
niste.

Vorbitoarea a evidențiat, totodată, 
realizările obținute de oamenii mun
cii din România, care-și clădesc, sub 
conducerea înțeleaptă și clarvăză
toare a Partidului Comunist Român, 
o viață nouă, luminoasă și prosperă. 
Ea a subliniat legăturile multiple 
statornicite între țările, partidele și 
popoarele noastre.
■ Luînd cuvintul, M. S. Deseatov, 
consulul general al U.R.S.S. la Con
stanta, a reliefat schimbările profun
de generate de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie in viața 
popoarelor sovietice, largul său ecou 
internațional.

Vorbitorul a prezentat, în context, 
bilanțul realizărilor obținute de 
U.R.S.S. in 'toate domeniile de acti
vitate.

Evocînd relațiile de prietenie și 
colaborare dintre U.R.S.S. și Româ
nia, dintre P.C.U.S. și P.C.R., vorbi
torul a arătat că In dezvoltarea aces
tora un rol decisiv il au intilnirile 
și convorbirile dintre tovarășii 
Leonid Brejnev și Nicolae Ceaușescu. 
, în incheierea adunării, a fost pre

zentat un spectacol susținut de for
mații artistice de amatori și profe
sioniste din Constanta.

★
La casa prieteniei 

tice din municipiul 
deschisă o expoziție

‘intitulată „Aspecte din Lituania So
vietică". De asemenea, la Iași a în
ceput decada discului sovietic.

româno-sovie- 
Brălla a fost 

de fotografii*

Constantin MORARU



CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-SOVIETICE
MOSCOVA 6 — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu. transmite : Aflat in 
Uniunea Sovietică într-o vizită de 
lucru, Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, a 
avut întîlniri și convorbiri cu N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării. Au fost

/ ★

MOSCOVA «. — Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, aflat in vizită in Uniu
nea »Sovietică, a avut intîlniri cu 
S. A. Skacikov, președintele Comite
tului de stat pentru relații economice 
externe, cu N. A. Malțev, ministrul 
industriei petroliere, V. A. Kazakov,

examinate probleme ale dezvoltării 
cooperării economice româno-sovie- 
tice, ca și aspecte legate de coordo
narea planurilor economiilor națio
nale ale celor două țări pe perioada 
1981—1985.

La convorbiri a fost prezent Tra
ian Dudaș, ambasadorul României în
U. R.S.S.

★
ministrul industriei aeronautice, șl cu
V. N. Poliakov, ministrul industriei 
de automobile.

Au fost examinate probleme vizind 
dezvoltarea colaborării româno-so- 
vietice în domeniul construcțiilor de 
mașini pe 1981—1985 și pe perioada 
următoare.

Dezvoltarea cooperării economice, industriale și tehnice
intre România și

BONN 6 (Agerpres). — Pe baza în
țelegerii dintre guvernele român șl 
vest-german, la Koln a avut loc un 
simpozion de marketing în domeniul 
construcțiilor de mașini, care a apre
ciat pozitiv evoluția schimburilor co
merciale, cooperarea industrială și 
tehnică dintre România și R.F. Ger
mania și a relevat, totodată, posibi
litățile reale care există pentru creș
terea și diversificarea pe mai depar
te a schimburilor comerciale în do
meniul construcțiilor de mașini, pe o 
bază echilibrată și îndeosebi pentru 
promovarea pe scară largă a unor 
forme moderne de cooperare între 
unități industriale românești și firme 
vest-germane. atît bilateral, cit si pe 
terțe piețe.

R. F. Germania
iar din partea română o delegație 
condusă de Gheorghe Petrescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Construcțiilor de Mașini.

*
Tovarășul Gheorghe Petrescu a 

avut o întîlnire cu Martin Gruener, 
secretar de stat la Ministerul Fede
ral al Economiei, în calitate de pre
ședinți ai părților română, respectiv 
vest-germană în Comisia mixtă gu
vernamentală pentru colaborare eco
nomică, industrială și tehnică. Au 
fost discutate probleme actuale pri
vind dezvoltarea și adîncirea colabo
rării economice dintre cele două țări.

