
Moment de deosebită însemnătate în cronica 
relațiilor tradiționale româno-sovietice, 
expresie a dezvoltării continue a raportu
rilor de caldă prietenie, de colaborare multi
laterală și solidaritate internațională dintre 

partidele și popoarele noastre
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VIZITA DE PRIETENIE IN ȚARA NOASTRĂ
A TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV,
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

La invitația tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, luni, 
22 noiembrie, a sosit in țara noastrâ, intr-o vizita 
de prietenie, tovarășul Leonid llici Brejnev, se* 
cretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

Aceastâ vizita se înscrie ca un moment de 
deosebitâ însemnătate In cronica relațiilor tradi
ționale româno-sovietice, ea reprezentind o ex
presie a dezvoltării continue a raporturilor de 
caldă prietenie, de colaborare multilaterală și so
lidaritate internaționala dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, dintre po
poarele celor două țâri. O importanță hotâritoare

în evoluția ascendentă a raporturilor româno- 
sovietice pe multiple planuri o au intilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nieolae Ceaușescu și 
Leonid llici Brejnev, înțelegerile conven:te cu a- 
cest prilej. Dind o deosebită apreciere acestot 
contacte directe la nivel inalt, dovadă pregnantă 
a dezvoltării continue a relațiilor frățești româno- 
sovietice, oamenii muncii, întregul nostru popor 
salută cu'sentimente alese de bucurie și satis
facție noua întîlnire dintre tovarășii Nieolae 
Ceaușescu și Leonid llici Brejnev. Cetățenii pa
triei noastre iși manifestă încrederea profunda 
câ ea va marca un aport de preț la adincirea 
permanentă a prieteniei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, in folosul

! NICOLAE CEAUȘESCU: Am convin- ! 
ț ț
j gerea că, vizita dumneavoastră in \ 
l România, discuțiile pe care le vom ! 
ț avea vor marca un moment nou în j 
! întărirea prieteniei româno- j 
j sovietice, vor impulsiona și mai j 
j mult cooperarea noastră multila- } 
j terală, atît în interesul partidelor j 
j și popoarelor celor două țări, cit și j 
J al cauzei generale a socialismului, j 

comun, al accelerării operei de edificare a so
cialismului și comunismului in România și Uniu
nea Sovietică, al sporirii forței și influenței socia
lismului pe plan mondial, la triumful idealurilor 
de pace, libertate și progres social, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte la care aspiră 
toate națiunile.

Cu această convingere, cu aceste sentimente 
calde, prietenești, l-au intimpinat locuitorii Capi
talei, ai întregii țări, pe tovarășul Leonid llici 
Brejnev, secretar general al Comitetului Central 
ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

(Continuare in pag. a 11-a)

j LEONID ILICI BREJNEV: Bucurîndu- j 
j ne sincer de colaborarea popoa- j 
j relor noastre astăzi, sîntem ferm j 
^hotărîți să muncim mai departe j 
j pentru ca prietenia sovieto- j 
j română să se întărească și să j 
i înflorească. Tovarăși, toate aces- l 
ț tea le putem considera pe bună î 
t dreptate ca o cucerire istorică a ț 
j partidelor noastre comuniste. !

Dind o deosebită apreciere acestor contacte directe la nivel inalt, 
dovadă pregnantă a dezvoltării continue a relațiilor frățești 
româno-sovietice, oamenii muncii, întregul nostru popor salută 
cu sentimente alese, de bucurie și satisfacție, noua întîlnire dintre 

tovarășii Nieolae Ceaușescu și Leonid llici Brejnev

Flori ale prieteniei, manifestări ale sentimentelor frățești dintre cele două popoare vecine și prietene In Piața Victoriei, reprezentanții tinerei generații oferă tovarășilor Nieolae Ceaușescu și Leonid llici 
Brejnev, insigne și cravate pionierești

ÎN PAGINA A III-A

• Convorbire între tovarășii 
Nieolae Ceaușescu.
și Leonid llici Brejnev

• Dineu oficial oferit
de tovarășul
Nieolae Ceaușescu 
în onoarea tovarășului 
Leonid llici Brejnev

Toasturile rostite 
cu acest prilej



VIZITA DE PRIETENIE IN ȚARA NOASTRA 
A TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV

Primirea caldă, entuziastă, făcută de locuitorii Capitalei- 
expresie a prieteniei trainice, frățești 

dintre țările, popoarele și partidele noastre

Pe întregul traseu străbătut de coloana oficială, locuttorti Capitalei României au salutat eu căldură, eu sentimente de bucurie 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu ți Leonid Ilici Brejnev

(Urmare din pag. I)
Ceremonia sosirii a avut loc pe 

aeroportul Otopeni. în aștepta
rea secretarului general al C.C'. 
al P.C.U.S., aerogara era împo
dobită sărbătorește. Deasupra 
salonului oficial se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brej- 
nev, încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările : 
„Bun venit în Republica Socia
listă România tovarășului Leo
nid Ilici Brejnev,’ secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice !", „Trăiască prietenia 
frățească și colaborarea multi
laterală româno-sovietică !“.

La ora 15,00, aeronava oficială 
și-a făcut apariția deasupra ae
rogării, apoi a aterizat.

La coborîrea din avion, tova
rășul Leonid Ilici Brejnev este 
întîmpinat cu cordialitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
și-au strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat cu căldură.

în întimpinarea secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S. au 
venit tovarășii: Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ni
colae Giosan, Ion Ursu, Constan
tin Dăscălescu și Aurel Duma, 
Mihai Marinescu și Angelo Micu- 
lescu, viceprim-miniștri ai gu
vernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, generali. Erau de față 
Gh. Badrus, ambasadorul Româ
niei la Moscova, și V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.țJ.S. este însoțit îh această 
vizită de tovarășii : Andrei An- 
dreevici Gromîko. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Konstantin 
Feodorovici Katușev și Konstan
tin Ustinovici Cernenko, secre
tari ai C.C. al P.C.U.S., Kon
stantin Viktorovici Rusakov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., con
silier al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Andrei Mihai- 
lovici Alexandrov, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., con
silier al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Niko- 
laevici Rodionov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Leonid Mitrofanovici 
Zamiatin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., director general al A- 
genției TASS.

în continuarea ceremoniei, o 
gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România. 
In semn de salut au răsunat 21 
de salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev au tre
cut în revistă garda de onoare.

A urmat prezentarea persoa
nelor oficiale române, a șefilor 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București venițl în întîm- 
pinare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev primesc 
defilarea gărzii de onoare.

Pionieri și pioniere îi încon
joară, apoi, cu dragoste, le oferă 
buchete de flori.

Mii de oameni ai muncii din 
Întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei aflați pe aeroport și-au 
manifestat prin îndelungi aplau
ze satisfacția pentru noua întâl
nire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brej
nev, pentru trăinicia relațiilor 
prietenești româno-sovietice. 
Văzduhul a vibrat de urale și 
ovații. Răsună neîntrerupt 
„Ceaușescu—Brejnev", „P.C.R.— 
P.C.U.S.", se aclamă pentru pri
etenia româno-sovietică. Mulți
mea poartă portretele celor doi 
conducători de partid, eșarfe 
purpurii pe care erau înscrise 
urările „Trăiască P.C.R. — 
Trăiască P.C.U.S.", „Trăiască 
Republica Socialistă România — 
Trăiască Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste", „Trăiască 
prietenia frățească și unitatea 
tuturor țărilor socialiste".

Primirea însuflețită de la ae
roport a oferit o ima’gine grăi
toare a relațiilor de strînsă 
prietenie, colaborare și solidari
tate existente între țările și 
partidele noastre, a sentimente
lor frățești pe care și le nutresc 
reciproc poporul român și po
poarele sovietice.

Aceleași semnificații majore 
s-au desprins din întreaga des
fășurare a ceremoniei sosirii, 
caldă și puternică manifestare a 
prieteniei trainice, frățești, din
tre cele două popoare vecine și 
prietene.

întregul traseu — de la aero
port și comuna Otopeni, unde a 

'■ieșit în întâmpinare un mare nu
măr de cetățeni, marile artere 
ale Capitalei străbătute de co
loana oficială escortată de mo- 
tocicliști — a fost împodobit 
festiv cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice. Străzile au 
cunoscut animația marilor eve
nimente. Zeci și zeci de mii de 
locuitori ai Capitalei au ieșit în 
întimpinarea distinsului oas
pete cu stegulețe și urări de 
bun venit. Prin ovații și urale, 
Capitala României, locuitorii ei 
au salutat cu căldură, cu senti
mente de bucurie pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici.Brejnev.

Sosirea în Piața Scînteii pri
lejuiește o vibrantă manifestație 
de stimă și dragoste față de cei 
doi conducători de partid. Pe 
mari pancarte sînt înscrise, în 
limbile română și rusă, cuvinte
le : „Locuitorii Bucureștiului 
urează bun venit tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.". Ră
sună ovații și urale îndelung, 
mii de glasuri scandează 
„CeaUșescu-Brejnev", „P.C.R.- 
P.C.U.S.". Sute de pionieri agi
tă cu însuflețire eșarfe mulțico- 
lore, buchete de flori, tineri dau 
viață unor pitorești momente 
folclorice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev sînt 
înconjurați cu căldură de tineri 
în frumoase costume naționale, 
care le oferă buchete de flori.

în semn de omagiu, de stimă 
și prețuire, secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S. i se înmî- 
nează cheia orașului București, 
simbol al caldei ospitalități cu 
care poporul român îi întâm
pină pe înalții soli ai popoare
lor prietene.

Dînd glas acestor alese senti
mente ale locuitorilor Bucu
reștiului, tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, a spus:

Stimate tovarășe Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice,

Vă rog să-mi Îngăduiți ca, în 
numele Comitetului municipal 
de partid și al Consiliului popu
lar, al locuitorilor orașului 
București, să vă adresez un 
cordial salut și călduroasa urare 
de bun venit în Capitala Re
publicii Socialiste România.

De asemenea, doresc să adre
săm un călduros salut secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, președintelui 
Republicii Socialiste România, 
conducătorului iubit al partidu
lui și poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In numele locuitorilor orașu
lui București, vă rog, mult sti
mate tovarășe Leonid Ilici Brej
nev, să-mi îngăduiți să vă în- 
mînez cheia orașului nostru, ca 
simbol al înaltei stime și pre
țuiri pe care o acordăm Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, popoarelor Uniunii So
vietice, dumneavoastră perso
nal, prieteniei și solidarității, 
frăției dintre poporul nostru și 
popoarele Uniunii Sovietice.

Tovarășul Leonid Ilici Brej
nev a rostit apoi un cuvînt de 
caldă mulțumire :

Dragi prieteni,
Tovarăși,
încercăm cu toții sentimente 

de profundă satisfacție de a ne 
afla din nou la București, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Vă mulțumim pentru primirea 
atât de călduroasă pe care ne-ați 
rezervat-o.

Dorim să exprimăm tuturor 
locuitorilor Bucureștiului recu
noștința noastră pentru aceas
tă primire, pentru ospitalitatea 
atît de caldă, pentru atenția cu 
care ne-au întîmpinat.

Mulțumesc dumneavoastră, 
primului secretar și primarului 
municipiului București, pentru 
acest semn de prietenie, cheia 
orașului, amintire de o deosebită 
semnificație.

Voi păstra în memorie aceste 
clipe multi, multi, ani.

După simbolica înmînare a 
cheii orașului, întreaga piață 
trăiește din nou atmosfera ma
rilor momente sărbătorești. O 
mare mulțime de oameni ova
ționează, aclamă pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, flutură stegulețe 
ale României și Uniunii Sovie
tice, eșarfe multicolore. întrea
ga manifestare se constituie ca 
o vibrantă expresie a prieteniei 
frățești dintre țările și partidele 
noastre, dintre popoarele român 
și sovietic.

Urale și ovații au însoțit apoi 
trecerea coloanei oficiale pînă 
la Piața Victoriei.

La Arcul de Triumf, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev sînt întâmpinați, ca 
dealtfel pe întregul traseu, cu 
cintece și dansuri populare, cu 
urale. Mulțimea aclamă 
„Ceaușescu-Brejnev", „P.C.R.- 
P.C.U.S.", pentru prietenia 
româno-sovietică, dînd expresie 
convingerii că reîntîlnirea din
tre cei doi conducători de partid 
se va înscrie ca un moment de 
însemnătate majoră în evoluția 
continuu ascendentă a raportu
rilor de colaborare multilate
rală dintre țările și partidele 
noastre, spre binele și folosul 
popoarelor român și sovietic, al 
cauzei generale a păcii și socia
lismului.

în Piața Victoriei, coloana de 
mașini se oprește din nou. Este 
rîndul pionierilor să participe, 

cu voioșie și emoțiile proprii 
vîrstei lor, la ambianța festivă 
a zilei.

Micii trompetiști dau semna
lul pentru onor. Lîngă faldurile 
drapelului de stat al Republicii 
Socialiste România, pioniera 
Ioniță Cristina, de la Școala ge
nerală nr. 94, locțiitor al pre
ședintelui Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor, pre
zintă raportul. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev 
primesc insigne și cravate pio
nierești, numeroase buchete de 
flori. Reprezentanții tinerei ge
nerații, educată de Partidul Co
munist Român în spiritul înal
telor idealuri ale socialismului, 
prieteniei și păcii, sînt îmbră
țișați cu căldură de cei doi 
conducători de partid.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev traver
sează, pe jos, marea piață, sa
lutați cu căldură de mii de oa
meni ai muncii. 'Răsună pu
ternic, impunător, acordurile 
unor cîntece revoluționare, care 
slăvesc patria și partidul.

Răsună nesfîrșite ovații, 
urale, aplauze entuziaste. în
treaga piață înfățișează imagi
nea vie a unității, voinței și 
mîndriei cu care poporul nos
tru își făurește destinul socia
list și comunist, a încrederii 
sale depline în politica Parti
dului Comunist Român, a dra
gostei și atașamentului ne
țărmurit față de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In această atmosferă de mare 
însuflețire, sutele de pionieri 
oferă un spectacol plin de pi
toresc. Purtătorii cravatelor ro
șii cu tricolor își demonstrează 
măiestria în executarea unor 
mișcări coregrafice de ansam
blu, fluturind baticuri viu colo
rate, purtând coșuri încărcate 
cu fructe. In centrul pieței, 
treptat, se ridică o piramidă 
conturată de trupurile unor ti
neri sportivi. în vîrful ei, ti
nerii înalță portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, drapelele Româ
niei și Uniunii Sovietice. „Urăm 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și popoarelor Uniunii 
Sovietice noi și tot mai mari 
realizări pe calea construirii so
cietății comuniste !" — stă scris 
pe un mare panou.

în finalul acestor vibrante 
momente, grupuri de dansatori, 
purtînd costume populare din 
toate zonele țării, cuprind în 
horă întreaga piață.

în aplauzele mulțimii, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Ilici Brejnev s-au prins în 
hora prieteniei, imagine-simbol 
a sentimentelor reciproce pe 
care și le nutresc popoarele ro
mân și sovietic.

Pînă la reședința rezervată 
înaltului oaspete, alte mii și 
mii de bucureșteni au salutat 
cu sentimente de înaltă stimă 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici ■ Brejnev. Locui
torii Capitalei, ea și întregul 
nostru popor au dat expresie 
convingerii ferme că dialogul 
la cel mai înalt nivel va conferi 
noi dimensiuni tabloului amplu 
și constructiv al relațiilor ro
mâno-sovietice, va da un im
puls viguros întăririi continue 
a prieteniei și colaborării din
tre România și Uniunea So
vietică, constituind un aport de 
preț la marea cauză a triumfu
lui socialismului, a făuririi unei 
lumi - a progresului, dreptății și 
păcii.

Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la Festivalul „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
în momentul de față au loc, 

la scara întregii țări, am
ple acțiuni pregătitoare pen
tru desfășurarea fazei de 
masă a Festivalului național 
„Cîntarea României". Informații 
și amănunte despre modul cum 
se pregătesc formațiile artistice 
ale tineretului, despre conținu
tul programelor și felul cum se 
vor desfășura ne-a furnizat to
varășul Gheorghe Boștină, se
cretar al Comitetului județean 
Teleorman al U.T.C.

— Organizația noastră jude
țeană, comitetele și organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, școli și 
de la sate se vor strădui să facă 
din această amplă manifestare, 
cu o profundă rezonanță patrio
tică, nu o simplă competiție ar
tistică, ci un festival adevărat 
al muncii și creației maselor, 
folosind acest prilej ca să pu
nem pe baze noi organizarea 
întregii activități educative, cul- 
tural-artistice a tinerei genera
ții, cultivînd spiritul răspunde
rii și dragostei față de muncă, 
contribuind la formarea trăsă
turilor omului nou, înaintat al 
societății noastre.

— Prin ce se disting, ca pro
funzime, ca varietate de idei și 
originalitate manifestările ce se 
vor organiza și la care organi
zația U.T.C., alături de alți fac
tori cu răspunderi în acest do
meniu, își va aduce contribuția 
așteptată ?

— Avem un program bogat, 
mai bogat ca oricînd. Un prelu
diu al manifestărilor din cadrul 
etapei de masă a festivalului îl 
constituie „Decada poeziei ro
mânești în Teleorman" care și-a 
propus drept obiective : educarea 

patriotică, pătrunderea poeziei 
noi în masele de tineri, afir
marea tinerelor talente din Te
leorman, cultivarea dragostei și 
a respectului pentru tradițiile 
literare locale și naționale. La 
manifestări participă invitați 
din rîndurile poeților consacrați, 
redactori de edituri, membrii 
„Cenaclului tineretului alexăn- 
drean" precum și cenaclurile din 
Zimnicea, Roșiorii de Vede, Vi
dele, Tr. Măgurele. Prima ac
țiune a avut loc. zilele trecute, 
la Casa de cultură din Alexan-

O COMPETIȚIE A MUNCII
SI CREAȚIEI MASELOR

dria, p® care am organizat-o 
împreună cu Cenaclul „Luceafă
rul". Cei peste 600 de tineri 
elevi, muncitori, tineri coopera
tori, au trăit o frumoasă seară 
de poezie și muzică tânără. Ase
menea acțiuni vom organiza, în 
continuare, în lăcașurile de cul
tură, cît și la locurile de muncă.

— Care sînt modalitățile, prin 
ce mijloace v-ați propus .să con
tinuați șirul manifestărilor 
educative și cultural-artistice în 
cadrul fazei de masă a festiva
lului ?

