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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE CONSILIERUL

PREȘEDINTELUI REPUBLICII GABONEZE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a primit, joi 
după amiază, pe Ayo Barro, 
consilierul președintelui Repu
blicii Gaboneze, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae

Ceaușescu un mesaj de priete
nie, împreună cu urări de să
nătate și fericire, din partea 
președintelui Republicii Gabo
neze, El Hadj Omar Bongo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru mesaj și a 
adresat șefului statului gabonez 
un salut cordial, împreună cu 
cele mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut, apoi, cu oaspete
le într-o atmosferă cordială.

In timpul convorbirii a fost

exprimată satisfacția pentru bu
nele relații statornicite intre 
România și Gabon, subliniindu- 
se importanța deosebită a întil- 
nirilor și convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele El Hadj Omar 
Bongo in evoluția ascendentă a 
acestor raporturi. S-a relevat că 
dezvoltarea legăturilor pe mul
tiple planuri dintre România și 
Gabon servește intereselor am
belor țări și popoare, cauzei pă
cii, înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE PLANUL NAȚIONAL UNIC PE ANUL 1977

La întreprinderea Inițiativele practice ale uteciștilor
„Republica se măsoară in tone

CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE
9 9

din Capitală de laminate livrate suplimentar principală pîrghie de sporire
Printr-o exemplară mobilizare 

a eforturilor, colectivul între
prinderii de țevi „Republica" din 
Capitală a făcut față în acest an 
unor eforturi sporite, determi
nate in primul rînd de creșterea 
simțitoare a planului la toți in
dicatorii și mai ales de diversi
ficarea masivă a producției. Spo
rul față de anul trecut la țevile 
din oțeluri aliate, de pildă, este 
de 8,4 la sută, la țevile pentru 
cazane de 50 la sută iar ca tipo- 
dimensiuni se realizează acum o 
varietate cu 6 la sută mai mare. 
Toate creșterile planificate 
aceeași forță de muncă, la ace
eași capacitate. L _1__1
obținute exclusiv printr-o orga
nizare mai chibzuită a produc
ției și a muncii, printr-o avan
sată gîndire tehnico-științifică, 
printr-o severă disciplină în 
toate compartimentele. Sint toc
mai pirghiile pe care le-a ac
ționat conducerea uzinei, organi
zația de partid, organizația de 
tineret.

— Trebuia să aven» mai întîi 
în vedere, apreciază 'directorul 
întreprinderii, tovarășul inginer

Ion Moldovan, o asemenea între
ținere a utilajelor și agregatelor 
noastre, încit ele să dea tot ce 
pot da, să nu staționeze nici un 
minut în afara termenelor pla
nificate, să lucreze permanent la 
întreaga lor capacitate iar revi
ziile și reparațiile să dureze cit

operativă la zi : planul fizic la 
țevi este depășit cu 7 753 tone 
iar la laminate pline cu 2 421 
tone. S-au onorat astfel la timp 
toate comenzile contractate 
intern și export, livrindu-se 
plus această însemnată cantitate 
de produse. Laminoriștii și-au

la 
în

la

trebuiau deci

• SUPORTUL PRODUCȚIILOR SPORITE - BUNA UTILIZARE A 
CAPACITĂȚILOR Șl TIMPULUI DE LUCRU • FATĂ DE ANUL PRECE
DENT, STAȚIONĂRILE ACCIDENTALE SI CELE PENTRU REPARAȚII 
PLANIFICATE S-AU REDUS CU 30-35 LA SUTĂ • PESTE 500 DE 
ABSOLVENȚI, PROMOȚIA 1976, INTEGRAT! DîN PRIMELE LUNI IN 
EXIGENȚELE PRODUCȚIEI $1 ALE DISCIPLINEI MUNCiTORESTI

mai puțin posibil și, evident, să 
fie de cea mai bună calitate. Am 
respectat fără abatere aceste e- 
xigențe, ne-am ținut de ele cu 
toată seriozitatea ? Fără îndoială, 
acum cînd ne mai despart puține 
săptămini de ora bilanțului a- 
nual, putem, intr-adevăr, să dăm 
un răspuns afirmativ.

De fapt, cel mai convingător 
răspuns se regăsește in situația

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII UTECISTE

® ÎNTREPRINDEREA „LAMINORUL" din Galati a intrat in penul
tima lună a anului cu realizări edificatoare pentru hărnicia tinăru- 
lui colectiv de aici. „Pînă acum, in cele zece luni care au trecut, 
ne declara inginerul Victor Scorțeanu, directorul întreprinderii, am 
produs peste sarcinile de plan 3 600 tone laminate finite pline, 810 
tone tablă zincată și 3 915 tone profile*.

Sigur, factorii ce au contribuit la obținerea unor asemenea rea
lizări sînt cei îndeobște cunoscuți: hărnicia oamenilor, buna orga
nizare a muncii, ridicarea gradului de calificare, folosirea judicioasă 
a utilajelor etc. In discuțiile purtate cu oamenii ne-am oprit insă 
asupra unui aspect relevant în ce privește folosirea forței de mun
că. Este știut, uneori, pe liniile de laminare sînt prevăzute să se 
desfășoare lucrări de reparație. In asemenea situații, echipe întregi 
de laminatori au fost dirijate spre alte sectoare de muncă, asigu- 
rînd acolo folosirea la maximum a utilajelor. La fel s-a procedat și 
în perioada in care laminorul III a fost amenajat și dotat pentru 
producerea tablei inoxidabile. Toți oamenii de aici au primit sar
cini de producție precise în secția de profil, o secție nouă și care 
întîmpina unele greutăți în realizarea sarcinilor de plan. După cî- 
teva săptămini și secția aceasta a început să se înscrie cu depășiri, 
în prezent realizind peste plan 3 900 tone profile. La fel s-a proce
dat la zincuire, la laminorul II etc. Putem deci vorbi de o adevă
rată metodă in folosirea judicioasă a forței de muncă, o metodă 
evident eficientă.

întreținut, așadar, cit se poate 
de corect instalațiile, reparațiile 
au fost făcute cu cea mai mare 
răspundere, timpul de staționare 
a fost cu 35 la sută inferior ce
lui înregistrat anul trecut. To
tul se datorează, așa cum spune 
directorul întreprinderii, organi
zării mai bune a activității, spi
ritului de responsabilitate mun
citorească în care au muncit an
gajați! uzinei. O contribuție, me
reu reamintită in dialogul cu la
minoriștii de la „Republica", 
și-au adus-o și continuă să și-o 
aducă într-o măsură, tot. . mai 
mare cei peste 1 300 de uteciști. 
TTna dintre acțiunile lor. „Să re
ducem cu cel puțin două ore du
rata fiecărei revizii săptămîna- 
le“, a antrenat toate cele 18 or
ganizații ale U.T.C. de la secția 
mecanică și de la cele trei la
minoare. Este de fapt un anga
jament ferm, un obiectiv al în-

trecerii ..Tineretul — factor ac
tiv in realizarea cincinalului re
voluției tehnico-științifice", res
pectat întocmai pînă acum. Bine
înțeles, tot printr-o bună orga
nizare, prin pregătirea temeinică, 
din timp, a reviziilor și repara
țiilor. prin întreținerea cores
punzătoare a laminoarelor în 
timpul exploatării. O bună pre
gătire a reviziilor înseamnă în
tîi de toate asigurarea echipelor 
cu piesele de schimb necesare. 
Și dacă sarcina la piese de 
schimb a fost îndeplinită pe zece 
luni in proporție de 121 la sută, 
este cert că nimic nu le-a lipsit 
mecanicilor și lăcătușilor pentru 
a reduce cu atit cit și-au propus 
durata lucrărilor. Economiile de 
timp au devenit producție fizică 
suplimentară. Tinărul inginer 
Constantin Ostroveanu. șeful sec
ției trăgătorie. ne vorbește des
pre o altă inițiativă a uteciștilor 
din secția sa. Zilnic, după orele 
de program, se constituie o e- 
chipă din 3—5 tineri care adună 
toate capetele de țevi ce cad la 
foarfecele de dimensionat, le 
sortează și acelea care nu se în
cadrează in lungimile nici unei 
comenzi se reîntorc pe fluxul 
tehnologic pentru a se trage din 
ele alte ț.evj de dimensiuni mai 
mici. Lună de lună s-au recupe
rat, ca urmare a acțiunii uteciș
tilor, cel puțin 5 tone de pro
duse. diminuînd în aceeași pro
porție deșeurile tehnologice.

— Bogată a fost perioada de

ROMULUS LAL

ION CHIRIC
“ DATORITA PROCESULUI TEHNOLOGIC, Combinatul 
lianți și azbociment din Medgidia este un mare consumator de com
bustibil și energie electrică. „Tocmai de aceea, ne spune inginerul Ion 
Ghiță, secretarul comitetului U.T.C. pe combinat, inițiativa „Să lucrăm 
o zî pe lună cu combustibil economisit" este aplicată cu consecvență 
De la începutul anului și pinii acum, de pildă, uteciștii, alături de 
ceilalți lucrători, au economisit peste 4 000 tone combustibil conven
țional*.

Și în domeniul economisirii de energie electrică, lucrătorii com
binatului raportează o reducere a consumului cu peste 5 milioane 
kWh. Dar, și in această privință posibilitățile nu sint încă epuizate. 
Prin eliminarea completă a mersului în gol, prin repararea la timp 
a utilajelor, prin îmbunătățirea factorului de putere se vor putea 
economisi încă 2 milioane kWh pînă la sfirșitul anului. O altă ac
țiune în care tinerii cimentiști sînt direct implicați este aceea a re
ducerii consumului de azbest. Inițiativa lor „O zi pe lună cu azbest 
economisit" va aduce anul acesta combinatului o economie de 1,5 
tone. O cantitate care va spori prin acțiunile întreprinse de tinerii 
de la secția azbociment care și-au propus îmbunătățirea rețetelor 
de fabricare a azbocimentului și pe această bază reducerea consu
mului de azbest cu peste 500 kiiograme lunar.

PAVEL PERFIL
IN CADRUL obiectivelor stabilite pentru acest an In întrecerea 

„Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției teh- 
nico-științiflce" de către organizația U.T.C. de la I.P.M. Sport Re
ghin, un loc central îl ocupă economisirea materiei prime și a ma
terialelor. „Pentru materializarea ideii de gospodărire judicioasă a 
materiei prime, ne informează tovarășa Eugenia Munteanu, secre
tara comitetului U.T.C., atenția noastră s-a îndreptat spre ridicarea 
continuă a pregătirii profesionale a tinerilor și creșterea respon
sabilității acestora pentru aplicarea în producție a cunoștințelor do- 
bîndite*.

Un exemplu concret al eforturilor uteciștilor în aceste direcții îl 
oferă rezultatele obținute pînă acum. în nouă luni, tinerii de la 
croitorie au economisit peste 118 000 decimetri pătrați piele din care 
se pot confecționa fețe pentru 5 000 perechi de încălțăminte.