Au luat parte reprezentanți al gu
vernului federal, ai Comitetului pen
tru promovarea comerțului cu țări 
socialiste, precum și a peste 70 de 
firme vest-germane din diverse sub- 
ramuri ale construcțiilor de mașini.

O.N.U.: DEMERSURI

ALE CONSILIULUI

DE SECURITATE

In sprijinul începerii
de negocieri între 

Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

•— Reunit miercuri seara. Consiliul 
de Securitate a aprobat trimiterea de 
către secretarul general al O.N.U. a 
unui reprezentant special pe lingă 
guvernele de la Teheran și Bagdad, 
însărcinat să amorseze de urgență 

ț negocieri de pace între cele două 
părți aflate in conflict.

într-o declarație dată publicității 
Ia Națiunile Unite, președintele con
siliului pe luna în curs, Anthony 
Parsons (Marea .Britanie), a precizat 
că trimiterea unui emisar în cele 
două țări va avea loc in cadrul bu
nelor oficii exercitate de secretarul 
general al O.N.U., cu sprijinul deplin 
al Consiliului de Securitate, „pentru a 
determina Iranul și Irakul să încea
pă negocieri pașnice și să ajungă la 
o reglementare justă a divergențelor 
lor".

Adunarea festivă de la Moscova
consacrată aniversării Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
MOSCOVA — Trimisul Ager

pres transmite: La Palatul Con
greselor din Kremlin a avut loc, 
la 6 noiembrie, adunarea festivă con
sacrată celei de-a 63-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. In prezidiu au luat loc L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem a] Uniunii Sovietice, 
alți reprezentanți ai conducerii de 
partid și de stat sovietice.

în raportul prezentat cu acest pri
lej, N. A. Tihonov, membru al Birou

lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a evidențiat succesele obți
nute în dezvoltarea economico-socială 
în anii de după revoluție, în activi
tatea de construire a comunismului, 
prezentind, îrr același timp, principa
lele coordonate ale politicii externe 
sovietice.

Adunări festive consacrate marcării 
aceluiași eveniment au fost organi
zate și în capitalele republicilor 
unionale, precum și în alte orașe ale 
Uniunii Sovietice.

Rezultatele definitive ale alegerilor
prezidențiale

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Potrivit rezultatelor finale definitive 
ale alegerilor prezidențiale din 
S.U.A., după numărarea voturilor la 
toate birourile electorale, în favoarea 
lui Ronald Reagan, candidatul Parti
dului Republican, au votat 43 201 220 
de alegători (51 la sută din sufragii). 
El va dispune de 489 de mari elec
tori. Candidatul Partidului Democrat, 
Jimmy Carter, a obținut 34 913 332 
voturi (41 la sută din sufragii) și va 
dispune de 49 de mari electori, iar 
lui John Anderson, candidat inde
pendent,' i-au revenit 5 581 379 de vo
turi (7 la sută din sufragii) și nici un 
elector.

Alegerile pentru reînnoirea unei 
treimi a componenței Senatului s-au 
soldat cu preluarea majorității de 
către Partidul Republican, care deți
ne, în prezent, 52 de locuri (față de 41 
în precedenta componență). Democra-

din S. U. A.
ților le revin 47 de mandate (față de 
58), iar un mandat este deținut de 
un senator independent. în același 
timp, potrivit rezultatelor alegerilor. 
Camera inferioară a Congresului 
S.U.A. va fi alcătuită din 243, de de
mocrat! și 192 de republicani. în le
gătură cu aceasta, agenția U.P.I. 
menționează că este pentru prima 
dată in ultimii 26 de ani cînd Sena
tul și Camera Reprezentanților sint 
controlate de partide diferite.

în urma alegerilor de guvernatori 
de state, desfășurate» și ele la 4 no
iembrie, s-au produs modificări în 
ponderea reprezentanților celor două 
mari partide din S.U.A., relatează a- 
genția Associated Press. în prezent, 
27 de guvernatori .sînt reprezentanți 
ai Partidului Democrat, iar 23 — re
publicani (față de 31 democrat! și 19 
republicani anterior).