— Pentru formațiile din în
treprinderi, așezămintele cultu
rale și ale tineretului, în noiem
brie și decembrie, au loc mani

festările fazei de masă a festi
valului cuprinzînd absolut toate 
genurile de activități : coruri, 
montaje literar-muzicale. dan
suri populare și dansuri cu 
temă, brigăzi artistice, soliști de 
muzică populară și ușoară etc. 
După ce au loc spectacole în 
cadrul fiecărei unități, dedicate 
fruntașilor in producție se con
fruntă, sub forma unor „dialo
guri pe aceeași scenă", forma
țiile artistice a cite douăx între
prinderi sau școli, sate, comune 
urmînd ca în lunile ianuarie-

Convorbire cu Gheorghe Boștină,
secretar al Comitetului județean Teleorman al U.T.C.

februarie să se. desfășoare faze
le interorașe și județeană, apoi 
pregătirea pentru finala pe 
țară. Pentru sate se organizează 
începînd din noiembrie pînă în 
martie o acțiune complexă sub 
genericul : „în anul 1977 să ob
ținem producții agricole mai 
mari decît în 1976". Nu este vor
ba numai de concursuri între 
formațiile artistice — care eta
lează de la obiceiuri și datini 
pînă la numere moderne, folclor 
nou, brigăzi artistice și monta
je, ci și de organizarea, cu acest 
prilej, a unor dezbateri, schim

buri de experiență, expoziții de 
produse agricole menite să îm
bogățească experiența de mun
că și viață a întregii mase de 
țărani cooperatori și specialiști 
din agricultură.

— Fiind vorba de transmiterea 
experienței înaintate vă rugăm 
să prezentați, mai detaliat, una 
din aceste acțiuni.

— Cea mai amplă dintre ele 
este aceea intitulată „Fiii uzi
nei, fiii satului" programată să 
se desfășoare din noiembrie ’76, 
pînă în mai ’77. Ea cuprinde pe 

lîngă concursuri artistice, cum 
spuneam, dezbateri pe diferite 
teme politice, economice, educa
tive, cuprinde schimburi de ex
periență, seri de calcul, specta
cole dedicate fruntașilor, activi
tăți cultural-distractive dedicate 
^navetiștilor și familiilor acesto
ra. Toate aceste manifestări ur
măresc o mai bună integrare în 
producție, perfecționarea profe
sională, menținerea unor legă
turi permanente între întreprin
dere și sat. Sînt prezenți, cu 
acest prilej, în comună cadre 
din conducerea întreprinderilor 

care prezintă activitatea ce o 
desfășoară navetiștii, profilul și 
realizările întreprinderii ; se 
prezintă grafice, panouri cu 
fruntașii, vitrine cu produse de 
calitate și cu rebuturi arătîn- 
du-se cum muncesc fiii uzinei 
și, în același timp, fiii satului 
apoi cadre din conducerea co
munei arată cum participă na
vetiștii la viața obștească a sa
tului. Fruntașii primesc diplo
me, sînt felicitați noii căsătoriți 
și cei care aniversează un nu
măr de ani, totul încheindu-se

cu un program artistic și cu 
dans. | A doua zi se desfășoară 
întreceri sportive între echipele 
din întreprindere și cele din 
comună. *

— Care sînt celelalte acțiuni 
și manifestări mai importante 
cu care se înscrie tineretul din 
județul Teleorman în Festivalul 
național „Cîntarea României" ?

-—Voi aminti cîteva dintre 
ele fără să insist asupra lor, ti
tulatura dezvăluind, în bună 
parte și conținutul : „Sărbătoa
rea hărniciei", „Săptămîna me
canizatorului" (dezbateri, schim
buri de experiență, expoziții, 
spectacole omagiale dedicate 
fruntașilor), festivalul concurs 

de muzică populară „Pe plaiuri 
teleormănene" și de muzică 
ușoară „Primăvara în Teleor
man", concursul artiștilor de 
muzică ușoară „Trubadurii", 
ștafeta cultural-artistică „De la 
tradiție, la contemporaneitate" 
(care se desfășoară între orașe), 
„Sărbătoarea tinereții" (concurs 
de dans tematic). Formațiile ti
neretului participă la „Festivalul 
cîntecului, jocului și portului 
teleormănean". Vom încerca să 
asigurăm o cît mai largă diver
sificare a activităților. Astfel, 
împreună cu inspectoratul șco
lar și centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă vom organiza 
expoziții de pictură și fotogra
fii unde vor expune artiști ama
tori, concursul de creație și re
citare a poeziei patriotice și re
voluționare „Nicolae Bălcescu" 
pe care-1 vom organiza la mo
numentul Revoluției de la 1848 
din comuna Islaz, decada cărții 
social-politice pentru tineret. 
N-aș putea să nu amintim 
Festivalul cultural-sportiv al ti
neretului dotat cu „Cupa Teleor
manul" programat în aprilie- 
mai anul viitor — o trecere în 
revistă a valorilor artistice și a 
talentelor sportive de pe aceste 
plaiuri dunărene.

— Prin ce inițiative este mar
cată aniversarea centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei ?

— Avem în planul nostru de 
măsuri prevăzut să organizăm 
pentru elevi și pionieri un con
curs tematic „Centenar glorios" 
și un altul „Fapte și figuri de 
scamă din istoria patriei și 
partidului". Apoi aș aminti ci
clul de evocări istorice „Eroi au 
fost, eroi sînt încă" pe care le 
vom organiza la vetre și mo
numente istorice legate de lupta 
poporului nostru pentru inde

pendență. „Pe urmele Doroban
ților" este un ciclu de expuneri 
pe care le începem în zilele a- 
cestea și le vom continua pînă 
în primăvară, poposind în toate 
comunele județului. Un alt ciclu 
legat de istorie este „1907 în 
Teleorman" dedicat răscoalei 
care și-a aprins flăcările pe a- 
ceste pămînturi. în comuna lui 
Zaharia Stancu, Salcia, vom or
ganiza o manifestare intitulată 
„Să nu uiți Darie".

— Proiecte, planuri bogate. Ce 
forțe artistice tinere vor fi an
grenate în aceste activități ? Ce 
măsuri organizatorice luați pen
tru a le putea realiza ?

— în momentul de față au loc 
instruiri ale instructorilor de 
teatru, de dans, brigăzi artis
tice, dirijorilor, conducătorilor 
orchestrelor și ai cenaclurilor, 
ale pictorilor amatori, cercurilor 
foto etc. între altele, aceste in
struiri au și rolul să atenționeze 
pe toți factorii asupra necesi
tății de a promova valorile au
tentice ale artei noastre popu
lare excluzînd prefabricatele 
care poluează folclorul, creațiile 
care să oglindească prefacerile 
socialiste, transformările din 
conștiința oamenilor. Formațiile 
tineretului teleormănean au o 
tradiție bogată, au la îndemînă 
un tezaur folcloric local foarte 
prețios, au experiență în com
petițiile artistice. Locul întîi pe 
țară cucerit de reprezentanții 
mișcării artistice de amatori din 
Teleorman în anul 1974 nu este 
întâmplător. în această mișcare 
sînt cuprinși peste 5 000 tineri 
de la orașe și sate și peste 
15 000 elevi. Cu asemenea forțe 
sperăm să ne situăm la înălți
me, chiar și în etapa finală pe 
țară a Festivalului național 
„Cîntarea României".

VASILE CĂBULEA

Ansamblu! artistic al 
U.T.C. în fața studen
ților de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu"
Peste 600 de studenți și 

cursanți au urmărit în urmă 
cu cîteva zile în sala de 
spectacole a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" spec
tacolul , muzical-coregrafic 
prezentat de ansamblul ar
tistic al U.T.C. Desfășurat 
sub semnul tinereții „Noi 
sintem tineri și vrem să fie 
în lume pace și bucurie", 
spectacolul a oferit celor 
prezenți momente de înaltă 
ținută artistică. Astfel, co
rul „Preludiu", dirijat de 
Voicu Enăchescu, ne-a în- 
cîntat realmente cu „Doru- 
leț" și „Chindia" (dar și cu 
celelalte melodii), Orchestra 
de muzică populară condusă 
de Vasile Boteza tu a inter
pretat cu originalitate me
lodii din Dobrogea, Munte
nia, sau Banat, grupul de 
dansatori ne-a convins prin 
„Fluierașul fermecat" și 
„Dans din Arad" (în monta
rea coregrafică a lui Teodor 
Vasilescu), de frumusețea 
inegalabilă a dansului ro
mânesc, iar grupul satiric 
„Reflex" a dovedit, dacă 
mai era nevoie, eficiența 
genului satiric într-un. spec
tacol.

Pe linia interpretărilor 
bune s-au situat și soliștii 
vocali Floarea Tănăsescu. 
Mihai Oprea, Mihaela Rum- 
ceanu, Doina Stănescu, vio
lonistul Vasile Botezatu și 
clarinetistul Gheorghe Pui
că. Revelația serii au fost 
cunoscuții folkiști Anda Că- 
lug^reanu, Mircea Vintilă și 
formația „Savoi", condusă 
de Marian Nistor.

CORNEL GALBEN



VIZITA DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV

Convorbire între tovarășii
Nicolae Ceausescu și Leonid Ilici Brejnev

Dineu oficial oferit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

La 22 noiembrie a avut loc 
prima convorbire între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Leonid Tlici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură sosirea to
varășului Leonid Ilici Brejnev 
la București și a exprimat con
vingerea că această vizită va 
servi dezvoltării în continuare 
a prieteniei și colaborării din
tre cele două partide și state.

Tovarășul Leonid Ilici Brej
nev a exprimat mulțumiri cor

diale pentru primirea caldi ț! 
prietenească făcută în Capitala 
României — București — repre
zentanților Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Vedem în 
aceasta, a spus tovarășul L. L 
Brejnev. o expresie sinceră a 
sentimentelor frățești ale po
porului român față de popoare
le Uniunii Sovietice.

în cursul convorbirii, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev au început schim
burile de păreri asupra unor 
probleme de interes reciproc.

Întîlnirea ' dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit luni un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev. secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu. Janos Fazekas. Ion Jo- 
niță. Petre Lupu. Paul Nicu- 
lescu. Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană. Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. 
Leonte Răutu. Iosif Uglar. Die 
Verdeț. Ștefan Andrei. Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man. Mihai Dalea. Miu Do- 
brescu, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Ion Urau, Constantin 
Dăscălescu și Aurel Duma. Mi
hai Marinescu și Angelo Micu- 
lescu, viceprim-miniștri ai gu
vernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.IL, al 
Consiliului de Stat si ai guver
nului. vechi militanți ai mișcă
rii comuniste și muncitorești 
din țara noastră, conducători 
de instituții centrale fi organi
zații de masă și obștești, per
sonalități ale vieții noastre cul
turale fi științifice, generali.

Au luat parte tovarășii 
A. A. Gromîko, K. F. Katușev, 
K. U. Cemenko. K. V. Rusakov, 
A. M. Alexandrov. N. N. Ro
dionov. L. M. Zamiatin și alte 
persoane oficiale care Însoțesc 
pe tovarășul Leonid Ilici Brej
nev în vizita sa de prietenie in 
tara noastră.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Moscova și amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o ambianță de caldă 
prietenie, tovărășească, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Leonid Ilici Brejnev au 
rostit toasturi.

La încheierea toasturilor au 
fost intonate Imnul de stat al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

TOASTUL TOVARĂȘULUI TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LEONID ILICI BREJNEV

Stimate tovarășe Brejnev, 
Dragi oaspeți sovietici, 
Dragi tovarăși.
îmi este deosebit de plăcut 

ca, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat, al 
guvernului, precum și al meu 
personal, să vă salut în modul 
cel mai cordial, pe dumneavoas
tră, stimate tovarășe Brejnev, 
conducătorul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și al 
popoarelor Uniunii Sovietice, 
personalitate proeminentă a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, pe ceilalți oas
peți sovietici — și să vă adresez 
o caldă urare de bun venit pe 
pămîntul României socialiste. 
(Aplauze).

Poporul român vă primește cu 
inima deschisă, ca pe soli dragi 
ai marii Uniuni Sovietice, vă- 
zînd în vizita dumneavoastră o 
expresie a relațiilor de priete
nie, bună vecinătate și colabo
rare care leagă popoarele 
noastre și care au vechi tradiții 
în lupta comună pentru progres 
și o viață mai bună. (Aplauze). 
In condițiile noi, în care ță
rile noastre construiesc socialis
mul și comunismul, raporturile 
româno-sovietice s-au ridicat pe 
c treaptă superioară, întemein- 
du-se pe comunitatea orînduirii 
socialiste, pe aceeași ideologie, 
pe aspirațiile și idealurile fun
damentale ale. popoarelor noas
tre. Doresc să remarc cu pro
fundă satisfacție evoluția ascen
dentă pe care o cunosc colabo
rarea economică, tehnico-științi- 
fică și culturală dintre țările 
noastre, bunele relații care se 
dezvoltă între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, schimbul 
rodnic și multilateral de expe
riență al celor două popoare în 
edificarea noii orînduiri sociale. 
In desfășurarea cu succes a a- 
cestor relații un rol important 
au avut vizitele reciproce ale 
delegațiilor de partid și de stat 
din țările noastre și, în primul 
rînd. contactele și întîlnirile la 
nivelul cel mai înalt. Convorbi
rile t?e care le-am purtat în 
cursul acestei veri, în Uniunea 
Sovietică, tovarășe Brejnev, au 
constituit un stimulent puternic 
In întărirea colaborării dintre 
partidele și țările noastre. Por
nind de la faptul că popoarele 
noastre edifică socialismul și 
comunismul, există toate condi
țiile ca unele deosebiri de pă
reri asupra unor probleme ne
esențiale să nu afecteze colabo
rarea partidelor și statelor noas
tre, cărora le revine îndatorirea 
nobilă de a construi o prietenie 
și solidaritate trainică între Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste. (Aplauze). Iată de ce 
am convingerea că vizita dum
neavoastră în România, discu
țiile pe care le vom avea vor 
marca un moment nou în întă
rirea prieteniei româno-sovie
tice. vor impulsiona și mai 
mult cooperarea noastră multi
laterală. atit în interesul parti
delor și popoarelor celor două 
țări, cît și al cauzei generale a 
socialismului.

Cunoaștem munca însuflețită 
?i realizării» remarcabile obți
nute de oamenii muncii din țara 
dumneavoastră, sub conducerea 

Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în măreața operă is
torică de edificare a comunis
mului, în înflorirea economiei, 
științei și culturii, în ridicarea 
bunăstării poporului. Ca prie
teni ai popoarelor sovietice, ne 
exprimăm bucuria sinceră față 
de toate aceste succese și vă a- 
dresăm din adîncul inimii, dum
neavoastră, comuniștilor și po
poarelor Uniunii Sovietice urarea 
de a dobîndi noi și tot mai mari 
înfăptuiri pe calea progresului și 
civilizației comuniste. (Aplauze).

La rîndul său, realizînd cu 
fermitate în viață hotărîrile 
Congresului al XI-lea al parti
dului, poporul român se află în 
prezent antrenat cu toate for
țele în realizarea prevederilor 
primului an al noului cincinal. 
Partidul Comunist Român con
sideră că suprema sa îndatorire 
este unirea tuturor forțelor 
pentru zidirea cu succes a noii 
orînduiri pe pămîntul Româ
niei, asigurarea unei vieți tot 
mai îmbelșugate, libere și feri
cite întregului popor. Sîntem 
conștienți că înfăptuirea cu 
succes a operei de edificare a 
societății noi socialiste consti
tuie, totodată, o contribuție im
portantă la creșterea forței și 
prestigiului socialismului pe 
plan mondial, la cauza progre
sului și păcii în lume. (Aplauze)

Stimați tovarăși,
Profundele transformări revo

luționare, naționale și sociale, 
care au loc în lumea contem
porană sînt rezultatul politicii 
țărilor socialiste, al luptei tu
turor forțelor progresiste, anti- 
imperialiste, reflectă voința po
poarelor de a pune capăt poli
ticii imperialiste de dominație 
și inegalitate, de a deveni de
plin stăpîne pe bogățiile națio
nale, pe propriile destine. Ca 
rezultat al acestor schimbări, în 
viața internațională se contu
rează tot mai pregnant un curs 
nou, pozitiv, spre destindere și 
colaborare. Nu putem uita însă 
că în lume mai există forțe 
care pot pune în pericol pacea 
și securitatea, care pot frina 
procesul destinderii. De aceea, 
noi considerăm că suprema în
datorire a popoarelor, a forțe
lor înaintate de pretutindeni 
este aceea de a-și uni eforturi
le pentru a determina consoli
darea destinderii și dezvoltarea 
colaborării pașnice între state. 
In promovarea noului climat po
litic internațional un rol impor
tant au țările socialiste, politi
ca activă de pace și colaborare 
desfășurată de Uniunea Sovie
tică.

Ca țară’ socialistă. România 
situează pe primul plan dez
voltarea relațiilor de prietenie, 
alianță și colaborare cu Uniunea 
Sovietică, cu toate țările socia
liste, conștientă că aceasta co
respunde intereselor poporului 
român, ale tuturor popoarelor 
ce construiesc noua orînduire, 
cauzei generale a socialismului 
și păcii. (Aplauze). Extindem, 
de asemenea, colaborarea cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, partiripînd 
activ la diviziunea interna

țională a muncii. Ia schimbul 
mondial de valori. Așezăm 
neabătut la baza relațiilor 
noastre internaționale principii
le egalității în drepturi, res
pectării independentei și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Republica Socialistă România 
acționează consecvent. împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu 
toate popoarele iubitoare de 
pace, pentru înfăptuirea secu
rității și colaborării în Europa, 
în spiritul înțelegerilor confe
rinței de la Helsinki — moment 
istoric în viața continentului 
nostru. în vederea realizării do
cumentelor Conferinței general- 
europene — care constituie un 
tot unitar — se impun măsuri 
hotărite și acțiuni concrete dip 
partea tuturor statelor pentru 
dezvoltarea unei largi și neîn
grădite colaborări economice și 
tehnico-științifice. a schimburi
lor culturale, precum și pentru 
trecerea la dezangajarea milita
ră efectivă a continentului. Do
rim să colaborăm activ la pre
gătirea în cele mai bune con- 
dițiuni a viitoarei reuniuni ge- 
neral-europene de la Belgrad, 
din 1&77, astfel ca aceasta să 
adopte un program amplu de 
măsuri concrete care să dea 
un nou impuls cursului spre 
destindere, securitate și pace. 
(Aplauze).

în acest context, România 
acordă o mare însemnătate dez
voltării încrederii și conlucrării 
multilaterale a statelor din Bal
cani. transformării acestei re
giuni într-o zonă a păcii și bu
nei vecinătăți, fără arme nuclea
re. precum și lichidării conflic
tului din Cipru pe calea trata
tivelor politice. Pornind de la 
necesitatea eliminării oricăror 
surse de conflict și încordare 
este necesar să se depună efor
turi sporite pentru realizarea 
unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, reluîndu-se 
în acest scop și lucrările confe
rinței de la Geneva.

înfăptuirea dezarmării gene
rale și, în primul rînd. a dezar
mării nucleare, constituie una 
din problemele fundamentale 
ale epocii contemporane. Avem 
datoria față de propriile po
poare, față de pacea întregii 
lumi să facem totul pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la măsuri practice de 
dezarmare, astfel ca uriașele 
resurse, irosite astăzi în scopuri 
militare, să fie puse în slujba 
omului, a bunăstării și fericirii 
popoarelor (Aplauze).