MIRCEA BORDA

în majoritatea zonelor țării recoltatul porum
bului a intrat în l'aza finală. Concomitent cu 
preocuparea pentru imprimarea și menținerea 
unui ritm susținut la culesul porumbului, se im
pune Juarea unor măsuri energice pentru ca în
treaga producție să fie imediat ridicată din cimp 
și pusă la adăpost. Condițiile specifice ale acestui 
an cer din partea tuturor factorilor responsabili 
o grijă deosebită pentru depozitarea și păstrarea 
porumbului în așa fel incit să fie cu totul înlă
turate pierderile și risipa. Iată ce recomandă în 
acest sens, tovarășul inginer Ion Păcurar, 
șef de secție la Institutul pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea :

în acest an, ca urmare a condițiilor climatice 
mai răcoroase și mai umede, ajungerea porum
bului la maturare s-a făcut cu întîrziere, fapt

a avuției
• PRODUCTIVITATEA MUNCII VA CRESTE 
CU 9,2 LA SUTA • PENTRU O MIE LEI PRO
DUCȚIE SE VOR CHELTUI MAXIMUM 755 LEI
• VĂ CREȘTE PREOCUPAREA PENTRU VA
LORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR 
MATERIALE, PENTRU CREAREA DE MĂRCI 
SUPERIOARE DE OTEL, ÎNLOCUITORI SI MA
TERIALE NOI • INDICELE DE FOLOSIRE A 
METALULUI VA CRESTE LA 80-85 LA SUTĂ • 
VENITURILE REALE ALE POPULAȚIEI PE LO
CUITOR URMEAZĂ SĂ CREASCĂ CU 5,9-6,3

LA SUTĂ

Coordonata fundamentală a 
activității pe care o vom des
fășura in anul viitor este, așa 
cum rezultă din prevederile 
Planului național unic pe anul 
1977, recent devenit lege, efici
ența. Și pînă acum, in toate 
sectoarele economiei s-a pus un 
accent deosebit pe sporirea efi
cienței, obținerea unui venit cit 
mai mare in condițiile realizării, 
unor produse de calitate supe
rioară, cu cheltuieli minime. La 
nivelul anului 1977, al doilea 
an al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, a munci și a 
produce cu o eficiență cit mai 
mare reprezintă unul din impe
rativele de prim ordin, impus

de importantele obiective pe 
care ni le-am propus să le în
făptuim, de ritmurile înalte pe 
care trebuie să le atingem în 
acest cincinal. Lucru firesc pen
tru că numai pe această cale se 
asigură condițiile necesare în
zestrării economiei cu tehnica 
cea mai modernă, realizării unor 
importante mutații structurale 
in toate ramurile acesteia, cq*. 
răspunzător obiectivului înscrie
rii cit mai rapide în rindul ță
rilor dezvoltate ale lumii, parti
cipării cit mai active a Romă-

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a lll-a)

naționale

industria 
republicană

(Continuare in pag. a IlI-a)

La Întreprinderea „1 Mar din Ploiești se lucrează la montarea unei noi turle pentru foraj 
Fotografie : GHEORGHE CUCU

ÎN VEDEREA EVITĂRII PIERDERILOR Șl PUNERII CIT MAI 
GRABNICE LA ADĂPOST A RECOLTEI SE IMPUN:

pentru care unii hibrizi, mai ales cei tardivi, 
prezintă un grad mai ridicat de umiditate. Aceas
tă situație atrage după sine necesitatea luării

ISTII
RECOMANDA

unor măsuri deosebite pentru păstrarea în bune 
condiții a recoltei. Pentru aceasta, unitățile agri
cole trebuie să treacă de îndată, acolo unde acest 
lucru nu a fost făcut pînă acum, la construirea 
și amenajarea de platforme și pătule în care să

fie depozitată întreaga producție adusă din cimp. 
Platformele trebuie prevăzute, la bază, cu gră
tare din lemn care să permită o aerație continuă. 
Acolo unde materialul lemnos pentru grătare 
lipsește, pot fi folosiți cocenii sau paiele, dar 
neapărat să fie bine uscați pentru că. altfel, po
rumbul se mucegăiește. în aceste pătule stratul 
de porumb se recomandă să fie înalt de circa un 
metru și lat de 2 metri. Pentru acoperire este 
recomandabil să se folosească foi de polietilenă 
sau, în lipsa acestora, snopi de coceni. Este de 
dorit ca in zilele însorite acoperișul să fie ridicat 
și platformele descoperite pentru a permite căl
durii să pătrundă cit mai adine in strat pentru 
a înlesni uscarea. Pătulele se amenajează de re
gulă din pari de lemn și plase de sirmă. Pe pă-

(Continuare in pag. a lll-a)

DISCIPLINA MUNCII
cheia de sol a unei
profesii de excepție

Cine și-ar fi închipuit, 
cum 25 —- -- **--
pirpiriu. ____
la Reghin, părăsind dugheana 
de dres instrumente muzica
le de pe Calea Rahov ei, unde 
poposise ca ucenic de pe undeva 
de prin ținuturile încărcate de 
istorie și poezie ale Moldovei, va 
ajunge in al șaptelea deceniu 
al secolului unul dintre repu
tații lutieri ai Europei ? „N-am 
țintit niciodată la o atare faimă. 
Alta era grija mea : să deprind 
într-atit tainele lemnului de re
zonanță și ale meseriei, incit 
cîntecul românului să sune ca 
din strună de argint...". Nimic 
din aura reputației nu pare să-l 
fi atins, intr-adevăr, pe mește
rul Roman Boianciuc. Grăiește 
precum arată : cumpătat, cu tră
sături pierdute fntr-un fel de 
abur al privirilor, cu gesturi îm
prumutate din domoala flutu
rare a aripilor în zbor... De a- 
ceea, am început a vorbi, ca 
și cum intre noi nu exista decit 
patima aceleiași îndeletniciri: 
confecționarea viorilor. Pentru 
aproape două ore, m-am socotit 
ucenicul maestrului.

___ , a- 
de ani, că tinărul 
care pleca tocmai

— Ce v-a purtat pașii, totuși, 
aici, la Reghin ?

— O mare curiozitate și o 
mare năzuință. (Face o pauză, 
mă privește, apoi se întoarce și 
scoate dintr-o cutie, oarecum 
dosită, o vioară. Ia și un arcuș 
și mi le întinde). Încercați, vă

rog, și dumneavoastră ! Apoi, vă 
zic eu despre ce-i vorba.

Încerc instrumentul. Mărturi
sesc, că fără a fi preaștiutor in
tr-ale viorii și fără a fi alt
undeva decît intr-un simplu și 
auster atelier de la etajul patru 
al secției de instrumente muzi
cale a I.P.L. Reghin, ceea ce a 
răsunat in spațiul din jur nu 
mai auzisem niciodată. Un su
net nu se povestește, nu se des
crie, Te pătrunzi și te dizolvi in 
el. Devii tu însuți o vie cutie 
de rezonanță, vibrantă pînă in 
cele mai profunde corzi. Această

»

rămînere a sunetelor în spațiu, 
cu toată strălucirea lor aleasă și 
cu o intensitate mereu egală și 
muzicală, constituie în codurile 
profesioniste ale muzicologilor și 
ale acusticienilor, certificatul de 
valoare al instrumentului.

Dar certificatul de valoare 
al lutierului cine-l dă ? Între
bare nerostită, dar care avea să 
primească, totuși, un răspuns. 
„Era prin 1965, pare-mi-se. A- 
ceastă vioară pe care o aveți a- 
cum in mină o ținea atunci Ru- 
ha. îl convinsesem să încerce. 
De cite ori nu mi s-a dat cre
zare... Fugi, dom’le, cu astea de 
aici, mi se zicea. Nu fac nici 
două parale, le găsești pe toate 
drumurile. Nici maestrul Ruha 
nu m-a măgulit prea tare la 
început. Cînd a tras primul ar
cuș,-a zăbovit puțin

CORNELIU
ascultând

ANTIM
(Continuare în pag. a ll-a)

ÎN NUMĂRUL

• ANCHETA NOASTRĂ. Cum 
acționați pentru cunoaș
terea și aplicarea preve
derilor programului de 
măsuri în domeniul acti
vității ideologice, politice 
și cultural-educative. „OP- 
TĂM PENTRU TEME CARE 
SA RĂSPUNDĂ CERINȚE
LOR PREGĂTIRII VIITORI
LOR SPECIALIȘTI*

• VIAȚA BATE LA UȘA

• TEATRU. Trei spectacole — 
început de stagiune !a 
Naționalul clujean

• CRONICA FILMULUI ..Pre
miera

• Serialul Scinteii tineretu
lui. ȘCOALA VOINȚEI. IX 
Testul G.G.C.

• RADAR

• SPORT. Campionatele na
ționale de box. Lotul gim
nastelor românce a sosit 
în Japonia. înaintea parti
dei de rugbi România — 
Franța. Meridian

Pentru a asigu
ra spații de de
pozitare sufi
ciente in baza 
de recepție, 
lucrează 
întrerupere 
amenajarea 
nor noi 
forme din 
nouri de lemn
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ANCHETA NOASTRĂ

CUM ACȚIONAȚI PENTRU CUNOAȘTEREA 
Șl APLICAREA PREVEDERILOR PROGRAMULUI 

DE MĂSURI ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE, 
POLITICE Șl CULTURAL-EDUCATIVE 

„Optăm pentru teme care să 

răspundă cerințelor pregătirii 

viitorilor specialiști"

TREI SPECTACOLE — 
început de stagiune 
la Naționalul clujean

TEATRU

PREMIERA“

DISCIPLINA 
MUNCII

IX. „TESTUL
G. G. C.“



ah i:\itA ACȚIUNI ENERGICE, SOLUȚII GOSPODĂREȘTI, PENTRU
Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, a adresat domnului MAMDOUH 
SALEM, prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt, 
următoarea telegramă :

i Vă rog să primiți, Excelență, din partea Guvernului Republicii 
V' Socialiste România și a mea personal, cele mai sincere felicitări cu 

prilejul redesemnării dumneavoastră în înalta funcție de prim- 
ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări se vor dezvolta 
și amplifica în continuare, în interesul poporului român și poporului 
egiptean, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Vă doresc succes deplin in munca dumneavoastră de mare 
răspundere, multă sănătate și fericire personală.

PRIMIRI LA PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

DEPOZITAREA IMEDIATĂ, ÎN BUNE CONDIȚII A PORUMBULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu. a primit 

•r joi pe dr. Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții R.D. 
Germane în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare 
economică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană.

In cursul convorbirii au fost 
abordate, în spiritul înțelegeri
lor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și _ Erich 
Honecker, cu ocazia întîlnirilor 
de la București și Berlin, pro
bleme legate de extinderea si 
diversificarea raporturilor de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnico-științifică din
tre cele două țări. în acest ca
dru au fost analizate domeniile 
concrete de cooperare în pro
ducția industrială, precum și in

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit, joi după-amiazâ, 
pe Nikola Todoriev, ministrul 
energeticii din Republica Popu
lară Bulgaria.

La primire, a luat parte Ni
colae Mănescu, ministrul ener
giei electrice.

A fost prezent Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest-prilej, au fost 
abordate probleme referitoare 
la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de colaborare econo
mică dintre România și Bul
garia, îndeosebi in domeniul e- 
nergeticii.

★
Cu prilejul primei aniversări 

<a proclamării independenței de 
stat și a constituirii Republicii 
Populare Angola, joi după-amia- 
ză. Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea 
a organizat, în Capitală, o mani
festare cblturală.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a adre

extinderea schimburilor comer
ciale dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană.