„Regiunea Balcanilor 
trebuie să devină un exemplu 

de colaborare pașnică" 
Dialog la nivel inalt 

iugoslavo-elen
BELGRAD 6 (Agerpres). — Subli

niind că de-a lungul anilor, la fel ca 
și în prezent, una dintre preocupă
rile cardinale ale Iugoslaviei a fost 
transformarea Peninsulei Balcanice 
într-o regiune a colaborării pașnice, 
a respectului reciproc și a apropierii 
dintre țări și popoare, Țvietin Mia- 
tovici, președintele Prezidiului 
R.S.F.I., a relevat, in toastul rostit la 
dineul oferit în onoarea lui Con
stantin Karamanlis, președintele 
Republicii Elene, care face o vi
zită oficială la Belgrad : „Acelu
iași țel trebuie să-i slujească și 
colaborarea multilaterală dintre sta
tele balcanice în domenii ce repre
zintă interes comun".

La rîndul său. Constantin Kara
manlis a scos în evidentă necesitatea 
perfecționării colaborării interbalca- 
nice, „pentru ca Balcanii să devină 
un exemplu de colaborare pașnică 
între țări cu sisteme social-politice 
diferite.". Agenția Taniug, care a 
transmis cele două toasturi, sublinia
ză că șeful statului elen a apreciat 
că „prin crearea unui climat de co
laborare multilaterală în Balcani se 
vor intensifica și relațiile bilaterale". 
„Am constatat cu satisfacție — a 
spus președintele Karamanlis — că 
guvernele României și Bulgariei, țări 
pe care le-am vizitat recent, sînt de 
acord cu necesitatea impulsionării e- 
forturilor in acest sens".

Vizita delegației Frontului Democrației 
și Unității Socialiste in R. P. Chineză

BEIJING 6 (Agerpres). — Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele Comitetu
lui Național al Consiliului Consulta
tiv Politic Popular al R.P. Chineze, 
a primit joi, la Beijing, delegația 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, condusă de tovarășa Tamara 
Dobrin, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise cu acest 
prilej tovarășului Hua Guofeng, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, și tova
rășului Deng Xiaoping un salut cald, 
tovărășesc, urări de noi succese în 
opera de edificare a socialismului in 
R.P. Chineză, dorința ca relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și China să se dezvolte neîncetat.

Tovarășul Deng Xiaoping a rugat 
să-i fie transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul conducătorilor chi-

★
BEIJINd 6 (Agerpres). — Yao 

Yilin, vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministru însărcinat cu Comisia, 
de Stat pentru Planificare a R.P. 
Chineze, a primit joi delegația Comi
tetului de Stat al Planificării, con
dusă de Ion Tulpan, prim-vicepre- 
ședinte al C.S.P., aflată în vizită de 
documentare și schimb de experiență 
în China.

Cu acest prilej a fost evidențiată 
utilitatea contactelor și .legăturilor

nezi de partid șl de stat și al său 
personal, precum și calde, urări de 
bine, exprimînd, totodată, încrederea 
în dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
chineze.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, pri
etenească, a fost evidențiată trăinicia 
raporturilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre P.C.R. și P.C.C., 
dintre România și China, care se dez
voltă continuu sub semnul înțelege
rilor Intervenite la cel mai înalt ni
vel, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

La întrevedere au participat 
Ulanhu, membru al Biroului Politia 
al C.C. al P.C.C., vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, și alte persoane 
oficiale. A asistat Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing.

★
între cele două organisme de plani
ficare. menite să favorizeze schimbul 
de informații, de opinii și experiență 
în probleme de planificare, in inte
resul construcției socialismului in 
România și China.

La întrevedere au participat cadre 
de conducere din C.S.P. A fost pre
zent Romulus Ioan Budura, ministru- 
cortsilier la Ambasada română din 
Beijing.

FENOMENE DE CRIZĂ ECONOMICĂ IN LUMEA CAPITALULUI
• Scăderea producției industriale în țări capitaliste dezvoltate

WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Producția industrială a principalelor 
țări capitaliste dezvoltate, cu excep
ția S.U.A. (R.F.G., Franța. Marea 
Britanie, Italia, Canada și Japonia), 
a înregistrat în august o scădere 
medie de 3,2 la sută față de luna pre
cedentă — cel mai puternic declin 
lunar din 1971 pînă în prezent — 
anunță un raport al Ministerului Co
merțului al S.U.A., publicat la 
Washington. Costul ridicat al ener
giei, presiunile inflaționiste persis
tente și politica economică restrictivă 
a guvernelor sînt cauzele care au de
terminat, potrivit raportului, scăderea 
produsului național global în toate 
marile țări occidentale. „Declinul 
economic se reflectă pe toate planu
rile, ' manifestîndu-se în reducerea 
consumului personal, reducerea chel
tuielilor publice, a investițiilor pro-

ductive și a ritmului de creștere a 
exporturilor", se arată în raport.