O cerință arzătoare a zilelor 
noastre o constituie lichidarea 
stării de subdezvoltare în care 
trăiește o mare parte a popoa
relor — ca rezultaj al politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste. Ca țară socialistă în 
curs de dezvoltare. România 
participă activ la găsirea căilor 
și soluțiilor de lichidare a ma
rilor decalaje dintre state, mi
litează pentru realizarea pro
gresului mai rapid al țărilor ră
mase în urmă, pentru întărirea 
stabilității economice mondiale 
și înfăptuirea noii ordini econo
mice internaționale. Țara noas
tră sprijină ferm lupta popoa
relor pentru eliberare națională, 
pentru cucerirea și consolidarea 

independentei, pentru lichidarea 
totală a politicii imperialiste de 
dominație și asuprire, a colonia
lismului și neocolonialismului, a 
rasismului și politicii de apar
theid.

Evoluția contemporană recla
mă în mod stringent participa
rea egală a tuturor statelor — 
fără deosebire de mărime sau 
orînduire socială — la soluțio
narea problemelor care privesc 
pacea și progresul. Apreciem că 
o importantă contribuție pot 
aduce în acest sens — alături 
de țările socialiste — țările în 
curs de dezvoltare, țările neali
niate profund interesate în li
chidarea vechii politici imperia
liste. in instaurarea unor relații 
internaționale not In acest sens 
un rol important revine Orga
nizației Națiunilor Unite, celor
lalte organisme internaționale 
care asigură cadrai corespunză
tor pentru participarea tuturor 
statelor la dezbaterea și rezol
varea problemelor complexe ale 
lumii de azi.

în problemele fundamentale 
ale vieții internaționale, ale 
luptei pentru securitate și pace 
România conlucrează strins cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte 
țări socialiste, corespunzător in
tereselor popoarelor noastre, 
cauzei destinderii și păcii mon
diale.

Acționlnd în spiritul tradiții
lor sale internaționaliste. Parti
dul Comunist Român dezvoltă 
relații largi cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, mili
tează activ pentru întărirea uni
tății și solidarității lor. Doresc 
să menționez contribuția impor
tantă pe care Conferința de la 
Berlin a adus-o la întărirea co
laborării partidelor comuniste. 
Ia afirmarea principiilor noi ale 
relațiilor dintre ele. Partidul 
nostru întărește, de asemenea, 
raporturile cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu alte forte 
progresiste și democratice de 
pretutindeni în lupta pentru 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Stimate tovarășe Brejnev,
în încheiere, doresc să-mi ex

prim încă o dată convingerea 
profundă că vizita pe care o 
faceți în țâra noastră va con
tribui la întărirea prieteniei și 
solidarității dintre partidele și 
popoarele celor două țări, la in
tensificarea colaborării multi
laterale româno-sovietice în lup
ta pentru pace, democrație și 
progres social în întreaga lume. 
(Aplauze).

Vă invit, stimați tovarăși, să 
toastăm:

în sănătatea tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, conducătorul popoare
lor Uniunii Sovietice! (Aplauze).

Pentru prosperitatea și ferici
rea popoarelor Uniunii Sovietice! 
(Aplauze).

Pentru colaborare și priete
nie între partidele, țările și 
popoarele noastre! (Aplauze).

Pentru triumful socialismului 
și comunismului, pentru pace și 
colaborare între popoare! 
(Aplauze).

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor 1 (Aplauze).

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși,

înainte de toate vreau să-mi 
exprim sincera recunoștință 
pentru primirea prietenească ce 
ni i-a făcut la București, pen
tru caldele cuvinte rostite aid 
Ia adresa partidului nostru co
munist. a poporului sovietic și 
a prieteniei aovieto-romăne de 
conducătorul Partidului Comu
nist Român și al statului român, 
militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești mon
diale. tovarășul nostru Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze). Manifes
tarea bunelor sentimente ale 
poporului român față de Țara 
Sovietic*, față de partidul lui 
Lenin ne emoționează și ne 
mișcă profund.

în numele Comitetului Cen
tral al P.C.UA. al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
șl al guvernului sovietic, vă 
transmit dumneavoastră, dragi 
tovarăși, tuturor comuniștilor 
români. întregului popor român 
un călduros salut frățesc al co
muniștilor Uniunii Sovietice, al 
tuturor oamenilor muncii sovie
tici! (Aplauze).

Relativ nu demult, în cursul 
verii care a trecut, la întîl
nirea noastră cu tovarășul 
Ceaușescu, am discutat priete
nește și sincer problemele 
dezvoltării și adîncirii în con
tinuare a relațiilor sovieto- 
romăne. După convingerea noas
tră comună, aceste convorbiri au 
fost foarte bune și, ceea ce este 
esențial, utile, deoarece multe 
din cele discutate de noi se și 
transpun în viață. Iar dt pri
vește planurile noastre comune 
și dorințele noastre, ele vizează, 
desigur, mai departe.

între țările noastre nu există 
probleme importante nerezolva
te. Dar sîntem interesați cu to
ții să folosim cit mai deplin, 
spre binele popoarelor noastre, 
posibilitățile pe care ni le oferă 
tradiționala prietenie sovieto- 
română. La drept vorbind, în 
aceasta și constă sensul princi
pal al tratativelor noastre la 
București. Cred că toți tovară
șii vor fi de acord că există, 
desigur, premise pentru lărgirea 
și adîncirea colaborării sovieto- 
române.

Rolul determinant îl are aici, 
bineînțeles, întărirea legăturilor 
dintre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist Român. Tocmai parti
dele noastre sînt chemate să fie 
principalii arhitecți și construc
tori ai prieteniei sovieto- 

române. (Aplauze). Contac
tele dintre conducătorii ce
lor două partide, întîlni
rile activiștilor din aparatul de 
partid, schimbul sistematic de 
delegații, legăturile dintre or
ganele de partid locale — toate 
acestea răspund necesităților vi
tale. Noi sîntem nu numai ve
cini apropiați. Identitatea ideo
logiei și țelurilor, idealurile 
marxist-leniniste, experiența 
acumulată în decursul deceniilor 
în domeniul colaborării bazate 
pe egalitate în drepturi — aces
tea sint temeliile obiective ale 
împletirii eforturilor noastre în 
rezolvarea multor probleme care 
stau în fata noastră.

Multe aduce colaborarea eco
nomică, dar ea poate aduce și 
mai mult Legăturile în acest 
domeniu cresc an de an. Și nu 
este o simplă creștere cantita
tivă. Ele încep să capete tră
sături calitativ noi. Acest pro
ces se desfășoară atit în cadrul 
activității Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, cît^ și pe 
bază bilaterală. Am în ’ vedere 
pașii noștri privind stabilirea 
cooperării în industria de trac
toare, în cea de mașini agricole 
și în construcțiile de mașini- 
unelte. România socialistă, în 
trecut țară agrară, a devenit în 
prezent o țară exportatoare de 
numeroase tipuri de produse 
industriale. Perfecționînd di
viziunea muncii între țări
le socialiste, noi putem crea 
industriei naționale a fiecă
ruia din statele frățești pie
țe de desfacere extrem de 
vaste. Va rezulta un cîștig uriaș 
— se va imprima un ritm acce
lerat dezvoltării, precum și 
creșterii bunăstării oamenilor 
muncii.

O parte tot mai importantă a 
colaborării noastre o constituie 
legăturile din sfera ideologică, 
ceea ce este de o uriașă însem
nătate pentru lupta noastră co
mună împotriva imperialismu
lui. Contactele dintre cadrele 
ideologice ale partidelor noas
tre, dintre instituțiile de cerce
tări științifice, redacțiile ziare
lor și revistelor, dintre uniunile 
de creație și oamenii artei se 
întăresc. Dar esențialul este că 
prietenia dintre țările noastre 
socialiste devine o cauză vitală 
a milioanelor de oameni ai 
muncii sovietici și români, ea 
pătrunde în conștiința și inimi
le lor. (Aplauze).

Bucurîndu-ne sincer de cola
borarea popbarelor noastre as
tăzi, sîntem ferm hotărîți să 
muncim mai departe pentru ca 
prietenia sovieto-română să se 

întărească și să înflorească. To
varăși, toate acestea le putem 
considera pe bună dreptate ca 
o cucerire istorică a partidelor 
noastre comuniste.

Țările noastre rezolvă în pre
zent mari probleme. Ca prieteni 
ai dv., ne bucurăm sincer de 
succesele poporului român în 
realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., ne bucu
ră progresul dumneavoastră 
ferm în construirea societății 
socialiste dezvoltate. Preocupa
rea noastră principală, a oame
nilor sovietici, este acum de a 
transpune în viață marile 
sarcini ale edificării comuniste,
stabilite de 
XXV-lea al 
tru. într-un 

Congresul al 
partidului nos- 

cuvînt, noi pă
șim împreună pe magistrala 
dezvoltării sociale. Și este 
absolut legic faptul că, pa
ralel cu eforturile naționale, o
componentă importantă a succe
selor noastre o constituie con
lucrarea noastră frățească, do
rința firească de a ține seama
nu numai de interesele proprii, 
ci șl de cele ale prietenilor 
noștri socialiști. (Aplauze).

In aceasta rezidă baza alian
ței tot mai trainice a statelor 
socialiste care s-au unit în ca
drul Organizației Tratatului de 
Ia Varșovia și Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. în 
aceasta rezidă și baza năzuin
ței noastre, cred, comune, spre 
coeziunea tuturor țărilor so
cialiste din lume.

Aș dori să spun aici, stimați 
prieteni români, că noi, în Uniu
nea Sovietică, acordăm o înaltă 
apreciere colaborării cu Repu
blica Socialistă România în 
problemele politicii internațio
nale, atunci cînd ea are loc, și 
socotim că, cu cît ea va fi 
mai largă, cu atît va fi mai 
bine pentru cauza păcii și so
cialismului, pentru țelurile și 
pentru idealurile noastre co
mune. (Aplauze).

Am colaborat bine cu to
varășii români în cursul pregă
tirii Conferinței partidelor co
muniste europene anul acesta. 
Colaborăm rodnic și acum, în 
cursul pregătirii apropiatei con
sfătuiri a Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia, care, sperăm, va aduce 
o nouă și însemnată contribu
ție la cauza întăririi păcii în 
Europa și, implicit, în lumea în
treagă. Nouă, tuturor țărilor so
cialiste frățești, ne vor mai fi, 
desigur, necesare multe eforturi 
solidare în cadrul pregătirilor 
în vederea viitoarei întîlniri de 
la Belgrad a participanților ia 

Conferința general-europeană. 
Am dori ca această întîlnire 
să devină nu o arenă de dueluri 
propagandistice, ci un forum 
constructiv al bunăvoinței, gene
rator de idei pozitive privind 
dezvoltarea în continuare a 
colaborării pașnice reciproc 
avantajoase între statele semna
tare ale Actului final de la 
Helsinki.

în fine, cred că țările so
cialiste, acționînd cu perseve
rență, solidar și coordonat, sînt 
în stare să realizeze multe pen
tru a apropia rezolvarea uneia 
din cele mai arzătoare pro
bleme din timpurile noastre — 
problema încetării cursei înar
mărilor și trecerii la pași prac
tici în domeniul reducerii vo
lumului armamentelor acu
mulate, adică la dezarmare. 
Tocmai rezolvarea acestei pro
bleme vferă cheia spre o pace 
cu adevărat trainică, spre o 
viață liniștită, creatoare, demnă 
de om, a contemporanilor noș
tri și a generațiilor viitoare. 
(Aplauze).

De partea păcii, de partea 
dezarmării se află forțe puter
nice, majoritatea covîrșitoare a 
omenirii. Problema constă în a 
activiza aceste forțe, în a im
prima acțiunilor lor orientarea 
necesară. în acest sens, nouă, 
comuniștilor, țărilor socialiste, 
ne revine o răspundere cu ade
vărat istorică. Să acționăm deci, 
tovarăși, în așa fel ca nimeni 
dintre noi să nu aibă apoi vreun 
motiv de a-și reproșa că nu s-a 
făcut tot ce era posibil ! 
(Aplauze).

Dragi prieteni, în încheiere, 
permiteți-mi să vă mulțumesc 
încă o dată pentru primirea 
cordială și să vă urez dumnea
voastră, tuturor oamenilor mun
cii români, fericire și prospe
ritate. (Aplauze).

Permiteți-mi să propun un 
toast :

— Pentru întărirea prieteniei 
indestructibile dintre popoarele 
sovietic și român! (Aplauze).

Pentru strînsa colaborare 
frățească dintre Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și 
Partidul Comunist Român! 
(Aplauze).

— In sănătatea conducătoru
lui comuniștilor români și al 
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze).

— In sănătatea membrilor Co
mitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a tuturor 
prietenilor români. (Aplauze).

— Pentru pace și comunism! 
(Aplauze).

P.C.UA


CUM FINALIZAȚI INVESTIȚIILE ACESTUI AN, CUM PREGĂTIȚI INVESTIȚIILE ANULUI VIITOR ?

Pe șantierul furnalului 
nr. 5 de la Combinatul

DEVANSAREA TERMENELOR
siderurgic Galați i DE EXECUJIE - OBIECTIVUL

PRINCIPAL AL ACTIVITĂȚII MONTORILOR

Zile decisive, de maxim efort pentru încheierea 
recoltării și depozitării porumbului, pentru

Pe platforma siderurgică a 
Galațiului se află în construcție 
furnalul numărul 5. Se lucrează 
în două schimburi prelungite. In
diferent de starea vremii, lu
crările de montaj la furnalul 5 
continuă în ritm susținut. Toți 
cei aproape 200 de sudori, lăcă
tuși, instalatori sînt hotărîți să 
pună Ia timp și în cele mai 
bune condițiuni în funcțiune 
marele obiectiv metalurgic. Rea
lizările din ultimele săptămînl 
ale constructorilor și montorilor 
din cadrul întreprinderii de 
construcții și montaje siderur
gice Galați atestă însă faptul că 
există posibilități reale ca fur
nalul 5 să intre în funcțiune cu 
mult înainte de termen.

Aflat într-o conductă de 3 000 
milimetri diametru, singurul loc 
unde nu riști să fii atins de 
ploaie, stau de vorbă cu men
torul Ifrim Chipăilă, șeful unei 
echipe complexe, formată inte
gral din tineri.

— De douăzeci de ani tot asta 
fac, îmi spune. Reșița, Hune
doara, Galați, poate și Călăra
șul. Mai mult ca sigur și Călă-

vă invit la cotarașul. Oamenii,
23 să-i vedeți. N-au mai lucrat 
sub un șopron de ani de zile. 
Asta ne e meseria. începi să 
crezi că nu poți fi decît montor 
de furnale. Nimic altceva decît 
montor de furnale.

Mă invită din nou la cota 23. 
Urcăm. Metalul sclipește umed 
în lumina reflectoarelor. O par
te din oamenii echipei sînt aici. 
Ceilalți — la cota 37, la zece 
metri de cota finală a blinda
jului furnalului 5.

— Dăm zor să fim gata cu 
blindajul, îmi spune tinărul su
dor Alexandru Milea.

— Vom fi gata foarte repede 
dacă primim tabla la timp, com
pletează sudorul autogen Teo
dor Ghiud.

— Mai mult ca sigur că așa 
se va intîmpla, intervine și Ena- 
che Fuică, cel de-al doilea lă
cătuș de la cota 23. Dacă totul 
depinde numai de noi. vom fi 
gata cu o lună mai devreme.

Dar plouă, plouă ta continuu. 
Oamenii poartă căști de protec
ție, iar peste căști, folii de po
lietilenă. Sudorii au pufoaice

fără mîneci. Pot astfel 
mai bine aparatele, se . 
țăra mai ușor pe estacadele me
talice. Și apoi, învăluiți în 
ploaia de stele, în acea minus
culă galaxie izbucnită din elec
trozi, se simt 
de frig.

— Cred că 
veche și mai 
din tot șantierul, îmi spune la 
un moment dat meșterul. Din 
1970, aceiași oameni. Ne cunoaș
tem unii pe alții, așa cum ți-ai 
cunoaște propriile buzunare. Pe 
Marica l-am ales eu însumi. Cît 
a stat în școala profesională, a 
făcut practica la noi. La sfîrși- 
tul anului trei. înainte de re- 
Dartiție, l-am întrebat dacă vrea 
să facă parte din familia noas
tră de montori. O familie care 
e zgîrcftă. atunci cînd e vorba 
de învoiri și drastică, atunci 
clnd e vorba de absențe nemo
tivate. Dacă muncești 8—10 ore, 
sau chiar 12—14 ore, atunci cînd 
t cazul, ești cel mai de nădej
de membru al el. A acceptat să 
rămînă. După șase luni făcea 
lucrări de categoria a treia.

mînui 
pot că-

apărați oarecum

sîntem cea mai 
închegată echipă

Romanticii Dicționarul 
selectiv

Albert Gamut cita undeva, 
amuzat, rugăciunea unui în
țelept. Omul se ruga tă-i fie 
dat să trăiască oricind, dar 
nu într-o epocă interesantă. 
Să nu luăm In deridere i- 
dealul respectivului, pentru 
că, intr-adevăr, într-o epo
că interesantă (Iar a noastră 
e de-a dreptul pasionantă) 
nu e ușor de trăit; nu e 
deloc o joacă. Să observăm 
totuși, oarecum lipsiți de 
umor, două lucruri. întii, 
că, probabil, celor în viață 
epoca in care trăiesc ei li 
se pare totdeauna interesan
tă, dacă nu pentru altceva 
atunci măcar pentru că este 
mereu în joc epoca lor.. Să 
observăm, în al doilea rind, 
că a trăi în epoci deosebit 
de interesante poate fi, “ 
adevărat, un blestem, 
numai pentru cine ’ tr’ 
ta răspăr, in 
pentru 
sensul 
cine e 
socială 
leagă. 
Pentru ...
asta nu exprim, evident, nu
mai părerea mea — istoria 
are un sens. Și 
nu numai că are 
un sens, dar 
țensul acesta ne 
convine. Să do
rim deci, să tră
im o epocă
Și nu oricare, ci chiar 
ceasta. Dar nu oricum, ci 
ințelegind-o pe deplin.