La primire au participat to
varășii Mihai Marinescu, vice
prim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în 
comisie. Constantin Niță, am
basadorul României la Berlin.

A asistat, de asemenea, dr. 
Hans Voss. ambasadorul R.D. 
Germane în țara noastră.

★
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit in cursul zilei de joi. în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorii acreditați in țara 
noastră ai Republicii Federale 
Germania, Richard Balken. și 
Republicii Centrafricane, Antoine 
Kezza.

sat o telegramă de felicitare 
lui Ismail Fahmy cu prilejul 
redesemnării sale in funcția de 
viceprim-ministru și ministru 
al afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Egipt.

PEDEAPSĂ MERITATĂ
Tribunalul județean Suceava a 

condamnat la moarte pe incul- 
pații Rus Aurel și Mihăflescu 
Ion, pentru comiterea infracțiu
nii de omor deosebit de grav.

Hotărirea de condamnare, 
confirmată de Tribunalul Su
prem. a stabilit că Rus Aurel a 
pătruns noaptea in locuința lui 
Popescu Raveca și Popescu Au
rica, din comuna Straja, jude
țul Suceava, pe care le-a ucis 
prin torturi.

Inculpatul Mihăilescu Ion a 
pătruns in locuința lui Birsan 
Vasile din comuna Putna. ju
dețul Suceava, pe care l-a je
fuit, după ce l-a ucis prin acte 
de cruzime.

Cei doi făptuitori au mai fost 
condamnați anterior, pentru co
miterea unor infracțiuni.

Hotărirea de condamnare la 
moarte a fost executată.

Sortarea, pregătirea „din mers“ a unor 
spații de depozitare

La un prim contact cu tere
nul, după ce am transcris reco
mandările de mai sus, consta
tăm, la C.A.P. Funduiea. că in
dicațiile specialiștilor au fost 
transpuse in fapt, cu deoseb’ă 
grijă. Stăm de vorbă cu tovaiV 
șa Niculina Nedelcu, contabilul 
șef al unității, care ne declară: 
„Din 1157 ha cultivate cu po
rumb am recoltat pină în pre
zent circa 1100 ha. într-o zi, 
două. încheiem și această lu
crare. Avînd o producție bună, 
de 4 800 kg la hectar, ne-am gin- 
dit, bineînțeles, la posibilitățile 
de depozitare a acestei recolte. 
Pentru aceasta, am recurs la 
soluția construirii unor pătule 
din plasă de sîrmă".

în perimetrul unității întîl- 
nim 6 asemenea pătule și unul, 
din baloți de paie, in curs de a- 
menajare și umplere. Porumbul 
a fost sortat, au fost îndepărtați 
știuleții verzi, predispuși mu- 
cegâirii. Pătulele sint numai în 
parte acoperite cu coceni, dar 
operațiunea continuă. în total au 
fost depozitate aici 730 tone și 
alte 700 tone într-o magazie 
din satul Gostilele. Pe de altă 
parte, se continuă transportul 
la baza de recepție, unde, pină 

Porumbul, adus din cîmp, este imediat descărcat in platformele 
și pătulele dinainte amenajate in unitățile agricole, la bazele 

de recepție

La C.A.P. Tămădău acoperirea cu coceni a pătulelor se apropie 
de finalizare

în prezent, s-au predat aproape 
o mie de tone peste prevederile 
din grafic. Deci eforturi impor
tante izvorite din grija deose
bită a oamenilor de aici pentru 
recolta de porumb.

La C.A.P. „Pacea" din Tămă- 
dău întîlnim mai multi coopera
tori in preajma pătulelor. Pină 
in prezent trei din ele au fost 
acoperite cu coceni uscați. și sin-

0 inițiativă bună: cooperatorii amenajează 
cu forțe proprii noi depozite

în raidul nostru ne oprim pen
tru puțină vreme pe o tarla din 
fața Stațiunii didactice experi
mentale Belciugatele. Ne-a atras 
atenția un fapt. în urma combi
nelor. mai mulți studenți. de la 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu". culeg știuleții care au 
rămas pe cocenii aplecați de in
temperii. „Ei execută operația 
de rectificare", ne dă lămuriri to
varășul Aurel Popa, contabil șef 
al stațiunii. Am înțeles. Prin ceea 
ce fac. studenții respectivi de
monstrează că și-au însușit și 
acea grijă deosebită a gospoda
rului pentru roadele pămintului, 

tem asigurați că în cursul zilei 
de miine le vor acoperi și pe 
celelalte șase. „La noi porum
bul este la adăpost de intempe
rii, ne spune cooperatorul Nico
lae Mihalache. Avem aici 650 
tone, iar la ferma Șeinoiu. în 
pătule de lemn, deci la adăpost 
și mai bun. alte 420 tone." Și 
aici porumbul a fost sortat, iar 
in pătule a fost așezat pe un 
strat de paie sau de coceni. Mă
surile luate, mobilizarea coope
ratorilor la acțiunile de trans
port și de depozitare grabnică a 
recoltei din cîmp s-au dovedit 
pe deplin eficiente.

pentru deplina finalizare a efor
turilor sale din timpul anului.

De la bun început, și faptul 
este evident la o simplă privire, 
trebuie remarcat că baza de re
cepție din raza cooperativelor 
agricole de producție Brănești, 
Funduiea. Hagiești. Belciugatele, 
Drăgoiești și Măriuța nu a fost 
pregătită, nu are capacitatea ne
cesară primirii întregii cantități 
de porumb. Iată de ce. așa cum 
aveam să constatăm la fața lo
cului. au fost luate măsuri de 
ultimă oră pentru construirea 
unor amenajări provizorii. în in
cinta bazei întregul spațiu de

depozitare este plin pînă la re
fuz. Acum porumbul adus este 
depozitat în spațiile de sub aco
perișul construcțiilor, pe cori
doarele acestora. Cum nici aces
tea nu au fost suficiente, și cum 
ritmul livrărilor este deosebit 
de susținut, a fost luată măsura 
amenajării unor noi spații. Ast
fel, în afara perimetrului bazei 
de recepție au fost construite 22 
de platforme din panouri de 
lemn, ancorate cu sîrmă, avînd 
la bază, pentru a izola porumbul 
de pămînt și a permite o aerație 
normală, grătare de lemn. Pe 
măsură ce acestea sint umplute, 
ne spunea șeful bazei, tovară
șul Gheorghe Gheorghe. se trece 
la acoperirea lor cu foi de po
lietilenă sau carton. De mențio

Specialiștii recomandă
(Urmare din pag. 1)

mînt se pun grătare de lemn sau un strat de co
ceni bine uscați. Se acoperă cu foi de polietilenă 
ori cu snopi de coceni. înălțimea stratului de 
porumb în pătule se recomandă a nu depăși lă
țimea de 2 metri și înălțimea de 2—2,5 metri. în 
sfîrșit, mai există o posibilitate la indemina 
tuturor unităților și anume aceea a amenajării 
unor grămezi dreptunghiulare de porumb pe un 
pat de coceni avînd pe margini un singur strat, 
dar nu mai mult, de baloți de paie, acoperite cu 
foi de polietilenă sau coceni. Atragem atenția în 
mod deosebit asupra necesității păstrării în cele

mai bune condiții, pînă la transportul către uni
tățile specializate, a porumbului destinat semin
ței.

în sfîrșit, se mai impune o precizare : pentru 
eliminarea focarelor de încingere și mucegăire 
a porumbului din depozite este necesar ca — 
încă din cîmp sau atunci cînd producția este des
cărcată din mijloacele de transport în pătule și 
platforme — să se procedeze la o sortare foarte 
minuțioasă și atentă a știuleților verzi și 
a acelora atacați de diferite boli (mucegaiuri) 
care trebuie neapărat înlăturați pentru a nu stri
ca și pe cei buni. Respectîndu-se toate aceste 
reguli, producția va putea fi păstrată în condiții 
optime fără să se altereze, fără să se producă 
pierderi.

La Belciugatele — studenții agronomi execută „operația de 
rectificare"

nat că, la ora vizitei noastre, șe
ful depozitului, Gheorghe Mușat, 
împreună cu un grup de coope
ratori, strîngeau știuleții căzuți 
între platforme în timpul des
cărcatului, operațiune care, ni se 
spune, se execută de 2—3 ori pe 
zi pentru a se evita pierderile.

în sfîrșit, un fapt cu totul 
deosebit, semnificativ pentru 
răspunderea față de soarta re
coltei. Președintele cooperativei 
agricole de producție din Fun
duiea, Spiridon Ivașcu, a venit 
la baza de recepție împreună 
cu echipa de constructori și un 
camion de materiale. S-au apu
cat imediat de lucru și pînă la 
ora prînzului, folosind materiale 
proprii sau oferite de baza de 
recepție, au amenajat un încă

pător pătul, prevăzut cu grătare 
de lemn. Care-i explicația aces
tei inițiative ? Baza de recepție 
și angajații ei fiind supraaglo
merați iar spațiile de depozitare 
arhipline, cooperatorii dip Fun
duiea s-au gîndit să dea o mină 
de ajutor construind un pătul in 
care să fie depozitat porumbul 
livrat chiar de cooperativa agri
colă de producție din Funduiea. 
Un gest care nu mai are nevoie 
de comentarii, un gest care vor
bește el singur despre acești mi
nunați gospodari.

Raid realizat de
I. CHIRIC 

AL. DOBRE 
Fotografiile: 

ORESTE PLECAN

Din Gura Humorului 
în „gura lumii"

Hainele ce i se 
potrivesc

Refuzind cu orice preț să 
se încadreze intr-o activitate 
utilă, tînărul de 18 ani, Tudor 
Draga, din comuna Vedea, 
județul Ilfov, trăia din furt. 
Escaladind fereastra, a pă
truns intr-o locuință luînd cu 
sine o' valiză. Deschizînd-o, 
a rămas surprins. înăuntru 
erau obiecte de îmbrăcămin
te femeiască. care, evident, 
nu i se potriveau. „Dilema" 
i-au rezolvat-o organele de 
miliție, care i-au oferit hai
nele ce i se potrivesc cel mai 
bine pentru faptele sale.

Acte pentru... 
actele sale

N-a fost greu să găsească 
chilipirgii cărora să le vîndă 
benzina. Numai că benzina 
pe care o vindea Badea Ar- 
sene, gestionar la depozitul 
de carburanți și lubrifianți al 
Întreprinderii „Semănătoa
rea", era a unității respecti
ve. S-a descurcat cum s-a

descurcat și a „reușit" să vin- 
dă, din aprilie pînă in sep
tembrie, la diverși șoferi, 
cantitatea de 7 934 litri benzi
nă C.O. 90. $i-a însușit ast
fel sume in valoare totală de 
34 116 lei. Dar cum să acope
re această lipsă ? Soluția gă
sită de el — falsificarea bo
nurilor de consum. Cercetat 
de Circumscripția 15 miliție, 
i s-au întocmit acte pe măsu
ra... actelor comise, urmind să 
execute și „suma" de pedeap
să. pentru fals, uz de fals și 
delapidare.