Producția industrială a Japoniei a 
scăzut cu 4,1 la sută în august, de
clinuri deosebit de largi constatîn- 
du-se în domeniile producției mijloa
celor de transport, prelucrării me
talelor și produselor chimice. De 
asemenea, rata de utilizare a capaci
tăților de producție a scăzut în Ja
ponia pentru a patra lună consecutiv.

în Italia, producția a scăzut în au
gust cu 3,3 la sută, căzînd Ia cel mai 
jos nivel din ultimii doi ani și ju
mătate. Sectoarele fibrelor sintetice, 
textilelor, confecțiilor și transportu
lui sînt cele mai afectate.

Slăbiciunea economiei Marii Bri
tanii s-a reflectat Intr-o nouă redu
cere, cu 3 la sută, a producției Indus
triale, aceasta ajungind in august la 
nivelul său din 1968, arată raportul.

• La stîrșitul anului viitor — 4 milioane de tineri țomerl 
în statele membre ale C.E.E.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Ti
nerii vor fi deosebit de puternic a- 
fectați de creșterea șomajului in cele 
nouă țări membre ale C.E.E. — a- 
preciază un raport al Comisiei 
C.E.E. dat publicității la Bruxelles. 
Raportul menționează că la sfîrșitul 
anului 1981, din cei 8 milioane de 
șomeri care vor exista în C.E.E., „a-

proximativ 3,5 pînă Ia 4 milioane vor 
fi tineri sub 25 de ani". t

în prezent, fiecare al treilea din 
cei peste 7 milioane de șomeri din 
Piața comună este un tînăr. „Pen
tru tineri — adaugă raportul — 
devine din ce In ce mal greu să gă
sească un Ioc de muncă".

• „Rețeta anticriză" a pa
tronatului: concedierea de

muncitori
LONDRA 6 (Agerpres). — La Lon

dra au fost publicate date privind 
situația economică a industriei au
tomobilelor. Din ele rezultă că una 
dintre cele mai mari societăți produ
cătoare de automobile. „British Ley- 
land", va suferi in acest an pagube 
preliminate la 400 milioane lire ster
line. Concernul „Vauxhall" a suferit 
în primul semestru al anului pierderi 
în valoare de 7,65 milioane lire ster
line. Prin situații financiare dificile, 
trec și alte întreprinderi producă
toare de automobile, care, pentru a 
ieși din situația de criză financiară, 
recurg la clasica „rețetă anticriză" : 
concedieri de salariați sau reducerea 
săptămînii de lucru, cu scăderea co
respunzătoare a salariilor.

• Lanțul talimentelor In in
dustria textilă niponă

TOKIO 6 (Agerpres). — Numai In 
luna octombrie, un număr de 135 de 
companii textile din Japonia au dat 
faliment. Datoriile însumate alg a- 
cestora depășeau 21 miliarde de 
yeni. Este pentru a 16-a lună con
secutiv cind numărul falimentelor 
din industria textilă japoneză se 
menține la un nivel foarte ridicat, 
ceea ce îi determină pe economiștii 
niponi să aprecieze că această 
branșă este confruntată cu o criză 
accentuată.