O adevărată înțelegere fa
ță de epoca pe care o tră
iesc, o filosofic pozitivă ți 
optimistă — la care merită 
să reflectăm — caracterizea
ză cîțiva dintre eroii foarte 
frumoasei anchete a lui A- 
lexandru Stark, ' intitulată 
Unde ne sînt romanticii ? 
Nu au lipsit momentele con
venționale, nici frazele 
grandilocvente — ce e drept, 
rostite pe un ton potolit — 
și nici cîteva clipe de falsi
tate născute din relativa lip
să de discreție a unei între
bări cum este „Sinteți un 
romantic E ca și cum ai 
întreba pe cineva dacă e în
drăgostit și ai vrea să știi și 
ie cine, promițîndu-i solemn 
că n-o să afle adevărul decît 
clteva milioane de telespec
tatori. Dar deficiențele au 
fost depășite cu succes, iar 
experimentatul și talentatul 
reporter a știut să ne facă 
cunoștință eu cîțiva oameni 
dintre cel pe care merita, 
intr-adevăr, să-i cunoaștem. 
Cu cîțiva „alergători de 
cursă lungă" (a fi romantic 
înseamnă, după părerea unu
ia dintre ei, a avea un ideal 
și a ști să fii un alergător 
de cursă lungă, neuitindu-ți 
nici o clipă țelul). Cred că 
cel mai impresionant dintre 
toți a fost un tînăr din Iași, 
cel care a declarat î „Cred 
că n-aș mai putea fi roman
tic, după ce am trăit o ase
menea experiență" și a adău
gat, stăpînindu-și lacrimi
le 3 „E totuși tatăl meu". 
Cine e acest tată ? Un om 
care și-a păfăsit de multă 
vreme soția și cei doi copii, 
nelăsînd în urma lui nici 
măcar o fotografie a sa. Un 
om pe care — după decla
rația soției sale — „nu-l in
teresau copiii. A spus că nu 
are nici o obligație față de 
ei. Să fim mulțumiți că stăm 
in casa lui, că altfel va vin
de casa și voi umbla plîn- 
gînd pe stradă cu copiii. Cu 
copiii mei...". Un om care 
reține din alocația lunară, 
pe care statul i-o dă pentru 
fetiță, cinci lei, „pentru că 
i-am dat o dată pe stradă 
cinci lei". Față-n față cu el 
— la figurat, pentru că băr-

cu 
dar 

trăiește 
contratimp, 

nu înțelege 
pentru

cine
istoriei iau 

împins de condiția sa 
să refuze să-l înțe- 
Nu e cazul nostru, 
noi — ți de data

bătui a refuzat tă ia contact 
cu fosta sa familie — fiul, 
un băiat de vreo optspreze
ce ani, cu trăsături armoni
oase, un om tînăr, un bărbat 
tinăr. călit de viață, care 
afirmă ci nu va mai putea 
fi romantic și care, fn ace
lași timp — cu o nesfirțitd 
delicatețe sufletească — re
fuză să spună măcar un sin
gur cuvînt de acuzație des
pre omul care e totuși tatăl 
lui. Nu numai ei va fi un 
adevărat romantie, dar ți 
este, ți anume un alergător 
de cursă lungă care va ști 
să nu dea înapoi nici măcar 
eu tin pas cînd va fi vorba 
de realizarea viselor lui fru
moase de mai tîrziu. Să fa
cem o a doua mărturisire țl 
să spunem că ne-a plăcut 
atit de mult ți pentms că nu 
s-a lăudat că ar fi un 
mantie.- îndrăgostita 
tăcuți.

împotriva cui trebuie 
lupte romanticii, pentru

al limbii
romane

pentru elevi

După un an — lucrări de a pa
tra.

La un moment dat cineva de 
la cota 37 a strigat după un lă
cătuș. „Vine Enache în 
minute !“ a răspuns șeful ( 
chipă. Apoi, spre mine :

— Coboriți la 0, poate 
stăm de vorbă acolo. Am 
mit o plasă cu cărbuni nu 
mult. Am să aprind focul și am 
să-i chem și pe cei de sus să 
se mai încălzească un pic.

După un sfert de oră, deasu
pra flăcărilor roșii-gălbui, zece 
mîini înghețate, zece mîini pli
ne de rugină, zece mîini crăpa
te de vînt și frig se dezmor
țeau încet, încet. Urma din nou 
urcușul : la cota 37, la cota 47 ; 
pînă la cota finală a furnalului 
— o sută și ceva de metri.

Dimineața, devreme, eram din 
nou în preajma furnalului. Ală
turi de mine — inginerul Dumi
tru Pop, șeful Șantierului 31 din 
cadrul *.................. ....
strucții 
Galați, i 
echipe 
Traian I 
pe care _____
autobetonierele șantierului, 
un moment dat Sileș îmi spune:

— Oamenii Iul Chipăilă au fă
cut o treabă excelentă. Dacă 
mergem în ritmul ăsta șl avem 
tot ce ne trebuie, curind termi
năm blindajul la furnal.

— Dealtfel, completează Ingi
nerul Pop, vrem să punem în 
funcțiune toate agregatele fur
nalului înainte de termenul pre
văzut, așa» cum ne-am propus. 
Cu echipe ca cea a lui Chipăilă 
sau Sileș, sau cu echipe ca cele 
conduse de Iile Carabot, Aurel 
Cocu, sau Alexandru Velici, pri
ma tonă de metal se va produ
ce cu mult înainte de data în
scrisă în plan.

două 
de e-

mai 
pri- 
de-

întreprinderii de con- 
și montaje siderurgice 

și șeful celei de-a doua 
de la blindaje furnal, 

Sileș. In spate, șoseaua 
! aleargă basculantele și 

................................... La

urgentarea celorlalte lucrări agricole de sezon
Culesul și recoltatul porumbului
Pentru oamenii muncii de pe 

ogoare săptămîna prezentă tre
buie să constituie o perioadă de 
maximă concentrare pentru fi
nalizarea. în toată țara, a celei 
mai importante lucrări de sezon: 
culesul porumbului. Din datele 
centralizate la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare 
rezultă că porumbul a fost re
coltat de pe aproape 2,5 milioa
ne hectare — unele județe ca 
Ilfov, Buzău, Dîmbovița, Vran- 
cea, Satu Mare, Harghita, Co- 
vasna, Suceava — încheind a- 
ceastă lucrare. Condițiile meteo
rologice, mai ales precipitațiile 
din ultima săptămînă, care au 
continuat să cadă neîntrerupt, 
impun însă corelarea strînsă 
între culesul și depozitarea 
grabnică a știuleților, deoarece 
recoltatul nu se poate considera 
încheiat decît atunci cînd în
treaga cantitate ajunge în pă
tule, la adăpost de orice intem
perii. Raidurile întreprinse în 
mai multe județe, ca Iași, Con
stanța, Dolj, Ilfov, Vaslui, Ialo
mița, au reliefat faptul că pe 
cîmp sau în pătule neacoperite 
sînt încă multe sute de mii tone 
știulețl care — avînd totuși umi
ditate sporită — stau sub cerul 
liber, descoperiți, acumulînd în 
continuare apa din precipitații. 
Este necesar, de aceea, să se 
respecte cu strictețe recomandă
rile specialiștilor privind depo
zitarea și conservarea porumbu
lui pentru a se diminua pierde
rile. în unele unități agricole au 
fost luate o serie de măsuri și 
Inițiative gospodărești pentru 
uscarea boabelor, pentru în-

trajutorarea echipelor în ve
derea recuperării restanțelor. 
Acolo unde au mai rămas mari 
suprafețe de, recoltat, culesul 
este efectuat în coșuri sau saci, 
știuleții fiind descărcați direct 
în mijloacele de transport și 
depozitați operativ în bazele de 
recepție și la liniile de uscare. 

Accelerarea ritmului la recol
tat trebuie corelat cu eliberarea 
terenurilor și efectuarea de ur
gență a arăturilor, lucrare ho- 
tărîtoare pentru producția anu
lui viitor. Procentul de 60 la 
sută realizări din plan este foar
te mic, dat fiind data înaintată 
la care ne aflăm. în unele ju
dețe, ca Ilfov, Ialomița, Dîmbo
vița, Bihor, Dolj, Olt, tractoare
le nu sînt folosite la capacita
tea obișnuită, apelîndu-se mal 
puțin la unele inițiative valoroa
se pentru a impulsiona arături
le, cum ar fi lucrul în schimburi 
prelungite sau în două schim
buri. Experiența acestui an, re
coltele mari obținute au la bază 
tocmai efectuarea cu deosebită 
grijă a lucrărilor pregătitoare 
din toamna trecută. Condițiile 
ceva mai vitrege din această 
toamnă trebuie, In acest sens, 
compensate prin hărnicie și spi
rit de inițiativă, pentru ca pre
gătirea viitoarei recolte să fie 
la fel de bine finalizată. Brigă
zile de tineret, toți tinerii sate
lor au înalta datorie de a par
ticipa efectiv, cu abnegație, în 
această săptămînă pentru înche
ierea cu succes a lucrărilor de 
pe ogoare.

ȘT. DORGOȘAN

Cu forțe sporite la eliberatul
terenurilor și efectuarea arăturilor
• IAȘI sînt angajați la efectuarea ară

turilor. După cum ne spune 
ing. Anton Stoica, directorul 
S.M.A. Focuri, din cele 90 de 
tractoare, un număr de 65 sint 
repartizate la arături. Din cele 
4 300 ha planificate pentru a- 
ceastă lucrare, 2 500 ha au fost 
arate, mecanizatori ca Mihai 
Iftinuță, Gh. Tamaș, Dumitru 
Buburuzanu, Vasile Buduț, Șt. 
Alexandrescu remarcindu-se 
prin lucrări de foarte bună ca
litate. Pentru grăbirea ritmului 
la recoltări și asigurarea unui 
front larg de lucru tractoarelor, 
au -fost angajate în bătălia cu
lesului fi 3 combine Gloria. în 
scopul utilizării la maxima ca
pacitate a utilajelor au fost în
tocmite grafice riguroase de ac
țiune care sint urmărite zilnic, 
preconizindu-se ca la scurt timp 
după finalizarea recoltatului să 
fie încheiată și acțiunea care 
hotărăște producția anului viitor 
— arăturile de toamnă.

Recoltarea porumbului a in
trat în stadiul final și'în jude
țul Iași. Mai multe unități agri
cole cooperatiste au raportat în
cheierea culesului, acum prin
cipalele forțe fiind îndreptate 
spre transportul și depozitarea 
știuleților. Pentru impulsiona
rea ritmului de uscare au fost 
luate o serie de măsuri în 
sensul folosirii capacităților de 
la unele fabrici de zahăr — li
niile de uscare a melasei și tăi- 
țeilor de sfeclă — a unor tunele 
de la Fabrica de ceramică Iași, 
precum și unele cuptoare ale 
brutăriilor comunale. Astfel, 
sute de tone boabe de porumb 
au asigurate zilnic condițiile 
necesare unei conservări șl de
pozitări de durată. Cum se ac
ționează în comuna Focuri ? 
După cum ne informează tină
rul primar, Gh. Tănăsoiu, 
cele două cooperative se 
ționează diferențiat, după sta
diul recoltării. La Focuri, spre 
exemplu, cooperatorii sînt con
centrați la transport și depozi
tare, iar la Fintînele echipele 
sint prezente pe toată durata 
zilei la recoltat. Porumbul este 
operativ cărat la bazele de re
cepție, cu circa 120 atelaje, 4 
autocamioane și 4 tractoare cu 
remorci, și în pătulele proprii.

în paralel cu participarea ce
lor 1 S00 de cooperatori, la uni
tatea agricolă din Focuri la 
transportul porumbului și la e- 
liberaiul terenurilor de coceni, 
care sînt destinați bazei furaje
re, mecanizatorii de la S.M.A.

Editura Didactică ți Pe
dagogică a pus de curind în 
circulație o nouă lucrare de 
larg interes : Dicționarul se
lectiv al limbii române pen
tru elevi. Realizat sub con
ducerea profesorului Dumi
tru U. Hâncu, acesta cuprin
de o selecție de peste 11000 
de cuvinte, reprezenftnd un 
util ri accesibil instrument 
de lucru ce satisface exigen
țele științifice ți necesitățile 
impuse de pregătirea elevi
lor din toate tipurile de 
țcoli, încă de la nivelul pri
melor clase. La fiecare ter
men, autorul indică accentul, 
genul, etimologie țriinriricâ 
ți înțelesul exact al fiecărui 
cuvint. Importantă lucrare 
lexicografică, dicționarul pre
zintă cuvinte din fondul 
principal, neologisme intrate 
in uzul limbii, precum ți cu
vinte mai rar tntilnite ta 
manualele școlare.

PAVEL PERFIL

în 
ac-

• PRAHOVA
să 

___  . _ ____ , _ s 
birui ? După părerea unora 
dirftre interlocutorii repor
terului, împotriva prostteL 
A prostiei care-ți alege o 
mulțime de pseudonime : 

ignoranță, nai- 
fugă de 

_______ J-... Cri
doi autori de 
invenții premia
te fn străinăta

te ți apreciate unanim
la noi ta țară pentru
folosul evident pe care l-ar 
putea aduce, vor ea rodul 
viselor lor — nu nostalgice, 
ei inteligente, cum sînt cele 
mai multe dintre visele con
temporanilor revoluției teh
nico-științifice — să se trans
forme 
zare.
acord 
trebui 
dată. Toată lumea, eu 
cepția unei singure persoa
ne : a celui care trebuie 
să-și ia la un moment dat 
răspunderea acelei realizări. 
Omul acela — anonim — 
face parte ți el dintre cei 
care sînt de acord în prin
cipiu — dar dacă toată lu
mea e de acord, de ce să 
semneze toată lumea, de 
să cadă tocmai asupra 
„năpasta" răspunderii ? 
cazurile respective, 
s-a creat „un dig al 
ranței" ți s-a intrai „Intr-un 
virtej de forme", virtej de 
nebiruit. De nebiruit pen
tru moment, pentru că cei doi 
inventatori — dintre care 
unul a ți repurtat o victorie 
parțială 
Ei cred 
putea 
noastre 
niște visători sau poate chiar 
niște copii mari...". Ce le 
dă curaj ? Faptul că ei își 
înțeleg epoca, atit de inte
resantă, faptul că văd cu 
ochii lor cum atîtea alte i- 
novații și invenții sînt utili
zate ta mod fericit, faptul că 
ei înțeleg care este regula 
și care situația de excepție.

Să spunem în încheiere că 
tocmai caracterul realist și 
lucid al emisiunii a fost me
ritul său principal. în so
cietatea noastră, cele mai 
frumoase vise se împlinesc 
în mod firesc, fără greutăți 
deosebite. Acesta e sensul 
general al istoriei. Faptul că 
pentru unii dintre romantici 
cursa este mal lungă dove
dește între altele capacitatea 
societății noastre de a edu
ca oameni care să reziste 
acestei curse șl să iasă în
vingători. Uneori, victoriile 
tîrzii sînt de două ori mai 
prețioase.

vitate, fugi UI răspundere.

de Florin Mugur
interesantă.

a-

din proiect In reali - 
Toată lumea e de 
că lucrul acesta ar 

să se tntîmple de în- 
ex-

nu 
ce 
lui 
în

izolate, 
igno-

— continuă lupta, 
în viitor. „Nu am 
continua lucrările 

dacă n-am rămîne

Fotografiile : VASILE RANGA

Viața bate la ușă
Ștefan Tudor, Călărași * Nu 

ești singurul care. în aceste ul
time zile, ni s-au adresat cu 
problema pe care o ridici, tacit, 
răspunzindu-ți ție, le răspundem 
tuturor celor care ne-au scris ta 
chestiunea de mai joc.

Ni se pare firesc ca. ta anul 
în care absolvi liceul pe prima 
treaptă, să te intereseze ce vei 
face in treapta a doua de liceu, 
dacă să dai ia profilul pe care 
l-ai urmat ori să alegi un altuL 
înțelegem că fel de fel de vor
be care ajung la urechile voas
tre vă derutează. Dascălii voș
tri, organizația U.T.C. poartă o 
vină pentru faptul că nu cor.- 
Sacarează informațiile ..pe de 

turi“ cu informații directe, din 
cursă sigură, că nu se interesea
ză la forurile școlare cum să 
răspundă unor întrebări pe care 
le puneți voi.

Sîntem convinși că. ta calita
te de utecist. ai citit documen
tele de partid și ai observat că, 
în cadrul unei ședințe a Comi
tetului Politic Executiv care a 
dezbătut măsuri privind îmbu
nătățirea instruirii practice a e- 
levilor și studenților, s-a preci
zat că va trebui elaborată o lege 
cafe să stabilească mai judicioc 
profilele liceelor, corespunzător 
nevoii de cadre a țării, precum 
și necesității ea la absolvirea li
ceului. tinărul să poată urma în
vățăm in tul superior sau să se în
cadreze direct in producție, cu- 
noscind bine o meserie. Pe baza 
acestei sarcini stabilite de par
tid, se lucrează la elaborarea 
legii, iar, ta momentul în care 
aceasta va fi definitivată și a- 
probată, veți fi informați exact 
asupra prevederilor ei. Nu ve
dem însă de ce eventualele 
modificări care vor fi aduse 
unor profile de licee te pot de
ruta în pregătirea ta școlară, în 
opțiunea profesională. Cel mai 
firesc este să-ți vezi de învăță
tură, să te pregătești bine pen
tru ore și pentru disciplinele de 
concurs în treapta a doua, dis
cipline pe care le cunoști Fii si
gur că veți fi la timp informați 
dacă vor avea loc unele schim
bări în structura disciplinelor de 
concurs și dacă cumva liceul la 
care înveți și vrei să-1 urmezi 
și in treapta a doua va cunoaș
te unele transformări în profi
lul pe care-1 are, încît să te poți 
pregăti pentru

pa’.ru ani și nu de etad ani cum 
este acum. Ctad vom deține a- 
ceastă cocnunirare. zacă, bine- 
tațeles. se va schimba ceva, o 
vom face cunoscută cu operati
vitate. Același răspuns pentru 
A.S.. căreia i s-ar fi spus ceva 
despre schimbarea tavățămîntu- 
lui postliceal sanitar : n-am au
zit că vor avea loc schimbări în 
privința disciplinelor de concurs 
la școlile postliceale sanitare. 
Ctad vom define informația o 
vom face publică.

Viorel Modoran, Sighetul Mar- 
mațiet Poți concura la învăță- 
mintul superior agricol cînd 
termini liceul seral și după ce 
vei susține bacalaureatul. Pen
tru a veni în sprijinul vostru, 
al absolvenților 
umaniste, precum 
absolvenților din 
vechi ale liceelor 
doriți să urmați 
superior agricol, ae organizează 
cursuri intensive de învățare a 
conducerii tractorului, în vede
rea obținerii permisului de con
ducere ori a adeverinței că ați 
urmat cursurile, documente care 
vă sint necesare Ia înscrierea la 
concurs. Asemenea cursuri in
tensive se organizează în fieca
re județ, la un liceu agricol. 
Trebuie să te interesezi la orga
nele județene agricole unde, la 
care liceu se organizează 
cursurile. Acestea pot fi urmate 
întrucit ele sînt programate în 
vacanța de primăvară.

Iiceelor real 
și în ajutorul 
seriile mai 

agricole, care 
învățămîntul

LUCREȚIA LUSTIG

concurs.
Un grup de 

pedagogic „N. 
Au ajuns și la 
știm cum se face că foarte mulți 
din cei care se adresează aces
tei rubrici își justifică întrebă
rile prin „mi-ar fi spus cineva 
că așa va fi". Tată, stimați elevi, 
noi nu ne luăm după „am au
zit" că așa va fi : noi așteptăm 
să se anunțe cert, oficial, dacă 
liceul pedagogic se va face de

elevi ai Liceului 
LupuM din Iași : 
voi zvonuri ? Nu

Vrancea: Ample lucrări în plantațiile viticole
în județul Vrancea, județ cu 

cele mai întinse podgorii, lucră
rile din vii continuă. La cele 
32 000 hectare cu vie, în cincina
lul actual se vor mai adăuga 
încă 5 435 de hectare, alte 5 033 
de hectare cu viță îmbătrînită 
va fi defrișată și replantată, iar 
8 209 hectare din plantațiile exis
tente vor fi modernizate. Pentru 
executarea din timp și în bune 
condiții a acestor lucrări au fost 
întocmite proiecte și programe 
de muncă în care se prevede ca 
noile plantații înființate să o- 
cupe suprafețele în arealele de
limitate pentru cultura viței de 
vie. în noile plantații predomină 
soiurile din strugurii de masă 
tocmai pentru satisfacerea cît 
mai deplină a cerințelor de con
sum ale populației. Pentru anul 
în curs sînt prevăzute a se în
ființa noi plantații pe suprafața 
de 1 030 de hectare și a se efec
tua lucrări de modernizări pe 
mai bine de 2 000 de hectare. Ce 
se face practic ? Din capul lo
cului trebuie să arătăm că prin- 
tr-o muncă susținută viticulto
rii vrînceni, îndrumați îndea
proape de specialiștii unităților 
respective, au reușit să încheie 
lucrările de modernizare pe 
treaga suprafață prevăzută, 
același timp, s-a lucrat și 
noile plantații care de fapt 
intrat în stadiul finalizării.