„Leac" pentru 
asistenta medicală
Maria Dima, asistentă me

dicală la Spitalul clinic der- 
mato-venerian, era „bolnavă" 
după bani. Profitînd de ires
ponsabilitatea unor mame, 
mai ales tinere, ea le-a pro
vocat întreruperea cursului 
sarcinii, in schimbul unor 
sume de bani. Organele de 
miliție i-au găsit însă leacul 
potrivit pentru „boala" sa și 
i-au prescris o binemerita
tă... internare.

Furaj mortal
Mare le-a fost necazul lu

crătorilor de la complexul in- 
tercooperatist de ingrășare a 
animalelor din Berzovia (Ca- 
raș-Severin), cind le-au mu
rit 210 miei, in numai două 
zile. Moartea a survenit ca 
urmare a intoxicației cu o 
substanță chimică existentă 
in furajele primite de la Fa
brica de nutrețuri combinate 
Birde, județul Timiș.

Atenție la sobe!
Doi minori, Emil și Daniel 

Badea (de 9 și, respectiv, 13 
ani) au fost găsiți decedați in 
locuința lor din str. Tirnă- 
veni, nr. 1, sector 8 Bucu
rești. Se presupune că moar
tea a intervenit în urma in
toxicării cu bioxid de carbon 
produs prin arderea incom
pletă a combustibilului in 
soba de teracotă. Cazul atra
ge atenția asupra verificării 
instalațiilor de încălzit, a su
pravegherii permanente a co
piilor rămași acasă.

Venit cu treburi serioase în 
București, Dumitru Croitoru, 
26 de ani, din Gura Humoru
lui, a intrat in magazinul ali
mentar cu autoservire de pe 
șoseaua Cotroceni nr. 9 să-și 
facă cumpărăturile necesare. 
Numai că. în loc să pună 
marfa in coș, o ascundea sub 
haină. Vigilent, personalul 
unității l-a surprins cu mai 
multe sticle cu băuturi alcoo
lice. Vestea despre rușinea 
pățită de D.C. a ajuns înain
tea sa la Gura Humorului.

Popularizarea 
actelor normative

Recent, lucrătorii de mili
ție de la Circumscripția 6 din 
Capitală au prezentat și pre
lucrat la Grupul școlar „23 
August", in fața a 500 de e- 
levi, unele articole din Codul 
penal, precum și Decretele 
328/1966 și 153/1970. Asemenea 
acțiuni sint frecvente la școa
la amintită și in alte institu
ții similare, atestând interesul 
tinerilor pentru cunoașterea 
legilor țării.

V. RĂVESCU
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Creșterea eficienței economice
(Urmare din pag. I)

niei la schimbul mondial de va
lori. satisfacerii într-o cit mâi 
mare măsură și la un nivel su
perior a necesităților de trai, in 
continuă creștere, materiale și 
spirituale ale poporului.

..în general, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în Cuvîn- 
tarea la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 2—4 noiembrie, este necesar 
ca problemele eficienței econo
mice să stea mult mai mult în 
atenția organelor și organizații
lor de partid, a conducerilor mi
nisterelor, centralelor și între
prinderilor. a tuturor oamenilor 
muncii". Așa cum prevede pla
nul, productivitatea muncii în 
industria republicană va trebui 
să crească în anul viitor cu 9,2 
la sută iar pentru 1 000 lei pro
ducție, în industrie, se vor chel
tui maximum 755 Iei, în timp 
ce veniturile totale reale ale 
populației, pe locuitor urmează 
să crească cu 5,9—6,3 la sută. 
Dacă ne vom opri doar la aces
te obiective vom găsi toate ar
gumentele care impun să se 
acorde o atenție deosebită de că
tre fiecare dintre noi la locul nos
tru de muncă sarcinilor pe care 
le avem de îndeplinit, modului 
în care înțelegem să traducem

în viață prevederile planului, 
pentru că nu este de ajuns doar 
să producem ci trebuie să știm 
în fiecare moment cu ce efort 
realizăm un produs, să căutăm 
de fiecare dată noi posibilități 
de creștere a eficienței activită
ții noastre. Pentru că ce înseam
nă să reducem cu cel puțin 30 
la sută costul investițiilor din a- 
cest cincinal, ca să ne oprim 
doar la un singur exemplu, 
decit crearea unor fonduri su
plimentare cu care să construim 
în plus, așa cum s-a stabilit 
recent, peste 160 000 locuințe 
noi, citeva zeci de obiective eco
nomice în județele cu o econo
mie mai puțin dezvoltată.

Eficiența în activitatea de in
vestiții începe pe planșetele 
proiectanților, eficiență înseam
nă insă și creșterea productivi
tății muncii pe șantiere, prin 
mecanizarea lucrărilor, întărirea 
disciplinei, folosirea cu randa
ment maxim pe toată durata 
zilei de lucru a mașinilor și uti
lajelor, grija constructorilor 
pentru gospodărirea judicioasă 
a materialelor, preocuparea lor 
pentru predarea la timp a noi
lor obiective, efectuarea unor 
lucrări de calitate. Iată deci, că 
problemele cu care se confrun
tă un om, un colectiv, într-o 
înlănțuire firească devin pro-

Lotul gimnastelor românce 
a sosit în

înaintea partidei
Consâcrații n-au fost scutiți de dificultăți
Comentează pentru cititorii noștri, antrenorul federal, ION POPA

Spuneam într-o intervenție 
trecută că asistăm la un cam
pionat al tinereții, din care nu 
vor lipsi surprizele și nici mo
mentele grele pentru consacrați. 
Atit in prima gală de ieri, cit 
și in a doua previziunile mele 
s-au confirmat. Cosma Remus a 
întilnit în Rușit Turam un ad
versar care i-a provocat destule 
clipe grele. Boxerul constănțean 
a atacat in permanență, a lovit 
variat și în viteză, s-a dovedit 
a fi un remarcabil „maestru al 
eschivelor". Victoria a stat pe 
muchie de cuțit, fiind acordată 
dinamovistului Cosma. Nici 
campionul ..penelor", Gheorghe 
Ciochină, nu a fost scutit de 
emoții în meciul său cu Săli Iu- 
seim. un tînăr talentat, cu re
marcabile calități : viteză în e- 
xecuție, mobilitate. Lazăr Ma
rian pornea favorit în meciul cu 
Constantin Buzdugeanu, însă el 
a făcut să încline balanța vic
toriei in favoarea sa abia în ul

tima repriză, cînd a fost mai 
clar în acțiuni. Paul Dobrescu, 
alt favorit, deși a învins prin 
abandon, a trecut prin momente 
dificile în meciul său cu craio- 
veanul Gheorghe Bacriș.

Marea surpriză s-a produs 
însă la categoria „mijlocie mică". 
Ion Mocanu, fost campion al ță
rii. unul dintre favoriții catego
riei, a înclinat steagul în fața 
mai tînărului său adversar Du
mitru Petropavlovschi (Rapid). 
Elevul lui Teodor Niculescu e 
unul din puținii tineri boxeri 
tehnici pe care i-am văzut pină 
acum în acest campionat. Am 
ajuns astfel la problema princi
pală : dacă e adevărat că tine
rii boxeri au pus în dificultate 
pe cițiva consacrați, tot atît de 
adevărat e că bagajul lor de cu
noștințe pare încă sărac, ei li- 
mitîndu-se doar la execuția a 
2—3 procedee, ceea ce îi lipsește 
de varietate în acțiuni și, mai 
ales, de eficacitate.

REZULTATE TEHNICE
GALA I. Categoria 48 kg : 

Teofil Ghinea (Steaua Bucu
rești) b.p. Nica Constantin (Uni
rea Focșani) ; Cosma Remus 
(Dinamo București) b.p. Rușit 
Turam (Farul Constanța) ; Liviu 
Moldovan (Industria sîrmei 
Cimpia Turzii) b.p. Gheorghe 
Niță (C.S.M. Sibiu) ; Turei Ale
xandru (Voința Cluj-Napoca) 
b.p. Fănică Uliniuc ' (A.S.A. 
Bacău) ; categoria 57 kg : 
Gheorghe Ciochină (Steaua 
București) b.p. Săli Iuseim 
(Hidrotehnica Constanța) ; Tu
dor Titi (Steaua București) 
b.p. Nap Constantin (Me

talul Bocșa) ; Florea Zamfir 
(Steaua București) b.p. Loloț 
Dumitru (Metalul București) ; 
Marian Lazăr (Rapid București) 
b.p. Constantin Buzdugeanu 
(Steaua București) ; categoria 
63,5 kg : Cuțov Calistrat (Dina
mo București) b.ab.2 Adrian 
Ceaicovschi (Nicolina Iași) ; Si- 
mion Gheorghe (Dinamo Bucu
rești) b.p. Dumitru Moraru (E- 
nergia Cîmpina) ; Ion Budușan 
(Metalul București) b.p. Ion Co- 
jocaru (Metalul Tîrgoviște) ; 
Paul Dobrescu (Dinamo Bucu
rești) b.ab.2 Gheorghe Bacriș 
(C.F.R. Craiova) ; categoria 71

kg : Vasile Didea (Dinamo 
București) b.p. Ion Miron (C.S.M. 
Cluj-Napoca) ; Cimpoieșu Da
mian (Dinamo Brașov) b.ab. 
3 Ștefan Stroe (Metalul 
București) ; Sandu Tîrîlă (Box 
Club Galați) b.p. Mura- 
ru Gheorghe (Steagul roșu 
Brașov) ; Dumitru Petropavlov
schi (Rapid București) b.p. Ion 
Mocanu (Metalul Bocșa) ; cate
goria 81 kg : Vrînceanu Valen
tin (Dinamo București) b.ab.2 
Vasile Croitoru ; Gybrfi Ion (Di
namo București) b.p. Culineac 
Marian (Rapid București) ; A- 
xente Gică (Box Club Galați) 
b.p. Văran Constantin (C.S.M. 
Reșița) : Costică Dafinoiu (Box 
Club Brăila) b.ab.l Hiera Ale
xandru (Litoral Mangalia).

GALA A II-A. La ora cînd 
transmitem sintem în posesia 
următoarelor rezultate : catego
ria 54 kg : Nicu Popa (Metalul 
București) b.p. Alexandru Barbu 
(Litoral Mangalia) ; Memet Iu
seim (Farul Constanța) b.p. 
Neagu Nicolae (Motorul Arad) ; 
Dinu Condurat (Steaua) b.p. 
Mihai Ivanciu (Box Club Brăi
la) ; Nicolae Stoenescu (A.S.A. 
Cluj-Napoca) b.p. Dumitru Bur- 
dihoi (Metalul București) ; ca
tegoria 60 kg : Gheorghe Vlad 
(Sport Club Muscel) b.ab. 3 An
ton Petre (Rapid București) ; 
Ion Mantu (Steaua București) 
b.p. Ștefana Ștefan (Șc. sp. 
Gloria Arad) ; Ilie Dragomir 
(Olimpia București) b.p. Hozo 
Mihai (Litoral Mangalia) ; Flo
rin Livădaru (Steaua) b.p. Con
stantin Dia (Sport Club Muscel).

TEODOR POGOCEANU

Tinerele gimnaste românce Nadia Comaneci, triplă campioană 
olimpică la Jocurile de Ia Montreal, Teodora Ungureanu și Ma
riana Constantin, au sosit joi seara pe aeroportul internațional 
„Haneda" din Tokio, unde li s-a făcut o primire deosebit de căl
duroasă. La sosire, sportivele românce au fost salutate de membri 
ai conducerii federației japoneze de gimnastică, în frunte cu pre
ședintele acesteia, de un mare număr de iubitori ai sportului din 
capitala niponă.