Z „SĂ ACȚIONĂM ÎMPOTRIVA SPECTRULUI 

NUCLEAR PÎNĂ NU E PREA TÎRZIU“
Sub lozinci ca : „Nu înarmărilor nucleare I", „Nu avem nevoie de 

baze nucleare I", „Nu dorim ca Anglia să devină o țintă nucleară I", 
in cunoscuta piață Trafalgar din Londra a avut loc o mare demonstrație 
- cu participarea a peste 70 000 persoane - apreciată ca fiind cea mal 
mare manifestație de acest fel în Marea Britanie din ultimele două de
cenii. La țribuna instalată pe postamentul statuii amiralului Nelson, tribună 
dominată de o uriașă pancartă înfățișînd fața îngrozită a unui copil pe 
fundalul unei explozii atomice, au luat cuvîntul numeroși vorbitori - 
laburiști, comuniști, liberali, fruntași sindicali, exponenți ai organizațiilor 
de luptă pentru pace. Ei și-au manifestat profunda preocupare pentru 
soarta generației contemporane, ca și a celor viitoare, asupra cărora 
planeață spectrul distrugerii nucleare, au chemat la acțiuni energice, pînă 
nu este prea tîrziu, pentru înfăptuirea dezarmării și scoaterea in afara 
legii a tuturor armelor de distrugere in masă.

0 ÎNDATORIRE MORALĂ DE LA CARE ȚĂRILE BOGATE NE SE POT SUSTRAGE:

Sporirea ajutorului financiar și tehnic acordat țărilor in curs 
de dezvoltare - condiție a progresului general al umanității

IReputat specialist in probleme economice, Jean Ripert în
deplinește de mai mulți ani funcția de secretar general adjunct al 
O.N.U. Domnia sa a răspuns cu amabilitate, la sediul Națiunilor Unite 
din New York, solicitării ziarului „Scînteia” de a-și expune opiniile 
cu privire la fenomenul subdezvoltării și la căile de soluționare a 
gravelor probleme cu care este confruntată economia mondială.

— Două treimi din omenire tră
iește in sărăcie ți mizerie. Banca 
Mondială vorbește de existenta 
unui miliard de „săraci absOluți", 
oameni care nu îș: pot satisface nici 
cele mai elementare cerințe ale exis
tenței. Am dori să cunoaștem punc
tul dv. de vedere asupra cauzelor, 
mai vechi ți mai noi, care au dus 
la crearea acestei situații dra
matice.
— Sărăcia reflectă absenta dezvol

tării. în multe state în curs de dez
voltare activitățile productive și vo
lumul venitului național se află la 
niveluri prea scăzute pentru a se pu
tea îmbunătăți condițiile de viață ale 
majorității populației. Pur și simplu, 
este vorba de faptul că ele nu au 
suficiente bunuri pe care să le dis
tribuie și, evident, redistribuirea ve
nitului național existent nu ar schim
ba în mod considerabil soarta celor 
săraci. Este o situație dramatică de
oarece tocmai țările sărace au înre
gistrat o foarte scăzută creștere eco
nomică, cel puțin în cursul ultimului 
deceniu.

Cauzele stagnării sînt multiple : 
de ordin economic, social, cultural și 
politic. Sînt cauze interne și externe. 
Comunității internaționale îi revine 
un rol decisiv în ajutorarea acestor 
țări pentru a ajunge în stadiul în care 
ele singure să se poată ajuta, adică 
să se autodezvolte. Statele rămase in 
urmă trebuie ajutate pe mai multe 
căi : în primul rînd, prin crearea 
unui cadru internațional favorabil 
creșterii economice, apoi prin asigu
rarea unei mai echitabile distribuiri 
a resurselor Ia nivel mondial. Toa
te acestea trebuie să, sporească pon
derea țărilor în curs de dezvoltare în 
luarea deciziilor care privesc întrea
ga comunitate internațională. Pentru 
realizarea obiectivelor amintite este 
necesar să se acorde un mai mare 
ajutor financiar și tehnico-științific 
țărilor în curs de dezvoltare. Este 
cea mai importantă sarcină a anilor 
’80. Și ea privește toate națiunile.

— .Țările in curs de dezvoltare au 
acumulat o uriașă datorie externă, 
care s-ar putea ridica la 450 mi
liarde de dolari In 1980. Care sint, 
după părerea dumneavoastră, facto
rii ce au concurat la sporirea con
tinuă a poverii datoriei externe a 
„lumii a treia" ?

— Este adevărat că statele în curs 
de dezvoltare, în ansamblul lor, au 
acumulat o mare datorie externă. 
Trebuie subliniat totuși că povara da
toriei externe — ca procent atît din 
produsul național brut al statelor în 
curs de dezvoltare, cit și din venitu
rile lor din exporturi — este cu mult 
mai mare pentru țările cu un venit 
mediu pe locuitor — țări care, in 
eforturile lor de dezvoltare, au ape
lat adesea la credite — decît pentru 
cele cu un venit scăzut Aceasta nu

datoriei externe a țărilor In curs de 
dezvoltare ar fi fost mai ușoară.