Așa, bunăoară, la unitatea 
gricolă cooperatistă din Cotești, 
unde maj sînt de plantat 40 de 
hectare cu viță de vie, în ziua 
raidului nostru se lucra la pre
gătirea terenului pe ultimele 20 
de hectare. Pe măsura îmbună
tățirii timpului se va trece la

plantatul propriu-zis. Echipele 
conduse de inginerii Mihai Con
stantin, Nela Ionescu, Ionel Sil- 
veanu, echipe în care lucrează 
peste o sută de tineri, s-au an
gajat ca pînă la data de 15 de
cembrie să încheie această lu
crare. Președintele cooperativei 
agricole, tovarășul Gheorghe Bă- 
lescu, ne spunea că deja s-a tre
cut la pregătirea noilor plantații 
pentru anul 1977. în fermele 
trei, patru și cinci ale unității, 
echipele de cooperatori, în frun
tea cărora se află Sultana Po
pescu, Gheorghe Ciubotaru, 
Costea Bîcîiu, au defrișat și pre
gătit terenul pe cinci hectare 
din cele zece prevăzute. Atît 
noile plantații cît și moderniză
rile ce se efectuează vor permite 
mecanizarea lucrărilor, refacerea 
potențialului productiv al plan
tațiilor existente, ceea ce în final 
va 
de

duce la sporirea producției 
struguri.

La o altă unitate, cea din Ure- 
chești au fost plantate cu viță 
de vie toate cele 50 de hectare 
prevăzute pentru acest an. Tot
odată, au fost modernizate 140 
de hectare din plantațiile exis
tente și s-au completat golurile 
cu 14 000 de fire. „Pentru plan
tațiile din primăvară, ne spunea 
ingineruî șef al unității, Alexei 
Melnic, încă de pe acum am eli
berat cele 50 de hectare prevă
zute, utilajul necesar desfundă
rii terenului este la fața locului 
trăgînd primele brazde. Expe
riența anilor trecuti arată că 
rezultate bune se obțin atunci 
cînd terenul pe care urmează 
a se planta cu viță de vie este 
pregătit cu două-trei luni mai 
înainte. în cîmp, peste 800 de 
membri cooperatori efectuează 
lucrările de sezon, pregătind de 
pe acum producția anului viitor.

In județul Prahova recolta
tul porumbului a intrat in faza 
finală. De fapt, cooperativele 
agricole de producție din con
siliile intercooperatiste Inotești 
și Pucheni au încheiat această 
lucrare, tar cele din Văleni, 
Drăgănești, Mizil, Urlați re
coltează in aceste zile porumbul 
de pe ultimele hectare. în sta
diu avansat se află și unitățile 
agricole din consiliile Ciorani și 
Măgurele, care paralel cu recol
tatul porumbului grăbesc ritmul 
de lucru la eliberarea terenu
lui și efectuarea arăturilor de 
toamnă. Atit în unitățile care 
au încheiat recoltatul, cit și în 
celelalte o atenție sporită se 
acordă sortării și depozitării po
rumbului. Dat fiind gradul înalt 
de umiditate pe care îl are po
rumbul, in majoritatea unită
ților agricole s-a trecut la pre- 
firarea și conservarea porum
bului. în acest scop, au fost 
construite pătule înguste și 
puncte volante de depozitare, au 
fost constituite echipe speciale 

--------- ‘ ri care sortează 
inlăturind știuleții 

mucegăirii, 
vegetale.
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Botoșani: Atenție maximă sortării

în- 
în 
la 
au

a-

și depozitării porumbului
Lucrătorii ogoarelor din ju

dețul Botoșani, unde porumbul 
a fost recoltat odată cu cocenii, 
continuă acum depănușarea 
știuleților. în consiliile inter- 
cooperatiste Ungureni, Trușești, 
Frumușica, Dîngeni și SăvenI, 
depănușatul porumbului a fost 
realizat în proporție de 70 la 
sută din cantitatea recoltată. 
Concomitent, în toate unitățile 
agricole, producția de porumb

este sortată în funcție de umidi
tate, acordîndu-se o mare grijă 
uscării boabelor. Totodată, se 
acționează pentru recuperarea 
rămîneril în urmă la executarea 
arăturilor. în acest scop, s-au 
luat măsuri pentru mai rațio
nala utilizare a 
fel încît fiecare 
tueze zilnic cel 
de arătură.

timpului în așa 
tractor să efec- 
puțin 3 hectare

de cooperatori 
porumbul, I 
verzi predlspuși 
precum ji resturile _
Aici se cuvine a fi evidențiate 
organizațiile comunale ale 
U.T.C. din Teisani, Sălciile. 
Drajna. Starchlojd, Posesti care, 
tnțelegind importanța acestei 
operații, au antrenat toti tinerii 
la efectuarea acestei lucrări. Un 
alt exemplu il constituie co
operatorii din Gura Vitioaret 
care au adus porumbul din cimp 
sortat pe categorii și l-au depo
zitat in cele mai bune condiții. 
Porumbul cu grad mai mare de 
umiditate a fost trimis direct 
la uscătorie. ,,Nu a fost ușor să 
efectuăm odată cu recoltatul și 
sortatul, ne spune Maria Tina- 
se, inginer șef al C.A.P. din 
localitate. Dar stlnd clteva ore 
în plus pe cimp, am reușit să 
facem o treabă bupă“. Nu de 
aceleași preocupări se poate 
vorbi la C.A.P. Lipănești și 
Blejol. unde datorită faptului ci 
sortarea nu s-a făcut cu aten- ' 
tie, iar depozitarea nu s-a efec
tuat în mod corespunzător o 
parte din porumb s-a încins și 
este predispus deprecierii. Co
mandamentele locale pentru co
ordonarea lucrărilor agricole din 
aceste localități trebuie si la 
de urgentă măsurile ce se im
pun pentru a înlătura aceste 
nereguli.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMtNTULUI 
INSTITUTUL DE INVAȚAMÎNT SUPERIOR SIBIU

ANUNȚA
scoaterea la concurs a următoarelor posturi î

I. FACULTATEA DE FILOLOGIE $1 ISTORIE 
CATEDRA DE FILOLOGIE

Lector — disciplina limba englezi, curs practic fonetică, 
curs practic exerciții gramaticale, curs practic retroversiuni, 
seminar special engleză, poziția 32.

Candldatll la concura vor depune la Rectoratul Institutu
lui de Invățămint superior Sibiu, B-dul Victoriei nr. 5, In 
termen de 15 zile (pentru posturile de asistent) si de 30 de 
zile (pentru posturile de lector, conferențiar si profesor) de 
la data publicării acestui anunț, in Buletinul oficial, cererea 
de Înscriere, la care vor anexa actele prevăzute de Legea nr. 
6. privind Statutul personalului didactic din Republica So
cialistă România, publicată in Buletinul oficial partea I. nr. 
33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educa
ției și învățămîntului nr. 84539/1969.

Pentru posturile de asistent, candidații vor prezenta și o 
adeverință din care să rezulte că au efectuat stagiul legal 
după repartizare.
. Concursul se va ține în termen de 15 zile (pentru posturile 

de asistent) și de 60 zile (pentru posturile de lector, confe
rențiar și profesor), de la data expirării termenului de 
înscriere.

IN ATENȚIA DUMNEAVOASTRĂ
Librăria „Cartea prin poștâ" itr. 

sector 6, cod 76 324, București, vâ 
bibliotecii dv. următoarele titluri :

Serg. Nuțu Ion, nr. 8—12, 
oferă pentru completarea

M." Sillțteanu - Scheme de televizoare, maanetofoane și
picupuri 73,00 lei

G. Călinescu - Scriitori strâini 33,00 lei
N. Cartojan - Cârțile populare în literatura

româneasca 43,00 lei
Thackeray - Virginienii 32,00 lei
V. Hugo - Oamenii mârll 19,00 lei
J. Verne - Doi ani de vacanță 14,00 lei
J. Verne - Cele 500 milioane ale Begumei 13,50 lei
J. Verne - Uimitoarea aventura a misiunii

Barsac 15,00 lei
J. Verne - Vulcanul de aur 15,00 lei
E. Zola - Munca 21,00 lei
F. Gundolf — Goethe 15,00 lei
••• - Nuvela romantică germană 10.00 lei
•” - Cronicarii munteni 9,25 lei

Comanda se trimite printr-o sim
pla carte poștala pe adresa de mal 
sus, iar plata se face ramburs la 
primirea coletului.

i

D. DUCA

• DÎMBOVIȚA
Pe tarlalele C.A.P. Pitaru, 

județul Dîmbovița, 8 mecanici 
— Șerban Dumitru, Stoian Vil- 
cea, Radu Marin, Gheorghe 
Nicolae, Drosu Marin, Ion Flo- 
rea, Marin N. Gheorghe 
și Nicolae Vasile — execu
tă arăturile de toamnă pe 
suprafețele eliberate de coceni. 
Se lucrează greu, solul e îmbi
bat cu apă și abia două trac
toare reușesc să tragă un plug 
cu trei brazde. Și totuși, in 
ciuda acestor condiții deosebi
te, lucrind în schimburi pre- 
lungite, folosind toate forțele 
mecanice umane, tractoriștii 
,.la. PHuru au realizat ară
turi de toamnă pe o supra lată 
de peste 500 hectare. Aflăm de 
la tovarășul Neagu Stefan pri
marul comunei, că au fost lua- 
te masuri pentru mărirea vite
zei medii zilnice de lucru, nnu 
folosirea la conducerea tm^toa- 

.celor r5 cooperatori ca- njicați m iarna trecută

AL. DOBRE
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Președintele Nicolae Ceausescu a primit 
pe secretarul pentru comerț al S.U.A.

Cluj-Napoca:

Activitatea practică
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

GeraldPreședintele Republicii 
ctalists România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
luni, 22 noiembrie, pe 
Richardson, secretarul pentru 
comerț al Statelor Unite ale A- 
mericiî, care participă la lucră
rile celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte româno-ameri- 
cane.

La întrevedere a luat parte 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale.

Au fost de față Leonard S. 
Matthews, secretar adjunct pen
tru comerț al S.U.A., și 
Bames jr., ambasadorul 
lor Unite la București.

Oaspetele a arătat că 
vine plăcuta misiune de a trans
mite președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și 
urări prietenești din • partea

primit 
Elliot

Harry
State-

ii re-

președintelui
Ford.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat, la rindul său, să se 
transmită din partea sa pre
ședintelui Gerald Ford un căl
duros salut și cele mal bune 
urări.

în cadrul întrevederii a fost 
examinată o arie largă de pro
bleme privind stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare ale 
relațiilor economice bilaterale, 
relevîndu-se importanța întîl- 
nirilor și convorbirilor româno- 
americane la nivel înalt de la 
București și Washington, a do
cumentelor semnate cu aceste 
prilejuri, pentru continuarea 
cursului ascendent al raporturi
lor dintre România și S.U.A. 
Au fost abordate aspecte ale 
relațiilor comerciale de colabo
rare și cooperare economică și 
tehhico-științifică dintre cele

două țări. S-a relevat că lucră
rile actualei sesiuni a Comisiei 
economice mixte româno-ame
ricane, Acordul pe termen lung 
de cooperare economică, indus
trială și tehnică semnat vor 
duce la dezvoltarea și diversifi
carea raporturilor economice 
dintre România și S.U.A., vor 
deschide noi perspective ampli
ficării relațiilor româno-ameri
cane.

Schimbul de vederi a eviden
țiat convingerea că dezvoltarea 
relațiilor dintre România și 
S.U.A. în domeniile economic, 
industrial șl tehnico-științific, 
ca și în alte domenii contribuie 
la consolidarea prieteniei și co
operării dintre cele două țări 
și popoare, slujește cauzei păcii 
și colaborării între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială.

Delegația economică iugoslavă 
condusă de dr. Emil Ludviger, 
secretar federal pentru comer
țul exterior al R.S.F. Iugoslavia, 
a părăsit Capitala.

La plecare, oaspetele a fost 
salutat de tovarășii Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului.

★
Luni dimineața au început în 

Capitală lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei econo
mice mixte româno-americane.

Delegația guvernamentală ro
mână la tratative este condusă 
de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar de
legația americană de Elliot Ri
chardson, secretarul pentru co
merț al S.U.A.

Lucrările sesiunii se desfă
șoară în plen și pe secțiuni.

★
La Academia de științe so

ciale și politice a avut loc luni 
o dezbatere pe tema „Procesul 
decizional politic**, la care au 
participat specialiști români, 
sub conducerea prof. dr. doc. 
Mihnea Gheorghiu, și specialiști 
americani, în frunte cu Elliot 
Richardson. secretarul pentru 
comerț al S.U.A.

★
La invitația C.C. al P.C.R., în 

perioada 15—22 noiembrie a.c. a 
făcut o vizită de schimb de ex
periență în țara noastră o de- , 
legație de activiști ai Partidu
lui Comunist Italian, condusă 
de Luigi Sandirocco, membru 
aLC.C. al P.C.I.

CRONICĂ U.T.C.
Ieri a sosît în Capitală o 

delegație a Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba, care, la 
invitația Uniunii Tineretului 
Comunist, va efectua o vi
zită în (ara noastră.

★

A apârut „ERA SOCIALISTĂ'

nr. 22, noiembrie, 
Din sumar:

• Activitatea economică 
sub semnul înaltei eficiente 
© Nicolae Amza : Acțiuni 
concrete, perseverente în 
domeniul investițiilor © 
H. Falcon : Raportul calita- 
te-eficiență în lumina legii 
valorii @ Ion Rușinaru : 
Gospodărirea rațională a 
fondului de dezvoltare in a- 
gricultura cooperatistă © 
Die Rădulescu : Unitatea 
dintre pregătirea politico- 
ideologică și profesională

1976

Constantlniu : Carac- 
militant al cercetării

• FI.
terul _________
istorice © Al. Roșea : Psi
hologia în slujba 
industriale.

Și obișnuitele 
Consultații, Creația 
artistică, Din țările 
ie, Din mișcarea 
>i muncitorească 
Viața internațională, Curente 
și idei, Cărți și semnificații, 
Cuvintul cititorilor.

practicii

rubrici: 
literar- 

socialis-
comunistă 
mondială,

r

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist din R.P. Un
dară, care, la invitația Uniu
nii Tineretului Comunist, va 
efectua o vizită in țara 
noastră.

a studenților agronomi
Din 

rabilă 
perimentale a Institutului agro
nomic „Dr. Petru Groza“ din 
Cluj-Napoca s-a îmbogățit cu 
încă 500 de hectare, amplasate 
între- ' comunele Florești și 
Gilău. înainte de a fi repartizat 
studenților, acest teren cu fer
tilitate deosebit de scăzută era, 
în mare parte, loc de pășunat. 
Altfel spus : „loc de 
sărac**. Studenții au 
însă, să-1 valorifice la 
mum, să caute soluții, 
acolo, pe nisip și pietre, peste 
ripe, agricultură intensivă. De 
pildă, anul acesta pe tarlaua 
numită „Deasupra Hagăului" au 
semănat orzoaică ; pe dealul 
Moghiorhei, porumb ; pe Gar- 
dina, griu; pe Zanen, legume, 
trifoi și cartofi. Recolta ? De pe 
un hectar de cultură, s-au obți
nut, de exemplu, 5 590 kg. orz, 
3 225 kg, griu, peste 3 100 kg. 
porumb boabe STAS, adică 
boabe uscate pînă la o umidi
tate de numai 14 la sută. E 
mult ? E puțin ? Comparativ cu 
ce se „scotea** în urmă cu doi 
ani, e foarte mult, aceasta e 
părerea specialiștilor. Desigur, 
pe alte suprafețe din mai ve
chea ..moșie“ a institutului din 
Cluj-Napoca, însumînd alte 1 200 
de hectare, recoltele de anul a- 
cesta au fost și mai bogate.

Discutăm cu tovarășul profe
sor dr. ing. Nagy Zoltan, pro
rector al institutului. Notăm \ 
întreaga noastră activitate în 
fermă, prelungire firească a 

.muncii din amfiteatre și labo
ratoare, vizează transformarea 
stațiunii didactice experimen
tale într-o unitate model 
tru agricultură .

Cîteva din preocupările 
tui harnic colectiv ne-au 
nut atenția cu precădere, 
vorba, mai întîi. de recoltele ob
ținute pe suprafețe irigate, din 
același teren excesiv de sărac. 
Anul acesta au fost realizate 
sporuri între 25—40 la sută la 
principalele culturi. în special la 
porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, 
lueemă, soia. Dacă mai amintim 
și faptul că pe însemnate su
prafețe de teren se insămințea- 
ză și culturi duble, avem imagi
nea unei părți din concretețea, 
eficienței, exprimată prin cîte
va cuvinte : „Cit mai mult și cit 
mai bun, de pe aceeași supra
față44. La sporirea eficienței 
muncii, ca, de altfel, la scăde
rea pînă aproape de jumătate 
a prețului de cost al culturii de 
grîu, orz, porumb și legume au 
contribuit în mare măsură me
canizarea continuă, și. așa cum 
notam într-o discuție cu stu- 
denți activiști ai Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
institut, mobilizarea exemplară 
a viitorilor specialiști la lucră
rile obișnuite și experimentale 
în cîmp, fapt care a asigurat e- 
fectuarea la timp a tuturor o- 
perațiunilor. de la arat, semănat 
și întreținut, pînă la- recoltat și 
transportat fără pierderi. In a- 
cest sens este remarcabilă do
tarea tehnică a institutului, din 
bugetul de stat. Numai în cursul 
anului trecut zestrea viitorilor 
agronomi clujeni s-a îmbogățit 
cu 6 tractoare U-650. cu 3 com
bine C-12, cu o autobasculantă

anul trecut, suprafața a- 
a stațiunii didactice ex-

pășunat 
hotărît, 
maxi- 

să facă

pen

aces- 
reți- 
Este

de 5 tone, cu 6 remorci, precum 
și cu nuiperoase pluguri, grape, 
semănători, cabine climatizate 
pentru tractoare, valoarea lor 
însumînd peste 2,2 milioane de 
lei.

Cifre : 3 358 litri de lapte de 
fiecare vacă furajată ; depăși
rea, în condițiile uniți efectiv nu 
prea numeros, a planului la li
vrarea de came de ovine cu 2 
tone, la carne de bovine cu 4 
tone, la ouă cu 16 000 bucăți, 
la lină cu 1,1 tone ; livrarea pes
te plan către unități agricole de 
stat a 19 tăurași de reproducție 
din rase îmbunătățite prin efor
turile institutului — iată doar 
cîteva din realizările studenților 
și cadrelor didactice 
fășoară activitatea 
sectoare ale fermei ________ ,
de fapt un răspuns colegial la 
succesele cu care se mîndresc 
„cei de la fermele vegetale44.