Lotul gimnastelor românce a plecat apoi spre Nagoya, orașul 
care va găzdui, simbătă și duminică, întrecerile tradiționalului 
concurs internațional de gimnastică „Cupa Kuniki", competiție 
la care și-au mai anunțat participarea campioni și campioane din 
U.R.S.S., R. D. Germană, Ungaria, Canada, Franța, S.U.A., Japo
nia și alte țări. 

meridian
• CEA DE-A 64-A ediție a 

Turului ciclist al Franței se va 
desfășura anul viitor intre 30 iu
nie și 24 iulie, in 22 etape, in- 
sumind circa 4 000 kilometri. 
Plecarea se va da din Fleurance, 
iar sosirea se va face, la fel ca 
în ultimii ani, la Paris, pe 
Champs Elysee.

de hochei 
a sosit la 

_ . „o„ ... ______ partidelor
amicale ce le va susține aici in 
zilele de 12 și 13 noiembrie cu 
reprezentativa Cehoslovaciei.

• SELECȚIONATA 
pe gheață a U.R.S.S. 
Praga în vederea

9 ÎN MECI revanșă dintre 
selecționatele masculine de 
handbal ale Suediei și R. F. 
Germania, handbaliștii suedezi 
au terminat din nou învingători, 
de data aceasta cu scorul de 
19—14 (8—7).

• CUNOSCUTA schioară aus
triacă Anne Marie Proell. de 
cinci ori cîștigătoare a „Cupei 
Mondiale", a anunțat că inten
ționează să-și reia activitatea 
competițională de performanță.

9 LA LIEGE în meci pentru 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa a IV-a 
europeană), selecționata Belgiei

a învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
echipa Irlandei de Nord.

• BOXERUL Marco Scano și-a 
păstrat titlul de campion euro
pean la categoria semimijlocie 
invingind prin K.O. tehnic in 
rundul 14 pe compatriotul său 
Luciano Borraccia, in meciul dis
putat la Cagliari in fața a 15 000 
de spectatori

» COMPETIȚIA de fotbal sud- 
americană „Cupa Mariscal Ra
mon Castilla" a fost ciștigată de 
selecționata Argentinei, care in 
ultimul meci, disputat la Buenos 
Aires, în fața a 40 000 de spec
tatori. a întrecut cu scorul de 
1—0 (1—0) selecționata Peru.
• ÎN CLASAMENTELE celor 

mai buni șase pugiliști europeni 
la fiecare categorie de greutate, 
de la semimuscă la grea, pe pri
mele locuri figurează următorii 
boxeri : Gedo (Ungaria), Blazin- 
sky (Polonia) și Torosian 
(U.R.S.S.). — ambii cu același nu
măr de puncte pentru categoria 
muscă —. Ribakov (U.R.S.S.), 
Nowakowski (R.D.G.), Simion 
Cuțov (România), Beyer (R.D.G.), 
Bachfeld (R.D.G.) Rybicki (Polo
nia), Riskiev (U.R.S.S.), Klima
nov (U.R.S.S.), Mircea Simon 
(România).

de rugbi
România-Franța
• Federația de specialitate a

Franței a stabilit pentru întîlnirea 
de duminică, 14 noiembrie, de pe 
Stadionul Giulești de la ora 14, din 
Capitală, cu selecționata României, 
partidă din cadrul campionatului 
european, următorul XV: Aguirre, 
Harize, Betranne, Sangalli, Ave- 
rous, Pesteil, Astre, Skrela, Bas- 
tiat, Rives, C:._,_ **’
Paparemborde, Paco, 
rezerve: -----
Rousset, 
tecourt. 
simbătă 
Otopeni.
• Arbitrajul acestei partide a fost 

încredințat de F.I.R.A. galezului 
J. C. Kelleher.
• Simbătă, 13

Stadionul Parcul _ _ _____ ___
Capitală, începînd de la ora 14,30 
are loc o atractivă întîlnire inter
națională dintre Selecționatele 
universitare ale României și 
Franței. Este prevăzut ca în des
chidere, de la ora 13. o Selec
ționată de juniori a Bucureștiu- 
lui să întîlnească divizionara 
cehoslovacă Slavia din Praga. Du
minică, 14 noiembrie, pe Stadionul 
Tineretului, de la ora 10, echipa 
de juniori a Clubului Sportiv 
Școlar va primi vizita formației 
bulgare Lokomotiv Sofia. Așadar, 
în finalul acestei săptămîni un 
reușit și atractiv program pentru 
iubitorii rugbiului. (G. F.).

blemele tuturor, modul în care 
sînt duse la îndeplinire sarci
nile dintr-un anumit domeniu 
asigurind realizarea altor obiec
tive importante. Așa de pildă, 
reducerea cu numai 10 la sută a 
greutății specifice a mașinilor și 
utilajelor pe care le vom con
strui în anul viitor și în cinci
nal înseamnă o economie de 
3,5—4 milioane tone oțel din 
care se pot construi mai multe 
utilaje necesare noilor obiecti
ve. Totodată, prin grija cerce
tătorilor și a proiectanților de 
tehnologii, mașinile construite 
vor fi mai funcționale, se vor 
manevra mai ușor, iar prețul de 
cosț al acestora va fi mult mai 
mic. O altă reflectare a acestui 
fapt o regăsim in spațiul pe care-1 
ocupă utilajele construite după 
criterii fundamentate științific. 
Suprafața unei hale, a unei fa
brici va putea fi în acest fel 
mai bine utilizată, încărcată la 
capacitate.

O altă latură importantă a 
eficienței economice o consti
tuie, în activitatea din anul vii
tor, cercetarea științifică, con
centrarea muncii de cercetare 
și inginerie tehnologică pentru 
soluționarea, cu prioritate, a 
problemelor de bază ale dezvol
tării economice și sociale, ur- 
mărindu-se, în special, crește
rea randamentelor în energeti
că, reducerea substanțială a 
pierderilor. Pe lingă faptul că 
trebuie găsite și puse în valoa
re noi rezerve este necesar să 
se acorde o deosebită atenție 
valorificării superioare a aces
tora. Problema folosirii eficien
te a materiei prime, a tuturor 
rezervelor este o problemă esen
țială pentru dezvoltarea econo
miei noastre, pentru asigurarea 
resurselor necesare desfășurării 
în bune condiții a procesului de 
producție. în construcția de ma
șini indicele de folosire a me
talului va trebui să fie de 
85—95 la sută, in tiipp ce chi
mia va intensifica preocupările 
pentru crearea de înlocuitori și

materiale noi. Sarcini impor
tante de modernizare a produc
ției revin într-o mai mare mă
sură electronicii și electrotehni
cii. în industria bunurilor de 
consum alimentare și nealimen
tare, odată cu creșterea gradu
lui de valorificare a materiilor 
prime, cercetarea trebuie să se 
ocupe pe scară tot mai largă de 
îmbunătățirea calității produse
lor.

Rezultă așadar că sporirea 
eficienței trebuie să devină mai 
mult ca oricînd problema fun
damentală a tuturor domeniilor 
de activitate, a fiecărui om al 
muncii, de nivelul ei depinzînd 
in mod nemijlocit însăși reali
zarea importantelor creșteri ale 
bunăstării materiale și spiritua
le. în cadrul acestor eforturi 
generale la care toți oamenii 
muncii sînt chemați să-și aducă o 
prețioasă și directă contribuție, 
trebuie să se înscrie și preocu
pările organelor și organizațiilor 
U.T.C., datoare să facă totul 
pentru antrenarea tinerilor la 
înfăptuirea exemplară și în con
diții calitative superioare a tu
turor obiectivelor planului. Ini
țiativele uteciștilor, experiența 
pozitivă acumulată de unele co
lective de muncă în organizarea 
unor acțiuni valoroase care-și 
propun economisirea de mate
rii prime și materiale, intensi
ficarea activității de promovare 
a noului, întărirea disciplinei la 
fiecare loc de muncă trebuie 
generalizate în toate organiza
țiile de tineret. Un accent deo
sebit trebuie pus, însă, pe la
tura calitativă a acestor acțiuni, 
pe eficiența cit mai mare a ini
țiativelor întreprinse. Pe lingă 
faptul că fiecare utecist va avea 
de îndeplinit sarcini precise, 
în acest sens, se va urmări, în
deosebi, modul în care tînărul 
s-a achitat de datoriile ce le 
are, rezultatele concrete ale 
muncii sale. Creșterea eficien
ței întregii activități productive 
trebuie să devină astfel sarcina 
prioritară, atotcuprinzătoare și 
de zi cu zi a tuturor colective
lor de tineri, aceasta fiind baza 
trainică, sigură a sporirii con
tinue a avuției naționale, a 
prosperității și bunăstării po
porului nostru.

Gasparotto, Cholley, 
Vaquerin; 

Swierczinski, August, 
Fouroux, Badin și Droi- 

Echipa Franței sosește 
la amiază pe aeroportul

noiembrie, pe 
copilului din

★

• ECHIPA de rugbi Slava 
Moscova a plecat in Anglia unde 
va întreprinde un turneu, în ca
drul căruia va susține trei jocuri 
amicale cu echipe din liga a 
Il-a. Formația Slava Moscova, 
clasată pe locul secund în cam
pionatul unional, este prima e- 
chipă din U.R.S.S. care va evolua 
in patria rugbiului.

INIȚIATIVELE UTECIȘTILOR
(Urmare din pag. I)

pînă acum pentru noi și în ac
tivitatea de pregătire profesio
nală a tinerilor, ne spune tova
rășul Pompiliu Mandache, secre
tarul comitetului U.T.C., cu in
fluențe hotăritoare în îndeplini
rea riguroasă și ritmică a planu
lui pe întreprindere. Am califi
cat prin cursuri de scurtă durată 
30 de absolvenți de liceu care nu 
aveau nici o meserie iar alți 120. 
dintre începători, au urmat 
cursurile de gradul doi. Comite
tul U.T.C., organizațiile din sec
ții au luat în răspunderea lor a- 
ceste forme de pregătire și re
zultatele sînt bune. Mult timp 
și multe eforturi am consacrat 
practicii în producție a elevilor 
de la școala profesională, dintre

care peste 500 s-au încadrat în 
acest an în întreprinderea noas
tră. Grija pe care au manifesta
t-o organizațiile U.T.C.. maiștrii, 
muncitorii-instructori. tinerii in
gineri și tehnicieni antrenați in 
pregătirea elevilor, este probată 
acum prin performanțele aces
tora în producție : nici unul nu 
rărnîne cu norma lunară neînde
plinită. nici unul n-a înregistrat 
pînă acum rebuturi sau abateri 
disciplinare.

Calcule simple anticipează un 
bilanț anual fructuos. După toate 
previziunile, planul la producția 
fizică ca și la ceilalți indicatori 
va fi îndeplinit înainte de ter
men, asigurîndu-se, astfel, cele 
mai bune premise pentru pro
ducția anului viitor.