— Intr-adevăr, s-ar putea spune 
că țările bogate „exportă" poverile 
inflației asupra celor sărace. Iar 
sărăcia determină pe multi oa
meni din „lumea a treia" să plece 
in țările bogate. Specialiștii depar
tamentului dumneavoastră vorbesc 
insă despre deteriorarea constantă 
a situației milioanelor de dezmoș
teniți care au intrat in angrenajul 
economiei de piață, ca mină de lu
cru ieftină.
— Migrarea forței de muncă din 

țările în curs de dezvoltare către 
cele dezvoltate cu economie de piață 
este foarte marcantă de cîteva de
cenii. în unele țări din Europa occi
dentală, muncitorii străini reprezintă

Convorbire cu Jean RIPERT, secretar general adjunct al O.N.U. 
pentru probleme economice și sociale

înseamnă, desigur, că țările cele mai 
sărace, luate individual, nu aii de 
suportat greaua povară a datoriei 
externe.

Motivele creșterii îndatorării țărilor 
In curs de dezvoltare sînt diverse. în 
unele cazuri, ele trebuie căutate în 
incapacitatea producției interne de a 
crește suficient de repede pentru a 
crea un surplus necesar amortiză
rii datoriei externe. Dar, în general, 
sporirea datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare reflectă tendințele 
actuale din economia mondială, mai 
precis deteriorarea termenilor de 
schimb. Prețul produselor manufac
turate, al alimentelor, ca și al ener
giei importate de țările în curs de 
dezvoltare a crescut. Aceste state 
cumpără scump și vînd ieftin, iar di
ferența este mare.

în același timp, este la fel de ade
vărat că spre aceste țări s-au îndrep
tat diverse capitaluri, care ar fi tre
buit să redreseze deficitul balanței lor 
de plăți. Dacă acest lucru nu s-a în- 
tîmplat. trebuie căutate originile in
fuziilor de capitaluri, precum și con
dițiile de împrumut. Observăm aștfel 
că asistența oficială pentru dezvol
tare a rămas mult în urma atît a 
necesităților tot mai mari de resurse 
financiare ale țărilor în curs de dez
voltare, cît și a sporirii împrumutu
rilor in condiții comerciale, adică pe 
termene mai scurte și cu dobinzi 
mari. Creșterea în proporții satisfă
cătoare a împrumuturilor cu dobîndă 
mică sau fără dobîndă n-ar mai fi 
făcut necesară recurgerea la credite 
comerciale și, prin urmare, povara

circa. 10 la sută din forța de muncă 
activă. Aceste fluxuri migratorii re
flectă dezechilibrul dintre economii și 
de aceea își schimbă în mod constant 
dimensiunile și direcția. La începu
tul actualului deceniu, ele erau mai 
puțin importante în Europa decît in 
America șl Asia. Orientul Mijlociu 
atrage și el acum un mare număr de 
muncitori străini. Comunitatea inter
națională, în special prin intermediul 
Organizației Internaționale a Muncii, 
este de mult confruntată cu situația 
precară a muncitorilor migranți. In 
prezent, Adunarea Generală are în 
vedere adoptarea unei convenții in
ternaționale privind apărarea dreptu
rilor tuturor muncitorilor străini și 
ale familiilor lor.

— Tehnologia se află In miezul 
problemei dezvoltării. Țările in curs 
de dezvoltare primesc tehnologie din 
țările dezvoltate, dar In același 