Clujul deține prioritatea ab
solută la cîteva din temele de 
cercetare din programul națio
nal. între acestea, au și fost în
cununate cu rezultate deosebit 
de promițătoare cercetările pri
vind ameliorarea pe cale gene
tică a hameiului și a trifoiului 
roșu. în prezent, numeroși stu- 
denți lucrează la teme de mare 
interes, cum sînt crearea de noi 
soiuri de orz și orzoaica, elabo
rarea tehnologiei sfeclei de za
hăr monogerme. îmbunătățirea 
performanțelor de producție la 
porcine și ovine, stabilirea me
todelor de valorificare superioa
ră a terenurilor agricole degra
date și a celor situate în pantă 
etc. Ate lucrări de cercetare au 
fost terminate recent, rezultatele 
lor urmînd a fi introduse în 
planul de producție pe anul 
1977. Este vorba. între altele, de 
producerea de sămință elită și 
super-elită la griu. orz, orzoai
că. porumb, trifoi ș.a.

Cine sînt, de fapt, cercetăto
rii ? Intr-un fel sau altul, am 
putea să-i numim așa pe toți 
studenții, dat fiind că Ia Insti
tutul agronomic din Cluj-Napo
ca munca de cercetare se desfă
șoară în colective lărgite, de la 
fazele de laborator și pînă la 
recoltarea din cimp a rezultate
lor ultimelor experimente. To
tuși, o parte dintre ei s-au im
pus cu mai multă pregnantă, 
rezultatele lor egalîndu-le, din 
punct de vedere calitativ și al 
importanței pentru întreaga 
noastră agricultură, pe ale celor 
mai prestigioase colective din 
institutele de cercetări speciali
zate. Vasile Radu, Elisabeta An
ton, Ovidiu Rotaru, Doru Pan
fil, Vasile Ghidra sau Florentina 
Popa din anul V, Gheorghe Ke- 
rekes. Ion Oltean sau Iren 
Klan din anul IV, ca și G. Ar- 
dusâtan. Gheorghe Nagy, Gh. 
Tudor, Susana Bucur, I. Tentiș, 
G. Cristurean, Maria Orțan din 
anii mai mici sînt doar cîțiva 
dintre acești tineri minunați, 
care știu să strunească deopotri- 

în- 
nu- 

prin 
prin 
pro- 

promovează noul în

care-și des- 
practică in 
zootehnice,

vă tractorul sau combina, 
scriindu-și în același timp 
mele alături de cei care, 
cunoaștere și ‘___
pasiune și responsabilitate 
fesională, r________2 .
agricultura românească.

tenacitate.

DRAGOMIR HOROMNEA

Cititorii s-au adresat ziarului
Vi s-a repartizat 

o locuință confortabilă
Pînă în momentul cînd s-a 

adresat ziarului nostru, Birnea 
Alexandra, muncitoare la Gru
pul școlar auto din Drobeta- 
Tumu Severin, apelase la toate 
forurile locale cu speranța că 
acestea îi vor rezolva situația 
locativă. Acestea au îndrumat-o 
să se adreseze întreprinderii în 
care este încadrată. Cum uni
tatea respectivă nu are cotă 
proprie de locuințe, nu îi poate 
soluționa cererea. „Nu-mi mai 
rămîne nimic de făcut — ne-a 
scris B. A. — singura speranță 
este ca dv. să înțelegeți că nu 
mai pot locui în continuare cu 
mama, care este bolnavă, cu 
bunicul și copilul meu în vîrstă 
de 2 ani, într-o casă necores- 
punzătoare ca spațiu și care, pe 
deasupra este și nesănătoasă*4.

lui popular al jud. Mehedinți a 
rezolvat favorabil cererea, atri- 
buindu-i o locuință intr-unui 
din blocurile recent construite 
in oraș.

Datoria dv. este să vă 
prezentați de urgență 

la postul repartizat

Nu știm căror foruri s-a adre
sat tinăra Birnea Alexandra. 
Noi am apelat la sprijinul CO
MITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. Răspunsul 
pe care l-am primit demon
strează că am găsit aici înțele
gerea necesară. Verificind și 
analizînd cele sesizate de B. A., 
Comitetul executiv al Consiliu-

Andrei Gheorghe a absolvit 
Școala postliceală sanitară in 
1976. Avind posibilitatea să 
aleagă un loc de muncă în jud. 
Olt — unde locuiesc părinții 
săi — în fața comisiei de re
partizare. tinărul asistent de 
radiologie a optat pentru jud. 
Caraș-Severin. Apoi s-a gîndit 
că n-ar fi rău să lucreze 
aproape de casă. A cerut în 
acest sens Direcției sanitare a 
jud. Caraș-Severin aprobarea 
cererii sale de schimbare a re
partiției. Cum e firesc, nu i s-a 
dat

ta trebuia să reflecteze cu mult 
înainte de a se prezenta în 
fața comisiei de repartizare. 
Aceeași lipsă de maturitate pe 
care a demonstrat-o cînd a blo
cat un loc de muncă de care nu 
se simțea legat, o demonstrează 
și acum cînd, urmărind numai 
propriul său interes, uită că 
neprezentarea sa la post preju
diciază activitatea rețelei sa
nitare a jud. Caraș-Severin. 
Timp de un an, pînă cînd o 
nouă promoție de absolvenți ai 
școlilor postliceale sanitare vor 
primi repartizarea în muncă, 
acest post ar rămîne descope
rit dacă Andrei Gheorghe ar 
continua să nu-și facă datoria 
atît față de pacienții care-1 aș
teaptă, cit și față de investi
țiile pe care statul nostru le-a 
făcut pentru pregătirea sa pe 
timpul școlarizării.

I.R.A. București Grivița 
vă încadrează în munca

comunaLungu Nicolae din -_ ___
Dudești, jud. Brăila, absolvent 
al Liceului mecanic nr. 14 din 
București, a fost repartizat la 
I.R.A Grivița. S-a prezentat la 
post, dar, în loc să fie înca
drat, i s-a recomandat să-și gă
sească singur un post. A în
cercat să se încadreze în mun
că intr-una din întreprinderile 
brăilene. N-a reușit. Atunci a 
solicitat sprijinul nostru. Am 
cerut lămuriri ÎNTREPRIN
DERII DE REPARAȚII AUTO 
— BUCUREȘTI.

avizul favorabil. Atunci ni 
adresat nouă.
formulată cam 
să mă ajutați

Cererea sa 
astfel: „vă 
să nu mă 
muncă pe

era
rog 
prezint la locul de 
care singur mi l-am ales".

înțelegem dorința tînărulul 
de a lucra în județul natal, 
aproape de părinți, dorință pe 
deplin justificată, dar, laaceas-

Cum motivele invocate pentru 
susținerea cererii de schimbare 
a repartiției nu întrunesc con
dițiile stabilite prin instrucțiu
nile Ministerului Sănătății in 
acest sens, singurul răspuns pe 
care-l putem da cererii sale este 
cel dat de DIRECȚIA SANITA
RA A JUD. CARAȘ-SEVERIN: 
să se prezinte de urgență la pos
tul repartizat.

Ni s-a explicat 
prezentării pentru 
treprinderea avea _______ ...
forță de muncă pentru meseria 
respectivă. I s-a recomandat 
tinărului să se încadreze în altă 
întreprindere aparținind acelu
iași minister. In această situa
ție Lungu Nicolae a preferat 
să-și caute un loc de muncă 
aproape de domiciliu. „Deoarece 
din sesizare reiese că n-a teușit 
să se încadreze — ne-a comu
nicat I.R.A.-Grivița — i-am tri
mis o adresă să se prezinte la 
noi in vederea încadrării".

DOMNIȚA VĂDUVĂ

că, la data 
încadrare, in- 
excedent de

ETAPA JUDEȚEANĂ
A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE TRÎNTĂ

Sîmbătă și duminică în mai 
multe județe ale țării sute de 
tineri s-au întrecut într-un sport 
tradițional — trînta — mult iu
bit de locuitorii satelor și cu 
vechi tradiții pe meleagurile 
noastre. în acest an, spre deo
sebire de anii trecuți, Campio
natul național de trîntă se des
fășoară în cadrul „Cupei tine
retului*4, ceea ce a însemnat o 
considerabilă lărgire a partici
pării numerice a tinerilor iubi
tori ai acestui Bport. Așa cum 
ne-au transmis corespondenții 
noștri, etapa județeană a oferit 
dispute dîrze, s-a luptat cu am
biție pentru victorie și n-au lip
sit nici spectatorii, destul de nu
meroși. care au fost alături de 
concurenți încurajîndu-i și a- 
plaudîndu-i pentru execuțiile 
lor tehnice. Finala pe (ară va 
avea loc în zilele de 4—5 decem
brie în orașul Sf. Gheorghe. 
Iată și cîteva rezultate pe care 
le-am primit la redacție.

SĂLAJ
La Zalău, 66 de tineri, califi

cați in etapa pe județ, și-au 
disputat dreptul de a participa 
la finala pe țară. întrecerile au 
desemnat următorii cîștigători : 
categ. 56 kg — Ion Pop (comu
na Hereclean), categ. 62 kg — 
Filip Ion (comuna Sărmășag), 
categ. 68 kg — Bălănean Kele- 
ment (comuna Sărmășag) des
pre care menționăm că a parti
cipat la 4 din cele 7 ediții ale 
campionatului ; categ.. 76 kg — 
Gudea Sabin (comuna Mese- 
șeni), categoria 87 kg — Adrian 
Ion (comuna Meseșeni), categ. 
peste 87 kg — Vance Emil (co
muna Sărmășag).

CONSTANȚA
Reprezentanți ai unor centre 

de tradiție în „lupte** și „trîntă** 
— comunele Cobadin, Delenl, 
Adamclisi — au dorit, prin lup
tă dreaptă, să tranșeze rivalita
tea existentă între ei. Au cîști
gat, în ordinea categoriilor : 
Giumali Sabadin (Cobadin), cîș- 
tigător al finalei de anul trecut, 
Aurel Cercel (Cobadin), fina
list al ediției din 1975, Radu Du
mitra (Deleni), Chiper Marcel 
(Cobadin), Gomeo Ion (Adam
clisi), Mustafa Hasan (Cobadin). 
După cum se vede, un succes 
de proporții al „voinicilor*4 din 
comuna Cobadin, care se anun
ță concurenți demni de luat în 
seamă la finala pe țară.

NEAMȚ
Sala sporturilor din Piatra 

Neamț a găzduit pe cei 50 de 
luptători prezenți la etapa pe 
județ. întreceri echilibrate, în 
care cîștigătorii au fost cu greu 
departajați. lată-i în ordinea 
categoriilor : Tăvăleanu Gheor
ghe (Poiana Teiului), Purcaru 
Ion (Borlești), Perță Gheorghe 
(Pîngărați), Perță Ion (Pîngă- 
rați), Vasile Stan (Borlești), A- 
petrei Constantin (Borlești).

TIMIȘ
70 de luptători participanți. 

Sala C.F.R. — gazda întreceri
lor. Rezultate bune ale repre
zentanților comunei Ceacova. 
Cîștigătorii : Harompoi loan 
(Ceacova), Teodor Moise (Com- 
losul Mare), N. Gheorghe (Beci- 
cherecul Mare), Gheorghiță 
Gheorghe (Ceacova), Stanciu 
Traian (Ceacova).

PLOIEȘTI
Tinerii din județul Prahova 

sînt mari amatori ai sportului 
celor puternici. Dintre cei care 
practică „trînta44, 60 au partici
pat la finala pe județ, finală 
denumită pe drept cuvînt a 
„celor mai buni dintre cei mai 
buni44. Au cîștigat, în ordinea 
categoriilor : Vasile Cristea,
Drăgan Georgică, Ion Șchiopu, 
Vladimir Sava, Gheorghe Com- 
berliu și Popa Stelian. Cîștigă
torii și-au manifestat hotărîrea 
de a lupta cu toate forțele și 
pentru titlul de campion al țării.

Grupaj realizat cu ajutorul 
corespondenților de 

TEODOR POGOCEANU

PETRECEȚI REVELIONUL 
la unitățile turistice

ale Cooperației de Consum
Prin Agenția de turism a cooperației de consum ce 

se află în holul casei de bilete a Sălii Palatului puteți 
reține — din timp — locuri la unitățile turistice ale 
cooperației de consum care vă asigură în cele mai 
pitorești locuri din țară condiții optime de cazare și 
masă, inclusiv petrecerea Revelionului.

Printre acestea se numără hanurile Rucăr și Valea 
Ursului (jud. Argeș), Cheia și Slănic (jud. Prahova), 
Lipova și Vinga (jud. Arad), Șurianul (jud. Alba), 
Pasul Buzăului (jud. Covasna), Praid (jud. Harghita), 
Ursul Negru și Dealul Viilor (jud. Mureș), Horezu, 
Lotrișor, Topolog (jud. Vîlcea), Cabana Dealul Per- 
șani și Hanul Brîncovenesc (jud. Brașov), Hanul Mo
rilor și Hanul Agigea (jud. Constanța) etc., precum 
și la unitățile din jurul Capitalei: Hotelul și restau
rantul Măgurele, Hanul Buda — Argeș, Hanul Săfti- 
ca, popasurile turistice „Calul Bălan", Vlăsia, Sinești, 
Snagov și Crama Domnească din București.

De asemenea, agenția poate reține locuri pentru 
toți cei ce doresc să petreacă în acest sezon un con
cediu de mai multe zile la unitățile cooperației de 
consum.

Informații suplimentare la telefonul 14 52 09, orele 
13,00—17,00.

FESTIVALUL 
SPORTULUI 

FEMININ 
ARĂDEAN

Recent, s-a încheiat în muni
cipiul Arad competiția sportivă 
de masă rezervată tinerelor fete 
denumită sugestiv „Festivalul 
sportului feminin** — competiție 
organizată de către Comitetul 
județean Arad al U.T.C., în co
laborare cu C.J.E.F.S. și inspec
toratul școlar județean. La faza 
de masă au participat peste 
3 000 de tinere, de diferite pro
fesii și virste, care s-au întrecut 
la atletism, handbal și volei 
pentru a cîștiga dreptul de par
ticipare la etapa județeană. 
Dintre acestea în etapa finală 
s-au calificat 300 tinere care au 
oferit celor prezenți un specta
col sportiv de bună factură teh
nică. Se poate aprecia că aceas
tă competiție și-a cîștigat pe 
deplin locul în calendarul com
petițiilor sportive de masă re
zervate tinerelor arădene. Din
tre cîștigători s-a remarcat în 
mod deosebit echipa de handbal 
a satului Revetiș, comuna Dieci, 
echipa de volei a Liceului, din 
Nădlac, precum și sportivele 
de la Liceul „Ion Slavici**, Li
ceul economic și Liceul textil 
din Arad — la atletism.

CORODAN CORNEL

• LA CEA DE-A 9-A 
EDIȚIE a Balcaniadei de 
scrimă, desfășurată la Atena, 
sportivii români au cucerit 
cinci titluri de campioni bal
canici : două în probele in
dividuale prin floretista Su- 
zana Ardeleanu și spadasi
nul Liviu Angelescu și trei 
în probele pe echipe, la flo
retă băieți și fete și la spadă.

In meciurile decisive ale 
probelor de floretă femei și 
spadă, selecționatele Româ
niei au întrecut cu 5—2 și, 
respectiv, cu 5—0 formațiile 
Bulgariei.

Viitoarea ediție a Campio
natelor balcanice de scrimă 
se va desfășura în anul 1977, 
la Ankara.

• DUPĂ TURNEUL DE 
LA LONDRA, în clasamentul 
Marelui Premiu FJ.L.T. con
duce tenismanul mexican 
R. Ramirez, cu 878 p, urmat 
de Orantes — 811 p, Connors
— 800 p, Dibbs — 687 p. 
Tanner — 585 p, Fibak — 
582 p, Solomon — 561 p, Vi
las — 547 p, Borg — 510 p, 
Gottfried — 484 p, Năstase
— 430 p etc.

• ÎN FINALA CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN 
FEMININ DE ȘAH, ce se 
desfășoară în sala de festi
vități a Liceului „Calistrat 
Hogaș44 din Piatra Neamț, 
după 3 runde conduc Lidia 
Jicman, Suzana Makai și 
Emilia Chiș, cu cite 2,5 
puncte. în runda a 3-a, Ma
kai a cîștigat la Nuțu, Pe- 
revoznic a pierdut Ia Kan
tor, în timp ce partidele 
Chiș—Polihroniade și Gogî- 
lea—Jicman s-au terminat 
remiză.

★
Campionatul național mas

culin de șah a continuat la 
Timișoara cu partidele run

dei a 5-a, în care Illjin a 
remizat cu Biriescu, rezultat 
consemnat și în partidele 
Ungureanu-Cîocâltea și Stan
ciu—Șubă. Grunberg a cîști
gat la Botez. în clasament 
conduc Ion Biriescu, Mihai 
Ghindă și Emil Ungureanu, 
cu cite 3,5 puncte.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE BOX desfășu
rat în orașul polonez Gli- 
wice s-a încheiat cu un fru
mos succes al pugiliștilor 
sovietici, care au repurtat 
victoria la opt categorii, 
prin Feliks Pak, Viktor Na- 
vroz, Vladimir Sorokin, Pa
vel Slepusko, Aleksandr Zu- 
raviiev, Vladimir Jaresko, 
Mihail Solopkin și Viaceslav 
Sapolkin.

Boxerii româtai Ilie Gheor
ghe (semiușoară) și Ion Bu- 
dușan (ușoară) s-au clasat 
pe locul doi la categoriile 
respective.

• PE STADIONUL OLIM
PIC din Miinchen se va dis
puta astăzi primul joc din
tre echipa locală Bayern, 
cîștigătoarea „Cupei campio
nilor europeni44, și formația 
braziliană Cruzeiro Bclo 
Horizonte, contînd pentru 
finala „Cupei intercontinen
tale44 Ia fotbal.

O COMPETIȚIA INTER
NAȚIONALA MASCULINA 
DE VOLEI (rezervată echi
pelor studențești) de la Pra- 
ga a fost cîștigată de repre
zentativa Cehoslovaciei. Pe 
locurile următoare s-au si
tuat selecționatele U.R.S.S., 
României (reprezentată de 
jucători din Timișoara și 
Cluj-Napoca), Bulgariei, Un
gariei și R.D. Germane.

In ultimul joc susținut, 
voleibaliștii români au între
cut cu scorul de 3—0 (15—10, 
15—12, 15—11) echipa Bulga
riei.