UNIVERSITATEA CULTURAL ȘTIINȚIFICA a SECTORULUI 6 
Casa de cultură

CALEA RAHOVEI nr. 151, TELEFON 23 66 61 
ANUNȚA

DESCHIDEREA UNOR NOI CURSURI INTENSIVE 
(pentru adulți și copii)

Limba ENGLEZA
Limba GERMANA
Limba FRANCEZA

Informații și înscrieri — la sediul Casei de cultură, zilnic între 
orele 9—20.



In Italia a apărut al șaselea volum din seria

„SCRIERI ALESE" ALE TOVARĂȘULUI»

NICOLAE CEAUSESCU»

ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI

Editura „II Calendario del Popolo" din— — Milano a scos în
aceste zile de sub tipar un nou volum — al șaselea — din seria 
de „Scrieri alese44, înmănunchind o amplă culegere de extrase 
din cuvîntările,. expunerile și interviurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din anul 1975. Apărută. într-o prezentare grafică re
marcabilă, lucrarea este bogat “ilustrată cu fotografii.

In cuvintul introductiv, prof, 
univ. Carlo Salinari, subliniază că 
1975 a fost pentru România a- 
nul încheierii celui de-al cinci
lea plan cincinal, realizat înain
te de termen. Evidențiindu-se a- 
tenția acordată dezvoltării eco
nomiei românești, se arată că 
în acest domeniu „toate 
eforturile sint concentrate 
asupra transpunerii in 
viață a Programului celui 
de-al XI-Iea Congres al 
P.C.R., care prevede trans
formarea pînă în 1990 a 
României dintr-o tară 
socialistă in curs de dez
voltare, într-o țară puter
nic dezvoltată*4. In 1975 
— se menționează in con
tinuare in prefață — a 
fost sărbătorită 
aniversare de la 
rarea primului 
democratic din 
României. Acest 
ment a prilejuit 
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
efectuarea unui bilanț al 
marilor transformări și 
realizări revoluționare 
înfăptuite in ultimii 30 de 
ani.

Subliniind semnificația 
încheierii cu succes a 
Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Eu
ropa, Carlo Salinari scrie: 
„La această conferință, 
in cursul tuturor lucrări
lor sale și in faza finală 
și-au adus o contribuție 
substanțială și inteligentă 
delegația română și personal 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
care nu și-a precupețit nici un 
el'ort pentru a face să progre
seze politica de destindere și de 
colaborare internațională44.

Autorul cuvintului introductiv 
relevă în concluzie : „Aceste ar
ticole și cuvintări marchează o 
contribuție importantă la dezba
terea asupra temelor și proble
melor socialismului, cu atit 
utilă și mai actuală intr-o

rioadă ca aceasta, caracterizată 
de o răspinditâ și crescîndâ „op
țiune pentru socialism** și in 
țara noastră".

Grupate în 16 capitole tema
tice, textele selectate din lu
crările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu definesc concepția și

★

a 30-a 
instau- 
guvern 
istoria 
cveni- 

pre-

mai
pc-

politica partidului și statului 
nostru intr-o serie de probleme 
ale construcției socialiste în 
România, ale vieții interna
ționale actuale. Un spațiu im
portant este acordat probleme
lor legate de exercitarea rolului 
conducător al P.C.R. in proce
sul de edificare a societății so
cialiste multilateral 
adincirii continue a 
ției socialiste.

Ca și in volumele

dezvoltate, 
democra-

anterioare

ale seriei de „Scrieri alese", o 
atenție deosebită este acordată 
politicii externe a țării noas
tre, raporturilor de prietenie, 
alianță și colaborare frățească 
cu toate țările socialiste, soli
darității cu tinerele state care 
și-au cucerit independența, co
laborării cu toate țările fără 
deosebire de orînduire socială. 
Culegerea cuprinde pagini sem
nificative din cuvîntările, expu
nerile și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, referitoare 
la necesitatea lichidării 
voltării, a făuririi unei 

dini economice și 
internaționale, la 
rea continuă a 
țărilor mici și mijlocii in 
viața internațională, la 
schimbarea raportului de 
forțe 
țelor 
sului. 
odată, _ 
tre privind lichidarea 
focarelor de încordare in
ternațională, preocuparea 
pentru soluționarea pro
blemelor litigioase pe calc 
pașnică, pe calea tratati
velor. Lucrarea eviden
țiază, de asemenea, atitu
dinea consecvent interna
tionalists a Partidului 
Comunist Român, politica 
sa de întărire continuă a 
prieteniei și colaborării 
cu toate partidele comu
niste și muncitorești, de 
solidaritate activă cu for
țele revoluționare, demo
cratice și progresiste din 
întreaga lume.

Răspunzind interesului 
larg manifestat de opinia 
publică din Italia față de 
realizările și preocupările 
poporului român, angajat 
in opera vastă de edifi
care a unei vieți noi. față 
de prezența activă și con

structivă a României in viața 
internațională, apariția noului 
volum de „Scrieri alese44 ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ilustrează. încă o dată, prestigiul 
de care se bucură in lume poli
tica internă și externă a Româ
niei socialiste, stima și prețuirea 
pentru personalitatea președin
telui României, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

subdez- 
noi or- 
polilice 
crcște- 
rolului

in favoarea for- 
păcii și progre- 
Sint relevate, tot- 

, poziția țării noas- 
privind

★ *

Secret arul general al C. C. al P. C. U. S. 
a primit pe ministrul roman 

al apărării naționale
Tovarășul Leonid Ilici Brej

nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit, la Kremlin, 
la 11 noiembrie, pe tovarășul 
general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, aflat in vizită oficială 
de prietenie în Uniunea Sovie
tică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, ministrul roman 
a transmis tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev un .cald mesaj de 
salut și cele mai bune urări

de sănătate și fericire, iar po
poarelor Uniunii Sovietice, 
urări de noi și însemnate suc
cese în construcția comunistă.

Mulțumind, tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și 
cele mai bune urări, iar po
porului român urări de noi și 
mari realizări in opera de edi
ficare a socialismului.

în cursul convorbirii, desfă
șurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost discutate 
probleme ale dezvoltării con
tinue a colaborării dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
precum și unele probleme in
ternaționale actuale.

Congresul P. C. Portughez
La Lisabona au început, joi, 

lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Portughez, care va analiza re
zultatele activității partidului 
de la precedentul congres, din 
1965. problemele care confrun
tă Portugalia în actuala etapă a 
dezvoltării sale și va stabili 
programul de activitate al P.C.P. 
pentru perioada următoare.

Raportul Comitetului Central

propuneri 
britanice la Conferința
in problema Rhodesiei

TINERETUL LUMII

Sesiunea Comitetului 

Executiv al U.I.S.

In capitala Republicii 
Ghana au început lucrările 
sesiunii Comitetului Execu
tiv al Uniunii Internațio
nale a Studenților. Sînt dis
cutate probleme legate de 
contribuția organizațiilor ti
neretului universitar în 
lupta pentru pace, secu
ritate și colaborare în
tre popoare, precum și as
pecte legate de pregătirea 
celui de-al XI-lea Festival 
mondial al tineretului și 
studenților, ce va avea loc 
in 1978, la Havana.

Program 
vizind reducerea 

șomajului în R.F.G

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

România se pronunță pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile

La Ambasada Republicii So
cialiste România dfri Roma a 
avut loc prezentarea vtgumului 
al șaselea din seria de „.Scrieri 
alese" ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. La manifestare 
au fost prezenți reprezentanți 
ai partidelor politice, între 
care Antonio Landolfi, membru 
al Direcțiunii și al Secretaria
tului C.C. al Partidului Socia
list Italian, conducători ai unor 
instituții de artă și cultură, di
rectori de ziare și agenții de 
presă, membri ai corpului di
plomatic. Cei prezenți au fost 
salutați de ambasadorul Româ
niei la Roma, Ion Mârgineanu.

Prezentarea volumului a fost 
făcută de deputatul Sergio 
Segre, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Italian, șeful 
secției externe a C.C. al P.C.I. 
Vorbitorul a subliniat faptul că, 
astăzi, continentul nostru este 
„elementul posesor al construi
rii unei societăți internaționale 
și a unei noi ordini economi
ce**. El s-a referit, apoi, la 
principiile ce călăuzesc politica 
externă a României, la obiecti
vele acesteia, care, astăzi, sint 
obiective comune ale statelor

semnatare ale Actului final da 
la Helsinki, state cărora le re
vine. in prezent, datoria de a 
aplica cu consecvență prevede
rile sale. El a relevat, de ase
menea, consecvența și energia 
cu care România, Partidul Co
munist Român se pronunță 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, creșterea contri
buției fiecărui stat, indiferent 
de mărimea sa, la soluționarea 
problemelor cu care este con
fruntată omenirea. înlăturarea 
decalajelor dintre țările bogata 
și cele sărace, crearea unor ra
porturi de tip nou intre statele 
dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare. înfăptuirea unor e- 
ficiente măsuri de dezarmare 
și, in primul rind, de dezar
mare nucleară.

Relevind locul important pe 
care il ocupă in noul volum de 
„Scrieri alese44 ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu proble
mele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Ser
gio Segre a evidențiat concep
ția P.C.R. potrivit căreia fie
care partid trebuie să-și elabo
reze propria politică, propria sa 
linie in conformitate cu condi
țiile istorice, naționale ale țării 
în care își desfășoară activita
tea. El s-a referit, totodată, la 
amplele relații pe care P.C.R.

le întreține cu partidele comu
niste, socialiste, social-demo- 
crate, cu toate forțele democra
tice și progresiste care acțio
nează pentru o politică de pace, 
de reînnoire, de progres. ac- 
centuind asupra necesității sub
liniate de comuniștii români in 
ce privește dezvoltarea de ra
porturi intre comuniști și so
cialiști, realizarea unității for
țelor democratice și progresiste, 
un-rate cerută de imperativele 
păcii și progresului.

„Din această culegere de 
scrieri — a arătat, in încheiere, 
Sergio Segre — rezultă cu deo
sebită claritate liniile funda
mentale ale politicii românești, 
precum și faptul că, astăzi, nici 
o țară, indiferent in ce parte a 
lumii s-ar afla, cu poate fi in
diferentă in fața acelor mari 
raporturi de interdependență și 
interacțiune care marchează în
treaga viață internațională-.

Volumul al șaselea din. sena 
de „Scrieri alese- ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a 
fost prezentat și in Republica 
San Marino, manifestare la care 
au fost prezenți căpitanii re
genți ai Republicii, miniștri, 
conducători ai partidelor comu
nist. socialist și democrat-creș- 
tin. deputați și alte persoane o- 
ficiale.

Joi, la Geneva, au intrat în 
studiu noi propuneri britanice 
menite să scoată din impas ne
gocierile din cadrul Conferinței 
asupra viitorului constituțional 
al Rhodesiei. în legătură cu 
aceste propuneri, agenția Reu
ter relevă că documentul ela
borat de către ambasadorul Ivor 
Richard cere celor cinci dele
gații participante la tratative să 
se pună de acord asupra faptu
lui că independența va fi pro
clamată numai după încheierea 
procesului constituțional și ju
ridic necesar.

Documentul reafirmă convin
gerea Marii Britanii că acest 
proces va aura 15 luni, dar ia 
notă, in același timp, de pro
punerea delegațiilor mișcării de 
eliberare, potrivit căreia 12 luni 
sint suficiente in acest sens.