' timp are.loc un transfer invers — de 
profituri din țările sărace spre țări
le bogate. V-am ruga să vă referiți , 
la amploarea transferului invers ți, 
in special, la consecințele pentru 
„lumea a treia" a ceea ce s-a numit 
„exodul creierelor".
— „Fuga creierelor" este un aspect 

specific al tuturor migrărilor inter
naționale la care m-am referit. In
tr-o lume armonioasă, migrările tem
porare sau definitive dintr-o țară în 
alta ale oamenilor de știință, tehni
cienilor, medicilor și ale altor spe
cialiști, care, datorită calificării și ta
lentului lor, aduc o contribuție în
semnată la îmbunătățirea condiției

umane, ar fi privite ca normale și 
pozitive. Dar este un fapt că mi
grarea forței de muncă cu calificare 
sau chiar a personalului necalificat 
aduce beneficii țărilor în care se in
stalează și, prin urmare, țările de 
origine suferă o importantă pierdere. 
Cînd țările de origine sint state în 
curs de dezvoltare, migrarea poate 
avea un efect de mutilare asupra po
tențialului lor de dezvoltare. Tocmai 
de aceea au fost făcute diferite pro
puneri de a compensa aceste pierderi 
și de a încuraja întoarcerea munci
torilor emigranți în țările de origine. 
Aceste propuneri ar trebui nu numai 
adoptate, dar și aplicate.

— La O.N.U. s-a vorbit adesea 
despre „responsabilitatea morală" a 
țărilor bogate de a sprijini dezvol
tarea țărilor sărace. Care sint, după 
părerea dumneavoastră, principa
lele argumente in susținerea aces
tei afirmații ?
— în 1945, popoarele Națiunilor 

Unite au proclamat hotărîrea lor de 
„a favoriza progresul social și instau
rarea unor condiții mai bune de trai 
într-o mai mare libertate" și au sta
bilit instituției create de ele obiecti
vul „să realizeze o cooperare inter
națională, în scopul soluționării pro
blemelor internaționale cu caracter 
economic, social, cultural și umani
tar". Astăzi avem o privire poate mai 
clară asupra dimensiunii și impor
tanței acestei sarcini, dar principiile 
de bază ale Cartei râmîn neschim
bate. Dezvoltarea, adică progresul 
social și economic, constituie o res
ponsabilitate colectivă a umanității și 
cooperarea internațională este mai 
necesară ca oricînd pentru a da for
me concrete unei asemenea respon
sabilități ce incumbă tuturor. Evi
dent, în această acțiune comună ță
rile cele mai puternice și cele mai 
bogate au o răspundere specială în 
înlăturarea obstacolelor din calea 
dezvoltării „lumii a treia". Atît a 
obstacolelor politice, cum ar fi for
mele brutale sau insidioase de domi
nație, cît și a obstacolelor economice, 
cum este, de pildă, protecționismul. 
Ele au, de asemenea, răspunderea de 
a trata țările în curs de dezvoltare ca 
partener egal. Egali în demnitate, 
dincolo de diferențele în ce privește 
puterea și resursele. Eu cred, tot
odată, că toate țările industrializate 
au o răspundere specială in lupta îm
potriva diverselor flageluri care con
tinuă să afecteze omenirea — de la 
lipsa de hrană la lipsa de libertate; 
de la lipsa de securitate la lipsa 
speranței într-un viitor piai bun.

Gh. CERCELESCU

pe scurt
HfAGEIUȚIILE DE PRESA

O CONVENȚIE IN DOMENIUL 
ASISTENȚEI JURIDICE INTRE 
ROMANIA ȘI BELGIA a fost sem
nată la Bruxelles. Din partea româ
nă. convenția a fost semnată de 
Iulian Văcărel, ambasador extraor
dinar’ și plenipotențiar al tării noas
tre la Bruxelles, iar din partea 
belgiană — de Charles-Ferdinand 
Nothomb, ministrul afacerilor ex
terne al Regatului Belgiei.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
INTERBALCANICE IN DOME
NIUL TURISMULUI. La Belgrad 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
13-a Conferințe a organismelor ofi
ciale de turism din țările balcanice. 
Protocolul semnat în cadrul acestei 
conferințe prevede măsuri pentru 
intensificarea schimburilor și cola
borării turistice dintre cele cinci 
țări participante. Din partea româ
nă protocolul a foșt semnat de 
Ion Tudor, prim-adjunct al minis
trului turismului și sportului.

NEGOCIERILE IN PROBLEMA 
CIPRIOTA. La Nicosia s-a desfă
șurat o nouă rundă de convorbiri 
între reprezentanții comunităților 
cipriotă greacă și cipriotă turcă în 
cursul căreia au fost examinate 
„aspecte constituționale" ale pro
blemei cipriote. Reuniunea a fost 
prezidată de Hugo Gobbi, reprezen
tant special al secretarului general 
al O.N.U.