MINUTUL 91
n Componenții lotului A de 

fotbal s-au reunit ieri, dimineața, 
la sediul federației, în vederea 
pregătirilor pentru meciul cu for
mația Bulgariei. In locul lui Ga
briel Sandu a fost convocat fun
dașul Grigore, de la Sportul stu
dențesc. Dar iată lotul complet : 
Răducanu, Ștefan, Cheran, Gri
gore, Sătmăreanu II, Manea, Sa- 
meș, Anghelini, Bălăci, Stoica 
(Steaua), Boloni, Kun II, Mulțes- 
cu, Troi, Dudu Georgescu, Iordă- 
nescu, Lucescu și Radu II. Cei 18 
jucători selecționați s-au deplasat 
la Snagov. Partida de duminică, 
programată pe Stadionul „23 Au
gust", de la ora 14, va fi trans
misă în Întregime pe micul ecran.

• La încheierea meciului de pe 
Giulești, care s-a soldat cu un 
„egal" nescontat, antrenorul se
cund al feroviarilor, Vasile Copil, 
se arăta foarte abătut : „Firește, 
doream ca primul meci din acest 
sezon susținut la noi, acasă, să 
dea satisfacții entuziaștilor noștri 
suporteri. Din păcate am fost ne- 
volți să prezentăm o linie ofensi
vă cu unele improvizații, fără 
Manea, accidentat în partida de 
la Bacău. Totuși, formația noas

tră a dominat cu autoritate, dar 
a ratat un „car" de situații favo
rabile. Apărarea a comis o gre
șeală gravă la singurul atac al 
oaspeților și am primit gol, pen
tru ca, apoi, să luptăm din greu 
pentru a egala. Sperăm insă, ca 
tinerii noștri fotbaliști — media 
de vîrstă 22 de ani, dintre care 
amintesc pe noii promovați Za- 
lupca (17 ani), Pîrvu, Teleșpan, 
David, popa și Petcu, toți în jur 
de 20 de ani — să confirme in 
partidele următoare.

• De la fostul internațional Gh. 
Constantin... citire : „înaintea e- 
tapei de duminică un număr de 
16 jucători din 7 echipe erau in
disponibili. Dacă vreți, această si
tuație neplăcută pentru antrenori 
vine să demonstreze insuficienta 
pregătire la antrenamente a mul
tor fotbaliști din primul eșalon".

• De la Comisia de competiții 
a F.R.F. aflăm că, la ora actua
lă, 181 de jucători din prima di
vizie figurează pe lista celor pe
nalizați cu cartonașe galbene. 
„Primele poziții" le ocupă corn- 
ponenții echipelor S.C. Bacău — 
24 cartonașe galbene, F.C.M. Ga
lați — 21, U.T.A. — 19. La polul 
opus se situează jucătorii lideru
lui, Dinamo, care au primit doar

5 avertismente în acest sezon. în 
prezent, 74 de jucători au cîte 2 
cartonașe galbene, dintre care 9 
componenți ai formației S.C. Ba
cău (T. Zamfir, Pruteanu, Căr- 
puci, Volmer, Catargiu, Duțan, 
Pană, Botez și Sinâuceanu).

• în divizia secundă, din cele
27 de partide ale etapei de du
minică, gazdele au repurtat 24 de 
victorii, iar oaspeții au cîștigat 
doar 2 jocuri și o partidă s-a în
cheiat la egalitate. Revelația se
zonului, Petrolul Ploiești continuă 
să fie neînvinsă după 14 etape, în 
care a acumulat 27 de puncte din
28 posibile. Bucuros, antrenorul 
Valentin Stănescu ne-a spus : 
„Mă aflu în revenire de formă și în 
bună dispoziție de lucru și do
resc să readuc Ploieștiul în prima 
divizie".

• După 8 victorii, dintre care 
4 realizate în deplasare, liderul 
campionatului de juniori, F. C. 
Corîstanța, a capotat, duminică, la 
Timișoara și a cedat primul Ioc 
finalistei de anul trecut, S.C. Ba
cău, care a întrecut, cu 3—0, pe 
F.C. Bihor. Iată și replica antre
norului primei echipe din Bacău, 
Dumitru Nicolae-Nicușor : „Poate 
facem o... rocadă juniori-seniori. 
Mi-ar place mal mult să ocupăm 
o poziție fruntașă cu echipa mare, 
să fiu alături de fosta mea dra
goste, Dinamo".

M. LERESCU

Instructiv - educativ - distractiv. PENTRU TOATE VÎRSTELE!

Televizoarele se vînd și cu plata în 24 de rate lunare.

Procurați-vă de la magazinele și raioanele specializate ale
COMERȚULUI DE STAT, un televizor care să vă satisfacă
exigențele. Vă propunem, spre alegere, cîteva tipuri :
Denumirea Diagonala Preț Aconto Rate lunare

ecranului lei 15 % (24 rate)
SPORT . . . .. . 31 cm. 2 870 431 lei 105 lei
VENUS . . . . . 47 cm. 2 870 431 lei 105 lei
VENUS, COMPLIMENT

. 50 cm. 3 050 458 lei 110 Iei
OPERA . . . . . 59 cm. 3 500 525 lei 125 lei
CLASIC . . , . . 59 cm. 3 530 530 lei 125 lei
OPERA . . . . . 61 cm. 3 550 533 lei 126 lei
DIAMANT . . • . 61 cm. 3 550 533 lei 126 Iei
LUX .... • . 65 cm. 3 960 594 Iei 140 lei

Prezentate în casete cu o linie modernă, televizoarele sînt 
receptoare multicanal, au o mare stabilitate în funcționare, 
Imagine și sunet de calitate.

Un televizor în căminul dv. vă oferă posibilitatea de a 
urmări emisiuni din cele mai diverse — filme, concerte, piese 
de teatru, operă, transmisii sportive, cursuri de limbi străine, 
emisiuni științifice, emisiuni pe teme de circulație, emisiuni 
pentru școlari, ș.a.

Scrisoarea Măriei, ne-a sosit Intr-un 
timp record I

De ce î

Pentru că Maria a completat astfel a- 
dresa el și a noastră :

Expeditor ■

STĂNESCU MARIA

AȚI AFLAT?

Destinatar: 
BARBULESCU CONSTAN
TIN

Bd. Păcii, nr. 77 Șos. Panduri, nr. 147
Bloc Bl, Scara A, etaj V, ®'oc ° *’ Scora C- e,°i
__ „ °P- 115 aP' "3 Sectorul 6

8 700 - CONSTANȚA 7S 229 - BUCUREȘTI
Șl dv. puteți avea aceiași surpriză plăcută dacă redactați 

complet și corect adresa expeditorului și destinatarului, neui- 
tind să înscrieți înaintea denumirii localităților numerele de 
cod poștal ale acestora

în atenția asigurațîlor ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștință ce

lor interesați că marți 30 noiembrie 1976 va avea Joc în 
studioul Televiziunii tragerea de amortizare lunară a asigu
rărilor mixte de viață. Pentru ca și polița dumneavoastră 
de asigurare să participe la această tragere, este necesar să 
achitați primele de asigurare la termenele stabilite.
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ADUNARE FESTIVĂ LA MOSCOVA
Dezvoltarea

Oamenii sovietici salută cu căldură
0 noua etapa în normalizarea

invătămintului in

și satisfacție vizita de prietenie 
a tovarășului L. I. Brejnev în România

Algeria fi Tunisia

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la victoria în alegeri a 
Blocului partidelor democrate 
din România, la Uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova a fost 
organizată o adunare festivă.

Luînd cuvîntul, O. I. Lipilin, 
președintele Comitetului sindi
catului din uzină și “
tosiak, membru al 
Centrale a Asociației 
nie Sovieto-Română 
au vorbit despre însemnătatea 
evenimentului. S-a subliniat,

A. V. An- 
Conducerii 
de Priete-
(A.P.S.R.)

Perspective
ale colaborării

româno-canadiene
Primul ministru al Canadei, 

Pierre Elliott Trudeau, i-a pri
mit pe Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și pe Barbu Po
pescu, ambasadorul României 
în Canada.

Cu acest prilej, primul 
nistru al Canadei a evocat cu 
satisfacție convorbirile avute 
cu președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în timpul 
Conferinței pentru securitate 
europeană de la Helsinki. El a 
relevat, de asemenea, că, 
spiritul acestor convorbiri șl 
baza colaborării prietenești 
pînă acum între Canada 
România, există reale perspec
tive pentru dezvoltarea largă * 
relațiilor între cele două țări în 
domenii de interes comun.

totodată, că oamenii sovietici 
salută cu căldură și cu senti
mente de satisfacție vizita de 
prietenie pe care o efectu- 

în țara noastră, la in- 
tovarășului Nicolae

ează, 
vitația
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele României, 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general ■ al C.C. al 
P.C.U.S. Ei au exprimat con
vingerea că actuala vizită, con
vorbirile dintre conducătorii 
P.C.R. și P.C.U.S. vor ridica pe 
o treaptă și mai înaltă priete
nia sovieto-română, dînd un pu
ternic impuls dezvoltării colabo
rării bilaterale pe multiple pla-

Pentru pregătirea unui nu
măr sporit de cadre tehnice su
perioare și medii în domeniul 
electrotehnic care cunoaște o 
rapidă dezvoltare, în Algeria a 
fost creat cu puțin timp în ur
mă un institut național de re
sort. Cu o durată de studii de 
4 și 5 ani, institutul va pregăti 
anual o mie de ingineri și 2 000 
de tehnicieni în specialitățile 
amintite.

★
tunisian a hotărltGuvernul ______  „

extinderea folosirii limbii arabe 
în școlile de diferite grade.

Pe de altă parte, cifre oficia
le date publicității în capitala 
tunisiană atestă că, în acest an, 
în procesul de învățămînt sînt 
integrați 1,2 milioane elevi din 
întreaga țară, cifră cu peste 25 
la sută mai mare decît cea în
registrată in urmă cu un dece-

situației din Liban
• FORȚELE ARABE DE DESCURAJARE AU INTRAT IN ORAȘUL 

TRIPOLI • CONTINUA CONTACTELE POLITICE • APEL LA UNITATE 
LANSAT DE PREȘEDINTELE SARKIS.

Forțele arabe de descurajare au intrat duminică în •Tripoli, 
al doilea oraș ca mărime din Liban, fiind întîmpinate, după 
cum notează agenția France Presse, cu bucurie și speranță de 
către populația locală. în prezent, atenția observatorilor politici 
este îndreptată asupra următoarei părți a normalizării situației 
din Liban, etapă consacrată discuțiilor politice pentru definirea 
bazelor unui Liban nou.

Pe această linie se înscriu și 
contactele președintelui Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, la Cairo și Da
masc.

Pe de altă parte, președintele 
Republicii Liban, Elias Sarkis, 
a adresat poporului, la posturi
le de radio și televiziune, un 
apel la unitate în jurul șefului 
statului pentru a reconstrui „un 
Liban nou“, după 19 luni de 
lupte și ruine. El a subliniat 
prioritatea menținerii absolute

a securității în țară, arătînd, în 
acest cadru, rolul important al 
forțelor arabe de descurajare. 
Președintele a menționat, în 
context, că, așa cum a calificat 
ca istorică intrarea acestor for
țe în Liban, tot așa momentul 
„expirării misiunii frățești a a- 
cestor trupe va semnifica o de
cizie istorică". Exprimîndu-și 
apoi convingerea că „suvera
nitatea Libanului este indivizi
bilă", președintele Sarkis a a- 
rătat că este necesar ca „ar
mata națională să fie puternică 
și omogenă".

în continuare, Elias Sarkis a 
subliniat urgența „soluționării 
imediate a dificultăților sociale 
acute", constînd în necesitatea 
de a acorda ajutoare victimelor 
războiului.

Operațiunea de reconstrucție 
a țării și relansarea economică, 
a arătat președintele, va avea 
în vedere, în primul rînd, ser
viciile publice care asigură ne
cesitățile esențiale. Ea implică 
crearea „unui Consiliu al dez
voltării și reconstrucției", sector 
public cu prerogative lărgite.

Președintele Libanului a ple
dat pentru organizarea struc
turilor politice în așa fel incit 
să se restabilească unitatea in
tre • fiii aceluiași popor, să se 
degaje un consens asupra 
unor obiective politico-econo- 
mice clare și a mijloacelor de 
a le realiza pentru a răspunde 
exigențelor viitorului și pentru 
ca această formulă să consti
tuie un cadru valabil in ve
derea tuturor reformelor.

Aniversarea independenței Li
banului, a subliniat președin
tele republicii, are loc după o 
perioadă de ruine șl distrugeri, 
și tocmai de 
un sens nou :

O festivitate desfă
șurată recent în mica 
localitate Banovici 
din Bosnia a consem
nat încheierea ma
nifestărilor consacra
te împlinirii a trei 
decenii de Ia prima 
acțiune de muncă pa
triotică a tineretului 
în Iugoslavia ime
diat după eliberarea 
țării.

Participarea tineri
lor la înfăptuirea u- 
nor obiective de im
portanță națională a 
devenit o constantă a 
activității organizați
ei de tineret din țara 
vecină și prietenă. A 
intrat In tradiție ca 
pe cele mai impor
tante șantiere să par
ticipe brigăzile de ti
neri care își aduc o 
contribuție substan
țială la sporirea pa
trimoniului materia] 
al țării.

Răsfoind filele 
toriei, aflăm că, 
mai 1945, cînd 
început activitatea 
reconstrucție a țării, 
300 000 de tineri au 
participat Ia acțiunile 
de muncă patriotică 
pentru strîngerea re
coltei, repararea dru
murilor și a căilor fe
rate, construcția 
spitale și altele. In 
1946, tineretului 
fost încredințată con
strucția căii ferate 
Brsko — Banovici, la 
care 
60 000

Pe malul sting al Sa- 
vei, pe un teren ni
sipos și mlăștinos, a 
început să se constru
iască Belgradul nou, 
șantier pe care au lu
crat în 
tinerii, 
orașele 
Zagreb 
de un 
de aproape

exclusivitate 
Concomitent, 
Belgrad și 

au fost legate 
drum modern 

400 kilo-

străbate patru repu
blici iugoslave, a de
venit un simbol al 
frăției și unității Iu
goslave. în 1963, cînd 
cutremurul î 
tat orașul 
brigăzile de 
au venit în 
Bania Luka, 
menea devastată 
un seism, a fost

Șantierul

aceea ea capătă 
pacea.

După alegerile legislative parțiale

Referindu-se intr-im comen
tariu /la rezultatele alegerilor 
legislative parțiale desfășurate 
in Franța la 14 și 21 noiembrie, 
agenția France Presse mențio
nează că în cele șase circum
scripții electorale în care s-a 
desfășurat scrutinul, gruparea

REZOLUȚIE ADOPTATA DE 
CONFERINȚA GENERALA

U.N.E.S.C.O.
Conferința generală a UNESCO 

a adoptat o rezoluție care cere 
organizației să depună un efort 
financiar susținut in vederea 
coordonării și realizării pro
gramelor în domeniul informa
țiilor. Rezoluția cere directoru
lui general al Organizației, 
Amadou Mahtar M’Bow „să a- 
corde o atenție deosebită acti
vităților organismelor însărcina
te cu coordonarea șl realizarea 
programului țărilor nealiniate 
în materie de informații".

’din Franța
majoritară, care deținea ante
rior toate cele șase mandate de 
deputați, a pierdut unul, iar în 
unele cazuri a întîmpinat difi
cultăți în ce privește menține
rea acestora. Cei șase candidați 
ai acestei grupări, toți foști mi
niștri, au încercat să-și recupe
reze mandatele de deputați după 
ieșirea lor din guvern, scrie 
agenția citată, relevînd că nu
mai doi dintre ei au fost aleși 
de la primul tur de scrutin, 
prin obținerea majorității ab
solute a sufragiilor — fostul 
prim-ministru. Jacques Chirac 
(gaullist), reales la Correze, și 
Jean Tibery (gaullist). fost se
cretar de stat — la Paris.

Dintre cei doi candidați gis- 
cardieni, observă A.F.P., numai 
unul a fost reales, în al doilea 
tur de scrutin, celălalt_fiind în
vins de candidatul 
Socialist.

în ce privește cea 
tendință a grupării
— centristă — cei doi candidați 
intrați în competiție au fost re- 
aleși, dar după o luptă dură.

Poliția spaniolă a împrăș
tiat pe cei peste 1 000 de 
manlfestanți din centrul Bar
celonei, participanți la o de
monstrație organizată în spri
jinul acordării de drepturi 
democratice depline poporu
lui spaniol. Participanții la 
această acțiune scandau lo-

zincî prin care cereau amnis
tierea totală a deținuților 
politici, respingeau referen
dumul constituțional și re
clamau acordarea unui statut 
de autonomie pentru regiu
nea respectivă. In fotografie: 
Aspect de Ia manifestația 
desfășurată la Barcelona.

Un interviu
al președintelui 

Anwar El Sadat

Partidului

de-a treia 
majoritare

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
DELEGAȚIE MILITARĂ 
ROMANA LA PEKIN

General-colonel Sterian Țireă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, care se află In vizită 
de prietenie în R.P. Chineză, a 
fost primit luni de Siu Sian- 
Cien, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze și vice
președinte al Comisiei militare 
a C.C. al F.C. Chinez.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

prinderea sovietică de comerț . 
exterior „Soiuzhimexport" și 
firma americană „Occidental 
Petroleum Corporation" în baza 
căruia U.R.S.S. va livra S.U.A. 
3.5 milioane tone metrice de 
amoniac.

FESTIVAL AL FILMULUI LA 
LEIPZIG

Victime ale represiunii in Africa de Sud
închisorile autori

tăților rasiste din 
Africa de Sud și-au 
dobîndit de mult o 
tristă faimă în pri
vința ' ’
uman 
bazat . 
milințe și alte abu
zuri, care lezează 
grav Integritatea fi
zică și mdrală a 
încarceraților. După 
informațiile din ul
timele luni 
vind victimele nu
meroase în rîndul 
deținuților din în
chisorile sud-africa- 
ne — problemă dis
cutată și la actuala

regimului in- 
de detenție, 

pe torturi, u-

pri-

sesiune a O.N.U. —, 
agențiile de presă 
relatează despre noi 
fărădelegi ale auto
rităților rasiste. Ast
fel, agenția U.P.I. 
informează că un nu
măr de șapte deți
nuți de culoare de la 
o închisoare din a- 
propiere de localita
tea Witbank, situată 
la circa 100 km nord- 
vest de Johannes
burg, au murit du
minică din 
consumării 
alimente ______
iar alți 50 au fost 
internați în spital, 
prezentînd semnele

cauza 
unor 

otrăvite,

unei intoxicări gra
ve. Colonelul J. H. 
Botha, însărcinat cu 
relațiile cu publicul 
la Departamentul în
chisorilor — institu
ție „de bază", cu un 
mare volum de acti
vități, a regimului 
de apartheid și dis
criminări rasiale din 
Africa de Sud — a 
precizat că autorită
țile nu vor comuni
ca numele deținuți
lor care și-au pier
dut viața în acest 
accident, de teama 
unor manifestări de 
protest ale popu
lației de culoare. ? \

Președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat, a acordat un interviu 
revistei americane „TimeM, în 
care se referă la situația din 
Orientul Apropiat — anunță a- 
genția MEN. Potrivit agenției 
citate, președintele Sadat a su
bliniat necesitatea convocării, în 
anul viitor, a Conferinței de la 
Geneva privind Orientul Apro
piat, la care să participe toate 
părțile implicate, inclusiv repre
zentanții poporului palestinian 
și care să dezbată problema re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, precum și pro
blema constituirii unui stat pa
lestinian pe malul vestic al Ior
danului |i în teritoriul Gaza.

is- 
în
a 

de

de

i-a

participat 
tineri, 

numai șase luni 
mătate, ei au 
să construiască 
lometri de cale 
tă. In 1947, alți 
200 000 de 
construit calea ferată 
dintre Samat și Sara- 
ievo, cel mai mare o- 
biectiv al primului 
plan cincinal. In ace
lași an, au fost con
struite și alte căi fe
rate, iar lîngă Bel
grad a fost ridicată 
uzina de mașini-unel- 
te „Ivo Lola Ribar", 
unul dintre obiecti
vele ce aveau să con
tribuie din plin la in
dustrializarea țării.

au 
de In 

șl Ju- 
reușit 
90 ki- 
fera- 
peste 

tineri au

a devas- 
Skoplie, 
tineret 

i ajutor, 
de ase- 

de 
re

o adevărată școală

a vieții

Corespondență din Belgrad

metri șl acesta rod al 
muncii patriotice a ti
neretului.