O știre de ultimă oră pri
mită la redacție anunță că după 
întrunirea de joi a președinte
lui britanic al conferinței in 
problema rhodesianâ Ivor Ri
chard. cu Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe, lideri ai mișcări
lor de eliberare nu s-au reali
zat nici un fel de progrese.

a fost prezentat de Alvaro 
Cunhal, secretarul general al 
P.C.P.

La lucrări participă 1 200 de
legați. precum și delegații ale 
unor partide comuniste și mun
citorești. mișcări de eliberare 
națională și organizații progre
siste din aproximativ 60 de 
țări ale lumii.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Secretarul general al P.C. 
Portughez. Alvaro Cunhal, l-a 
primit pe tovarășul Comei 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Cgmunist Român.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dezvol
tarea legăturilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre 
P.C.R. și P.C.P., exprimîndu-se 
dorința de a întări raporturile 
de prietenie, colaborare și soli
daritate dintre cele două parti
de. in concordanță cu înțelege
rile dintre secretarii generali ai 
P.C.R. și P.C.P.

Alvaro Cunhal a exprimat 
recunoștința pentru sprijinul și 
solidaritatea manifestate dintot- 
deauna de —__2_______
Român față de lupta comuniș
tilor portughezi.

Partidul Comunist

unGuvernul R.F.G. a adoptat 
program special în domeniul 
luptei împotriva șomajului, care 
va fi finanțat de către autorită
țile federale. El urmează să fie 
realizat pînă la 31 mai 1977 și să 
asigure reîncadrarea în muncă a 
circa 200 000 de șomeri. Măsurile 
cuprinse în program — a decla
rat ministrul muncii, Arendt — 
favorizează, în primul rind, per-* 
soanele mai în virstă, femeile , și1 
tineretul, categorii afectate în- 
tr-o măsură mai mare de șomaj.

Prezentînd, în Consiliul de 
Securitate, poziția guvernului 
României în problema situației 
din teritoriile arabe ocupate de 
Israel în urma războiului din 
1967, punct aflat în prezent în 
dezbaterea acestui important or
ganism al O.N.U., ambasadorul 
țării noastre la Națiunile Unite, 
Ion Datcu, a arătat că eveni
mentele tragice care au avut loc 
în anul curent în teritoriile ara
be aflate sub administrația mili
tară a Israelului arată că, atîta 
timp cit există ocupație militară, 
nedreptatea persistînd, opoziția 
legitimă și naturală față de do
minația. străină se accentuează. 
Fiind vorba de teritorii care nu 
aparțin Israelului, situația din 
teritoriile arabe ocupate privește 
întreaga comunitate internațio
nală, care are dreptul și datoria, 
să ceară respectarea dreptului 
internațional în ce privește sta
tutul acestor zone. România, a- 
rată vorbitorul, dezaprobă actele 
și măsurile vizînd modificarea 
statutului teritoriilor ocupate și 
consideră că autoritățile israe- 
liene trebuie să pună capăt ori
căror măsuri de persecutare a 
populației palestiniene.

România este direct interesată 
să se ajungă, cît mai curînd po
sibil, la instaurarea unei păci 
juste și durabile în Orientul

Mijlociu. O importantă 
tivă în această direcție, 
tat vorbitorul, ar putea 
luarea Conferinței de pace de 
la Geneva, cu participarea țâ
rilor interesate și a altor state 
care pot să contribuie la solu
ționarea justă și durabilă a* 
acestei probleme.

Relevind netemeinicia refuzu
lui Israelului de a accepta parti
ciparea la această conferință a 
reprezentanților poporului pa
lestinian, vorbitorul a arătat că 
problema palestiniană este o 
componentă esențială a situației 
din Orientul Mijlociu și, ca ata
re, se impune ca O.E.P. să parti
cipe la toate eforturile de pace m 
zonă, inclusiv la Conferința de 
la Geneva.

Subliniind că instaurarea unei 
păci durabile în Orientul Mijlo
ciu presupune înainte de toate 
retragerea Israelului de pe teri
toriile ocupate, asigurarea drep
tului poporului palestinian de 
a-și crea un stat propriu și ga
rantarea dreptului de existență 
liberă al tuturor statelor din 
zonă, reprezentantul român s-a 
pronunțat pentru creșterea, rolu
lui O.N.U. în soluționarea aces
tui conflict și angajarea sa di
rectă în toate inițiativele vizînd 
instaurarea unei păci juste și 
durabile în zonă.

iniția- 
a ară- 
fi re-

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• La Berlin a avut loc un 
simpozion la care au participat 
cercetători ele la Institutul de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R. și de 
Ia Institutul de marxism-leni
nism de pe lingă C.C. al P.S.U.G. 
Simpozionul a avut ca temă 
lupta in cele două țări pentru 
crearea Frontului unic muncito
resc și Frontului popular 
fascist în preajma celui 
doilea război mondial.

sînt deținute în conformitate 
cu prevederile unui decret emis 
de autoritățile minoritare ra
siste din R.S.A., potrivit căruia 
o persoană poate fi reținută, 
fără a fi inculpată, pe termen 
nelimitat.

anti- 
de-al

CONVORBIRI 
ROMANO-IUGOSLAVE

Nzambimana în funcția de pre
mier. După cum informează 1- 
genția France Presse, noul pre
mier burundez a început consul
tările pentru formarea cabinetu
lui, a cărui componență ar urma 
să fie anunțată pînă la sfirșitul 
acestei săptămîni.

• Personalități politice 
africane care s-au pronunțat 
împotriva așa-zisei proclamări a 
independenței Transkciului au 
fost arestate Umtata. Ele

sud-

DECLARAȚIE 
A PREȘEDINTELUI 

VENEZUELEI
în cadrul unei conferințe de 

presă, președintele Republicii 
Venezuela. Carlos Andres Pe
rez, a declarat că zona Canalu
lui Panama reprezintă ..o en
clavă colonială*4 și a cerut gu
vernului american să accepte o 
soluționare definitivă a acestei 
probleme.

„Republica Panama și restul 
țărilor din America Latină — 
a spus președintele Venezuelei 
— cer retrocedarea integrală a 
suveranității statului panamez 
asupra Canalului, astfel incit 
cele două state suverane. Pa
nama șl S.U.A., să colaboreze 
doar pentru folosirea și exploa
tarea acestei căi maritime". 
Președintele Venezuelei a cerut 
guvernului american să depună 
„un efort sincer pentru progre
sul tratativelor pe această 
temă*4.

Ieri, 
burse de

Dolarul american a 
înregistrat joi. la 
principalele burse de 
schimb occidentale, 
la fel ca și moneda 
britanică, o tendință 
de stabilizare relati
vă a cursului cu toa
te că pe unele piețe 
s-au semnalat scăderi 
ale valorii celor două 
valute. Dolarul ame
rican valora joi. la 
deschiderea operațiu
nilor de la bursa.din 
Frankfurt pe Main, 
2,4140 mărci vest- 
germane. comparativ 
cu 2,4 150. miercuri, 
la închidere. La bur
sa din Zurich s-a în
registrat un curs a- 
proape staționar, do
larul valorind la des
chidere 2,4 383 franci 
elvețieni, față de

la principalele 
schimb occidentale
2.4 385 miercuri, la 
închiderea I operațiu
nilor. Lă. Amsterdam, 
cursul dolarului a 
crescut "de ia . 2_5 270 
guldeni, 'miercuri; la 
închidere, la . 2.5 280 
joi, la deschiderea 
operațiunilor. La bur
sa din Milano, dolarul 
valora joi. dimineața 
865.50 lire italiene, 
față de 865.45 mier
curi, la închiderea o- 
perațiiinildr.

La bursa din -Lon
dra., cursul lirei ster
line a scăzut ușor, de 
la 1.6 335 dolari, 
miercuri seara, la 
1.6 270. joi. dimineața. 
La Frankfurt pe 
Main, lira sterlină a 
fost cotată in tran

zacțiile de joi di
mineața la 3.9 350 
mărci vest-germane. 
față de 3.94 miercuri 
seara. S-a remarcat 
însă o ameliorare a 
cursului lirei sterline 
la bursa din Zurich. 
unde cursul monedei 
britanice a urcat de 
la 3.9 782 franci elve
țieni. miercuri seara, 
la 3.9 783, joi dimi
neața.

Prețul aurului a 
înregistrat joi dimi
neața o tendință de 
scădere. fiind de 
134,50 dolari uncia la 
Zurich. față de 136.25, 
miercuri la închidere 
și de 136 dolari un
cia la Londra, in 
comparație cu 136.50 
dolari, miercuri sea
ra.

SITUAȚIA
DIN LIBAN

Prima etapă a planului de ac
țiune a Forțelor de descurajare 
arabe, pentru instaurarea păcii 
in Liban, a fost realizată cu suc
ces, apreciază cercurile politice 
libaneze, după cum informează 
agenția France Presse. Aproxi
mativ 4 000 soldați sirieni din 
cadrul forțelor arabe au partici
pat la operațiunea care a avut 
loc miercuri, instalindu-se pe 
toate axele strategice ale regiu
nii Beirut, fără a intimpina opo
ziție.

Urmărind să acționeze în res
pectul egalității celor două părți 
implicate in conflict, scrie agen
ția, căștile verzi44 au hotărit sâ 
stabilească șapte poziții fixe: 
trei dintre acestea au fost 
amplasate in sectoarele aflate, 
anterior, sub controlul forțelor 
Falangelor Libaneze și ale Parti
dului Național Liberal, alte trei 
in zona controlată de Partidul 
Socialist Progresist, iar ultima pe 
linia de demarcație din suburbia 
Beirutului.

Unul din principalele rezul
tate ale operațiunii a fost des
chiderea șoselei internaționale 
Beirut-Damasc, care fusese în
chisă traficului încă din luna 
martie.

In următoarele 48 de ore, For
țele arabe de descurajare, se 
menționează la Beirut, urmează 
să fie dotate cu material electro
nic perfecționat, care să permită 
detectarea cu precizie a puncte
lor de unde sint lansate obuze 
sau rachete.

i *

Aspect din Uzina de construcții mecanice Bukdjung, una dintre 
marile întreprinderi ale industriei grele din R. P. D. Coreeană

Ambasadorul român în 
Iugoslavia. Virgîl Cazacu, a 
fost primit joi de Stane Do- 
lanț, secretarul Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Cu acest prilej, într-o at
mosferă caldă, tovărășească, 
au fost abordate probleme 
ale relațiilor de strînsă 
prietenie și colaborare din
tre partidele și popoarele 
celor două țări, ce se dez
voltă în spiritul întîlnirilor 
fructuoase și al înțelegeri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

NOUL PREMIER BURUNDEZ
Președintele Republicii Bu

rundi, colonelul Jean-Baptiste 
Bagaza, autorul recentei lovituri 
militare de stat, l-a numit pe 
locotenent-colonelul Edouard

țffnema
VINERI, 12 NOIEMBRIE

PREMIERA: Scala (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30);,
Capitol (orele 9.15; 11,39; 13,45; 
16: 18,15; 20,30): Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

ȘATRA: Sala Palatului (ora
19,30) ; Patria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30)

EI AU LUPTAT PpNTRU PA
TRIE: Central (orele 9.15; 12; 16; 
19.15)

PE VECI AL TĂU: Lucea
fărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30); Festival (orele 9; 
11,15: 13.30: 16; 18.15; 20.30); Fa
vorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

TANASE SCATIU ; Feroviar (o-

rele 9; 11.45; 14.30; 17,13; 20) ; Me
lodia (orele 9; 11,45; 14.30; 17.15; 
20); Elorie (orele 9; 11.45; 14,30; 
17.15; 20)

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZAPADA: București (orele 9;
11.15; 13.15; 16,15: 18,30: 20,45);
Modem (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30).