IN FAVOAREA CONVOCĂRII UNEI REUNIUNI PENTRU DEZAN
GAJARE ȘI DEZARMARE ÎN EUROPA. La Karl Marx Stadt a avut 
loc o întîlnire intre ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, și ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, 
Oskar Fischer. Intre altele, părțile au subliniat necesitatea ca la reuniunea 
de la Madrid să fie dezbătute aspectele militare ale securității europene 
și să se adopte hotărîrea privind convocarea unei reuniuni pentru dezanga
jare militarăț și dezarmare pe continentul european.

LA GENEVA a avut loc, joi, o 
nouă întîlnire a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. la convorbirile privind li
mitarea armamentelor nucleare în 
Europa — anunță agenția T.A.S.S.

CONVORBIRI CHINO-IUGOSLA- 
VE. La Beijing au avut loc, joi, con
vorbiri între Zhao Ziyang, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R. S. F. Iugoslavia, care în
treprinde o vizită oficială de priete
nie in China. în timpul convorbiri
lor — relatează agenția China 
Nouă — părțile au subliniat faptul 
că intre China și Iugoslavia se dez
voltă relații de prietenie și coope
rare bazate pe deplina egalitate. 
S-a procedat, totodată, la un schimb 
de păreri într-o serie de probleme 

comun.

rat că a notificat ambasadorului 
S.U.A. la Cairo, Alfred Atherton, 
textul integral al declarației pre
ședintelui Anwar El Sadat potrivit 
căreia Egiptul consideră luna ia
nuarie convenabilă pentru organi
zarea întîlnirii egipteano-america- 
no-israeliană la nivel înalt.

internaționale de interes

IN LEGĂTURĂ CU O 
ÎNTÎLNIRE LA NIVEL 
EGIPTEANO ___________
ISRAELIANA. Vicepremierul și 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, Kamal Hassan All, a decla-

INTERNAȚIONALA IN DOMENIUL 
ALIMENTAȚIEI. Intr-un interviu acordat publicației „Revue de Politique 
Internationale”, care apare la Belgrad, directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), Edouard 
Saouma, s-a pronunțat în favoarea stabilirii unei noi ordini Internațio
nale în domeniul alimentației, ca parte componentă a noii ordini eco
nomice mondiale. In acest sens, pentru, combaterea foametei, el avan
sează ca soluții', între altele, sporirea asistenței financiare și tehnice acor
date țărilor in curs de dezvoltare de către statele dezvoltate pentru creș
terea potențialului de producție al agriculturii.

NOUA 
ÎNALT 

AMERICANO —

PENTRU O NOUA ORDINE

i

NOUL CABINET VEST-GER- , 
MAN, condus de cancelarul federal 
Helmut Schmidt, alcătuit în urma I 
alegerilor parlamentare generale de 
la 4 octombrie, a depus, joi, jură- I 
mîntul in fata președintelui Bun- | 
destagului, Richard Stuecklen. Ca
binetul este alcătuit din 16 membri , 
și a rămas, in linii generale,
neschimbat față de precedentul 1
guvern.

BILANȚ AL MISIUNII COSMI- | 
CE „SALIUT-6". La Moscova, in
tr-o conferință de presă consacrată ] 
prezentării rezultatelor cu care s-a 
soldat zborul de peste 185 de zile 1 
al cosmonauților sovietici Leonid 
Popov și Valeri Riumin la bordul 
stației orbitale „Saliut-6“, Vladimir | 
Kotelnikov, vicepreședintele Aca
demiei de științe a U.R.S.S., a 
subliniat că această misiune spa- | 
țială reprezintă o etapă importantă 
in realizarea programului de zbo- i 
ruri pilotate, un succes al științei 
și tehnicii. La rindul său. E. Voro- I 
biev, membru corespondent al Aca
demiei de științe medicale, a re
levat că și sub aspect medical se 
poate vorbi de un succes, starea să- , 
nătătii cosmonauților. in timpul 
zborului și după revenirea pe Pă- 1 
mint, fiind bună.

i
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