LUMINA PE COLINE: Dacia (O- 
rele 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15).

CEI PATRU MUȘCHETARI: 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30); Volga (orele 9; 11,15: 
13.30; 15,45; 18; 20.15).

MASTODONTUL: Lumina (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

MICA SIRENA: Doina (orele 
9.30; 11,15; 13; 15.45; 16,30; 18,15; 
20); Pacea (orele 14.30).

CANGURUL: Cotrocenl (orele 
10; 12; 16 18; 20).

ÎNTOARCEREA MARELUI
BLOND: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30);

• Joi a avut loc ședința de> 
depunere a jurămîntului a noii 
Adunări a Poporului a R.A. 
Egipt. Cu acest prilej, Sayed 
Marei a fost reales în funcția 
de președinte al Adunării.

CONDAMNAREA UNUI' 
MEMBRU AL I.R.A.

Un tribunal special din Dublin 
l-a condamnat pe Patrick Hay
den, membru al organizației ile
gale Armata Republicană Irlan
deză (I.R.A.). considerat printre 
principalii responsabili ai unor 
atentate teroriste în capitala ir
landeză. la 12 ani închisoare, 
împotriva sa au fost formulate 
zece capete de acuzare. între a- 
cestea figurează și atacul cu 
bombe incendiare asupra a cinci 
baruri și trei cinematografe din 
centrul Dublinului, care au pro
dus pagube materiale apreciate 
la cel puțin 750 000 lire sterline. 
La locuința sa, a fost găsit ma
terial destinat fabricării a aproa
pe 200 bombe incendiare.

Puternice acțiuni revendicative 
ale muncitorilor spanioli

Poliția spaniolă a folosit gaze 
lacrimogene pentru a împrăștia 
citeva sute de greviști de la 
șantierele navale „Astilleros

ț

ț

Un caz medical unic
Creierul americancei Linda Irene Culbertson, 

în virstă de 29 de ani, victima unui accident de 
circulație, a încetat să mai trăiască, dar inima 
fătului său de 15 săptămini continuă să bată, 
relatează agenția France Presse.

Medicii Spitalului general din Colorado ur
mează să hotărască dacă o vor menține pe 
mamă in viață in mod artificial timp de cel 
puțin cinci săptămini in speranța de a salva 
copilul. Ted Wrenn, directorul serviciului de 
presă al spitalului, a declarat că legile statului 
Colorado dau medicilor dreptul de a stabili mo
mentul unui deces. S-ar putea ca ei să hotă
rască oprirea mașinilor care o mențin in viață 
pe mamă, dacă ajung la concluzia că. din punct 
de vedere neurologic, ea este moartă. Potrivit 
cercurilor medicale, este nevoie ca un făt să 
aibă cel puțin 20 de săptămini, să cintărească 
500 de grame pentru a avea o șansă de a trăi.

Salvatorii in pericol
Cu puțin timp în urmă, o echipă de speologi 

pornită intr-o temerară acțiune de cercetare a 
adincurilor unei peșteri din masivul Vercors 
(Franța) a rămas blocată in subteran. Un alt 
grup, format din patru speologi a pornit ime
diat in căutarea celor dispăruți. Dar. contrar 
așteptărilor, și aceștia s-au trezit, la rindul 
lor, blocați. Din cauza ploilor ce au căzut in 
regiune, zăpada din Vercors s-a topit, iar apa

s-a infiltrat prin crăpăturile stîncilor și a inun
dat mai multe compartimente din peșteră. O a 
treia echipă face în prezent eforturi pentru sal
varea ...salvatorilor.

Țiței „ambalat" de o moluscă
Specialiști^ sovietici au descoperit in Marea 

Caspică o moluscă de dimensiuni reduse (circa 
2.5 centimetri), care poate filtra în 24 de ore 
pînă la 15 litri de apă, extrăgindu-și astfel 
hrana. In același timp insă, ea elimină țițeiul 
care se găsește in apa mării, infășurindu-l in
tr-un mucilagiu. Odată „ambalat", țițeiul ajunge 
pe fundul mării unde printr-un proces biologic 
devine o substanță nenocivă.

Slăbire... psihologică
Un psiholog american a anunțat găsirea unei 

metode inedite care ajută oamenii cu 
kilograme in plus să slăbească. Pacienții sint 
supuși, in ședințe săptămânale, cu o durată de 
o oră și jumătate, unui tratament psihologic, 
prin proiectarea foarte rapidă a unor imagini 
foto. Aceste imagini, care sint înregistrate de 
subconștientul pacientului, prezintă spectacolul 
dezagreabil al unor indivizi care îngurgitează 
uriașe cantități de alimente,. Primele rezultate : 
din 42 de amatori, 29 au pierdut, după acest 
neobișnuit tratament, irțtre cinci și zece kilo
grame.

Hijos de J. Barreras" din Vigo, 
care manifestau in ’ vederea res- 

■ pectării de către patronat a 
obligațiilor contractuale, 
proape 2 000 de muncitori de la 
întreprinderea amintită se află 
în grevă de la începutul lunii 
noiembrie, cerînd '
plata salariilor pe 
tombrie.

De asemenea, după 
tează agenția U.P.I., 
minier Reocin, din 
spaniolă Asturia, au 
ciocniri între mai _________
de muncitori și unitățile de po
liție venite să împrăștie o ma
nifestație a acestora. Polițiști?, 
menționează agenția. au tras 
asupra demonstranților, utili- 
zînd gloanțe de cauciuc, și au 
operat arestări.

Atmosfera este foarte încor
dată și în regiunea minieră 
Torrelavega, la 30 km de San
tander, unde 210 mineri spani
oli se află în galeria Santa 
Amalia, aparținînd companiei , 
„Real Asturiana", pentru a pro
testa împotriva hotărîrii pa
tronatului care refuză îndepli
nirea revendicărilor juste ale 
oamenilor muncii. Un cordon 
al gărzii civile a înconjurat pu
țul de evacuare, începînd de 
marți, împiedicind aproviziona
rea minerilor aflați la peste 200 
m adîncime.
cea legătura 
la suprafață 
ti vă a fost 
du-se orice comunicare cu gre
viștii.

A-

patronatului
luna oc-

cum rela- 
în orașul 
provincia 
avut loc 

multe sute

Telefonul care fă- 
între birourile de 
și galeria respec- 
tăiat, interzieîn-

*

IO AN — ora 19,30; Teatrul „Ton 
Creangă": .SCUFIȚA CU TREI 
IEZI — ora 10; Teatrul „C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy): REVISTA CU 
PAIAȚE — ora 19.30; (Sala Vic
toria) : CAVALCADA COMEDIEI 
— ora 19,30; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30.Progresul (orele 11.15; 13,30; 15,45; 

18: 20,15).
UN CATEL „SARAT*: Pro

gresul (orele 9)
ULTIMELE ZILE ALE VERII: 

Pacea (orele 16; 18; 20).
CEI 13 DE LA BARLETTA: Bu- 

zești (orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20.15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Timpuri Noi (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

ȘTEFAN CEL MARE - VASLUI 
1475: Bucegl (orele 9; 11,15; 13,30', 
15.45; 18; 20,15).

ȚARA ÎNDEPĂRTATA: Unirea 
(orele 15.30: 17.45: 20).

APAȘII: Giuieștl (orele 15.30; 
17.45: 20).

DACA TACE CINTAREȚUL:

Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20.15)

DOSARUL GERICAROV: F1O-
reasca (orele 15.30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚUL FARA CAP: Fe
rentari (orele 15.30: 18: 20.15).

ORIENT EXPRESS: Miorița (O- 
rele 9; 12,30: 16: 19.30).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Viitorul (orele 15.30; 19).

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Flacăra (orele 16; 18
20); Casa Filmului (orele 10; 12; 
14; 16; 18; 20).

OAMENI RESPECTABILI: Au
rora (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18; 20,15); Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

FILIP CEL BUN: Popular (ore
le 15,30; 18; 20.15).

RĂZBOIUL MEU, DRAGOSTEA

MEA: Rahova (orele 16: 18; 20). 
PINTEA: Munca (orele 15,30; 

17.45; 20).
AEROPORT -’75: Arta (orele 

20,15).
TOM SAYER 2 Cosmos (orele 

15.30).
ILUSTRATE CU FLORI DE 

CIMP: Vitan (orele 16; 18; 20). 
15,30; 17,45; 20).

OSÎNDA: Cosmos (orele 18;
COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG: Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,15).

O PIRAMIDA PENTRU MINE 
Crîngașl <nrele 17).

Cinemateca: TUTUNUL (ora
10); AVENTURIERUL DIN ARHI
PELAG (ora 14,15); SUBTERA
NUL (ora 16,30); AL TREILEA 
OM (orele 18,45; 20,45).

Opera Română : COCOȘAȚUL 
DE LA NOTRE- DAME (ESME
RALDA) — ora 19; Teatrul Na
țional (Sala Mică) : DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — 
ora 19,30; (Sala Atelier): TREP
TELE IUBIRII — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu): HEDDA GABLER 
— ora 19; (Sala Studio): TITA
NIC VALS — ora 19; Teatrul „C.I. 
Nottara44 (Sala Magheru): BAR
BARII — ora 19,30; (Sala Stu
dio): GAIȚELE — ora 19; Teatrul 
de Comedie : ZĂPĂCITUL — ora 
19,30; Teatrul Giulești : REGELE

PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală. 11,00 Telecine- 
mateca. Ciclul „Un mare actor" 
— Paul Ngwjnep. Film artistic: 
,,Hombre". 12,45 Să muncim și să 
trăim în chip, comunist. 13,10 Se- 
lecțiuni din concertul de melodii 
românești în primă audiție. 13,30 
Telex. 13,35 închiderea programu
lui. 16,00 Campionatele naționale 
de box — sferturi de finală. 
Transmisiune de la Palatul spor
turilor și culturii. 17,00 Emisiune

în limba germană. 18.45 Tragerea 
loto. 18,55 Obiceiuri, dansuri, cin- 
tece vechi și noi — „Comori bi- 
horene". 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Steaua fără 
nume. Emisiune-concurs pentru 
tineri interpreți de muzică ușoa
ră. 20,50 Mai aveți o întrebare? 
Nevrozele — mit și realitate. 21,30 
Seară de balet: „Nunta din Ojcow" 
— balet polonez național. 22,10 
Telejurnal.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Universitatea 

TV. 17,35 Șah mat în... 15 minu
te. 17,50 Desene animate: Pixie șl 
Dixie. 18,05 Drumuri pe cinci con
tinente. 18,55 Pagini de umor: „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea". 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Teatru scurt: „Pasiune plus 
rațiune" de Alex. Mirodan. 20,45 
Publicitate. 20.50 Canzonissima. 
Emisiune de divertisment reali
zată de televiziunea italiană. 21,30 
Telex. 21,35 Din filmoteca TV. 
„Glasul pietrei" (I). 22,00 Cîntece 
și jocuri populare românești.
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