In anii următori au 
fost 
uni 
tică 
can 
1958

organizate acți- 
de muncă patrio- 
pe plan republi- 
și local, iar în 
tineretul și-a a-

construită de 1500 ti
neri veniți din toate 
colțurile țării. Tînăra 
generație a muncit pe 
șantierele „Magis
tralei Adrlatlce", pe 
șantierul căii ferate 
Beograd — Bar, pe 
șantierele de amena
jare a cursurilor du
rilor Sava, Drava șl 
Morava.

sumat construirea au
tostrăzii Bratstvo — 
Iedinstvo, pe sectoa-
rele Llubliana — Za- In eel 30 de ani
greb șl Belgrad — scurși de la con-
Djevdjella, acțiune în- struirea liniei ferate
cheiată in 1963. A- Brsko — Banovici,
ceastă autostradă, ce peste două milioane

de tineri și tinere 
și-au adus contribuția 
la edificarea unor im
portante obiective e- 
conomice, prestind 80 
milioane zile muncă. 
Astfel, au fost con
struite patru mari 
căi ferate, autostrada 
Bratstvo — Iedinstvo, 
ce leagă cele doua 
extremități ale țării, 
cinci mari hidrocen
trale, 14 întreprinderi 
industriale. Au fost a- 
menajate, de ase
menea, numeroase 
cursuri de apă, s-au 
edificat centre cultu
rale, sportive și de 
recreere, au fost con
struite unele cartiere 
din orașele iugoslave.

Roadele muncii pa
triotice a tineretului 
iugoslav nu se expri
mă doar în cifrele ce 
vorbesc despre canti
tatea de piatră și de 
pămînt dislocate, tu
nelurile străpunse sau 
apele stăvilite. Mun
ca pe șantierele na
ționale sau locale a 
constituit o adevărată 
școală a vieții, locul 
în care tinerii au fost 
educați în spiritul 
dragostei față de 
muncă, unde au în
vățat diferite meserii 
și au desfășurat o in
tensă 
planul ridicării nive
lului “ 
politice și culturale.

Anul acesta, cînd 
•-au împlinit trei de
cenii de muncă pa
triotică, tinerii iu
goslavi au participat 
într-un mare număr 
pe șantierele din în
treaga țară, reafir- 
mînd că această acti
vitate entuziastă face 
parte din 
lori ale 
socialiste 
constituie 
al dorinței șl necesi
tății tinerilor de a 
munci șl învăța, de a 
se alătura efortului 
general de edificare a 
țării.

activitate pe

de cunoștințe

marile va- 
societății 

iugoslave, 
un sinonim

S. MORCOVESCU

DISPUTA 
ÎNTRE GUVERNUL 

Șl OPOZIȚIA 
BRITANICA

Continuînd % tendința de 
adîncire a disputei între gu
vern și opoziție, Camera Lor
zilor a respins luni din nou 
proiectul de lege cu privire 
la naționalizarea industriei 
navale, în forma în care 
acesta a fost aprobat de Ca
mera Comunelor. Proiectul 
de lege a fost trimis astfel 
din nou, pentru a doua oară, 
în Camera Comunelor lntr-o 
redactare din care a fost 
eliminat pasajul care inclu
dea și șantierele de repa
rații navale. Guvernul labu
rist și-a făcut cunoscută în 
mod clar poziția de a rein
troduce secțiunea radiată din 
varianta supusă atenției Ca
merei Lorzilor în două rîn- 
duri. în cazul în care nu se 
va ajunge la un acord între 
guvern și opoziția conserva
toare majoritară în Camera 
Lorzilor, cameră care nu este 
aleasă, este de așteptat iz
bucnirea unei crize constitu
ționale.

Căutări pentru deblocarea Conferinței
în problema rhodesiană

După cum informează agen
țiile A.P. și U.P.I., la Geneva 
nu s-au desfășurat ieri nici un 
fel de convorbiri între delega
țiile participante, ședința ple
nară prevăzută pentru luni fi
ind, de asemenea, amînată da
torită întîrzierii revenirii la 
Geneva a ambasadorului bri
tanic, Ivor Richard. Președin
tele conferinței a sosit la Ge
neva în cursul serii, venind de 
la Londra, unde a avut consul
tări cu guvernul în legătură cu 
evoluția viitoare a convorbiri
lor.

In cadrul convorbirilor care 
au avut loc, la Londra, între 
ministrul de externe britanic, 
Anthony Crosland, și ambasa
dorul Ivor Richard, a fost cău
tată o nouă formulă de com
promis privind data proclamării 
independenței Rhodesiei, care 
ar permite deblocarea conferin
ței de la Geneva din actualul 
impas — scrie agenția France 
Presse. Se reamintește că pro
punerea avansată în acest sens 
de Ivor Richard — 1 martie

1978 — a fost respinsă 
Nkomo șl Robert 
membri ai Frontului

Oficialități britanice din Ge
neva, precizează agenția U.P.I., 
au anunțat că Ivor Richard ur
mează să se întîlnească astăzi 
cu Robert Mugabe și Joshua 
Nkomo, liderii celor două miș
cări de eliberare care fac parte 
din „Frontul Patriotic". Richard 
urmează să prezinte noile pro
puneri britanice privind stabi
lirea datei preluării puterii de 
către reprezentanții populației 
majoritare. Aceleași surse a- 
preciază că în cazul în care și 
aceste noi sugestii nu vor fi ac
ceptate, există posibilitatea ca 
Marea Britanie să decidă o sus
pendare a convorbirilor și re
luarea acestora în alt loc decît 
la Geneva.

de Joshua 
Mugabe, 

Patriotic.

Campania electorală

DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA 
VIOLENȚELOR DIN ULSTER
La Belfast, o demonstrație, 

desfășurată la lumina torțelor, 
a încheiat duminică seara săp- 
tămîna de manifestații organi
zate de „Mișcarea femeilor ir
landeze pentru pace" pentru în
cetarea violenței în Irlanda de 
Nord șl normalizarea vieții so- 
cial-politice din această pro
vincie.

Sub deviza „Filmele lumii 
— pentru pacea lumii" la 
Leipzig s-a deschis cea de-a 
19-a săptămînă internaționa
lă a filmelor documentare șl 
de scurt metraj. La actuala 
ediție a acestui festival ur
mează să fie prezentate 157 
de filme din 51 de țări, 
printre care și România, 
precum și filme realizate de 
diferite organizații interna
ționale.

se va numi Mișcarea de Unita
te Populară (M.U.P.).

PARTID NEOFASCIST IN 
DEZAGREGARE

Ca urmare a înfrîngerli su
ferite cu prilejul alegerilor le
gislative din vara acestui an, 
Mișcarea Socială Italiană, partid 
neofascist, a intrat într-un pro
ces de dezagregare, criza mani- 
festîndu-se deschis duminică, 
cînd un grup de membri ai 
conducerii au anunțat că nu vor 
mai participa la viitorul con
gres, programat pentru luna Ia
nuarie.

INCIDENTE IN ECUADOR
La sfîrșitul săptămînll trecu

te, în provincia Esmeraldas, 
din nord-estul Ecuadorului, au 
fost înregistrate noi ciocniri în
tre muncitorii aflați în grevă și 
forțele poliției — anunță agen
ția Prensa Latina. Cinci per
soane au fost rănite, iar alte 18 
au fost arestate, în cursul inci
dentelor.

toarei Marie-Louise Haumont, 
pentru romanul său „Traiecto
ria" („Le Trajet"). Lucrarea 
apărut în editura Gallimard.

ZBORUL STAȚIEI SOVIETICE 
„SALIUT-5-

în spațiul circumterestru con
tinuă zborul stației științifice 
sovietice „Saliut-5“, care, pla
sată pe orbită la 22 iunie a.c., 
se află de cinci luni în postura 
de satelit al Pămîntului. Luni, 
la ora 12,00, ora Bucureștiului, 
stația efectuase 2 455 de rotații 
in jurul Terrel. Aparatele știin
țifice și sistemele de bord 
stației funcționează normal.

COOPERAREA ECONOMICA 
SOVIETO-AMERICANĂ

La Moscova a fost semnat 
luni un contract între între

CREAREA MIȘCĂRII DE UNITATE 
POPULARĂ DIN PORTUGALIA
La Amadora, în apropiere de 

Lisabona, s-au încheiat lucrări
le primului congres al „Grupu
rilor de dinamizare ale Unității 
p o p u 1 a r e“ din Portugalia 
(G.D.U.P.). Participanții la con
gres au adoptat statutul șl pro
gramul mișcării care, în viitor,
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BUNICUL ȘI DOI DELINC
VENT! MINORI : Scala (ore
le 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30) ; Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18; 20,15).

EXPEDIȚIA DISPĂRUTĂ: Sala 
Palatului (ora 19); Festival (ore
le 9,30; 12,30; 16; 19,30).

DIN ZORI IN ZORI Victoria 
(orele 9.15; 11,30: 13.45; 16; 18,15; 
20 30)

ȘATRA : Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Luceafărul (orele 8,30; 11: 13 30; 
16; 18,30; 21); Modern (orele 8,30; 
II; 13,30: 16: 18,30; 21); București 
(orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30;
20,45).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Lumina (orele 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20).

SALVO D’-ACQUISTO : Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) ; Grivița (orele 9: 11,15; 13,30;
16: 18,15; 20,30).

NUNTA DE PIATRA; DUHUL 
AURULUI : Eforie (orele 9,30; 
12.45: 16; 19,15).

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZĂPADA : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

PREMIERA : Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15); Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Tomis (orele 9; 11,15: 
13.30; 15.45; 18; 20,15).

PE VECI AL TAU : Buzeștl (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.15); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.15).

PINTEA : Doina (orele 13; 15,15; 
19,45; program pentru copil : (ore
le 9.30: 11,15; 17,30).

RĂZBOIUL MEU, DRAGOSTEA

Japonia
Recenta propunere a 

ședintelui Partidului " 
din Japonia, Tomomi 
privind eventuala formare, după 
alegerile generale de la 5 de
cembrie, a unui guvern de coa
liție, incluzînd și conservatori 
desprinși din. P.L.D., suscită un 
viu interes în cadrul dezbateri
lor electorale.

Referindu-se la această pro
punere, șeful Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia, Tetsuzo Fuwa, a spus : 
„în ce-1 privește, P.C.J. s-a si
tuat constant pe poziția menți
nerii ușii deschise pentru alte 
partide sau organizații, dacă ele 
sînt de acord cu obiectivele 
progresiste".

pre-
Socialist 

Narita,

Pistol" pentru depistarea 
cancerului

tei maladii, Geofrey Platt t-a rănit cu acul in
fectat. După puțin timp, el a început să pre
zinte o febră suspectă. După cum afirmă spe
cialiștii, singurul tratament constă în efectua
rea transfuziei cu plasma prelevată din sîn- 
gele celor care au supraviețuit acestei boli.

Depozit subteran de obuze
Cu prilejul unor lucrări efectuate in orașul 

polonez Wroclaw a fost descoperit un depozit 
subteran de obuze rămas din perioada celui 
de-al doilea război mondial. Chemați la fața 
locului, geniștii au dezamorsat peste o sută de 
proiectile de artilerie de mare calibru. De la 
începutul anului curent, geniștii polonezi au 
dezamorsat la Wroclaw peste 900 de obuze și 
mine, 51 de bombe de aviație și o serie de alte 
dispozitive explozive.

Convenția națională 

a Partidului Congresul 

Național Indian 

și-a încheiat lucrările
Cenușa vulcanică - 
hrană pentru pești

Erupțiile vulcanice au un efect binefăcător 
asupra reproducerii peștilor, îndeosebi a so
monului din Oceanul Pacific, Ihtiologii din 
Kamciatka au constatat că cenușa ce cade in 
timpul unei erupții conține săruri minerale care 
după 12—13 ani provoacă o creștere bruscă a 
efectivului de pești.

Oamenii de știință au analizat procesele bio
logice din lacul Azabaci, unde in anul 1956 a 
căzut o ploaie de cenușă din vulcanul Bezîmia- 
nnîi. Curînd după erupție, unele procese de 
stingere a vieții din lac s-au înviorat brusc. A 
crescut de sute de ori numărul algelor diato
male. consumate de răcușori, care la rîndul lor 
servesc de hrană peștilor tineri. După cîțiva 
ani, in lacul Azabaci s-a prins foarte mult pește. 
Ceea ce nu s-a observat în lacurile învecinate, 
unde nu a căzut cenușa vulcanică.

O DECLARAȚIE A 
PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII BANGLADESH
Alegerile generale din Repu

blica Bangladesh, prevăzute să 
se desfășoare în luna februarie 
1977, au fost amînate — a anun
țat președintele Republicii, 
Mohammed Sayem.

Intr-o declarație dată publici
tății, șeful statului a apreciat 
că alegerile nu pot avea loc la 
data prevăzută, deoarece ar ris
ca „să slăbească unitatea națio
nală într-un moment crucial al 
existenței Bangladeshului".

i în depistarea formelor primare ale canceru
lui, testările au o deosebită importanță. Cu aju
torul acestui „pistol". conceput de specialiștii 
finlandezi, se pot obține culturi din oricare 

o
a

parte a corpului uman, fără a fi necesară 
anesteziere prealabilă a pacientului fi fără 
provoca hemoragii.

„Boala maimuțelor verzi"
Misterioasa boală a maimuțelor verzi care

PREMIUL LITERAR „FEMINA"
Premiul „Femina" — una 

dintre cele mai prestigioase dis
tincții literare din Franța — a 
fost atribuit în acest an scrii-

ci 
făcut numeroase victime în cîteva țări afri
cane se află din nou in actualitate, din cauza 
unui recent accident produs intr-un laborator 
de cercetări medicale din Anglia. Lucrind cu o 
seringă in care te aflau germeni ai periculoa-

La Gauhati (statul Assam) 
s-au încheiat luni lucrările 
Convenției naționale a Partidu
lui Congresul Național Indian, 
care a analizat situația internă, 
precum și unele probleme in
ternaționale. Convenția a apro
bat amendamentele la Consti
tuție, adoptate recent, la pro
punerea guvernului, și s-a pro
nunțat în favoarea amînării a- 
legerilor generale pînă în 1978. 
O atenție deosebită în cadrul 
convenției a fost acordată pro
blemelor dezvoltării economice 
a Indiei, subliniindu-se necesi
tatea ca sectorul de stat din 
economia țării să devină facto
rul preponderent.

t

APAȘII 8 Flacăra (orele 16; 18;MEA • Timpuri noi (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

MOMEALA : Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CANTEMIR : Bucegi (orele 15,30; 
17,45; 20).

PINOCCHIO: Bucegi (ora 10,15).
DACA TACE CÎNTAREȚUL: 

Unirea (orele 15,30; 17.45; 20).
CANGURUL: Drumul Sării (ore

le 15,30; 18; 20,15).
ȚARA ÎNDEPĂRTATA: Feren

tari (orele 15,30; 18; 20,15).
NOAPTEA AMERICANĂ; Glu- 

lești (orele 15,30; 17,45; 20).
TĂNASE SCATIU: Cotrocenl (o- 

rele 10; 13; 16; 19); Volga (orele 
9,30; 12.30; 16; 19,15); Miorița (o- 
rele 9: 12: 16; 19).

ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ

TĂȚII: Pacea (orele 16; 18; 20). 
STROPITOAREA PORTOCALIE: 

Pacea (ora 14,30).
ULZANA - CĂPETENIA APA

ȘILOR : Crîngași (ora 17).
ÎNTOARCEREA MARELUI

BLOND : Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15)

SPARTACUS : Viitorul (orele 
15,30; 18; 20).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMELE ZILE ALE VERII :
Popular (orele 15.45; 18; 20,15). 

OSÎNDA : Munca (orele 15,30;
18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Cos
mos (orele 18; 20,15).

MICA SIRENA : Cosmos (ora 
15,30).

20).
PROGRAM DE DESENE ANI

MATE : Flacăra (ora 14,30); Pro
gresul (ora 9).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

„STEJAR- - EXTREMA UR
GENȚA : Vltan (orele 16; 18; 20)

ILUSTRATE CU FLORI DE 
CÎMP : Rahova (orele 16; 18; 20)

OAMENI RESPECTABILI : Pro
gresul (orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

AGONIE ȘT EXTAZ (ora 10) ; 
GALILEO GALILEI (ora 14,15) ; 
EXPLOZIA (ora 16.30) ; NU VA 
ATINGEȚI DE PARALE (orele 
18,45; 20,45) : Cinemateca română.

/eafre
Opera Română : TURANPOT ■— 

ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mică): VIAȚA UNEI FEMEI — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
lungul Drum al zilei către 
NOAPTE — ora 19; (Sala Studio): 
A 12-A NOAPTE — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : PLICUL — ora 
19,30; Teatrul Mic : RAȚA SĂL
BATICA — ora 19.30; Teatrul Giu- 
lești : HOTEL „ZODIA GEMENI
LOR" — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Șala Savoy): REVISTA CU

PAIAȚE — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : E NEMAIPOMENIT ! — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă": PI
NOCCHIO — ora 16; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Academia): UN 
BAIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NĂ- 
TĂFLEȚ — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA HANUL 
CU CÎNTECE — ora 19,30; Circul 
București : COLOMBO ȘI... MIS
TERELE CIRCULUI — ora 19,30.

PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală. 11,00 Film artls- • 
tic : „Ferma suspiciunilor" — co
producție franco-italiană. 12,35 Bi
juterii muzicale: Selecțiuni din 
recitalul clavecinistei Zuzana Ru- 
zickova. 13,15 Telex. 13,20 Închide
rea programului. 16,00 Teleșcoală. 
16,30 Curs de limbă engleză. 17,00

Telex. 17,05 Amfiteatrul cărților.
17.30 Cabinet juridic. 17,55 Pentru 
sănătatea dv. : Igiena vederii. Vor
bește prof. dr. doc. Petre Vancea. 
18,05 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,35 întrebări și 
răspunsuri. 19,05 Telecronica pen
tru pionieri. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Acolo, de
parte... Din viața și activitatea 
marinarilor români din flota de 
pescuit oceanic. 20,25 Teatru : 
„Trei generații" de Lucia Deme
trius. 22,20 De la preclasici Ia con
temporani cu corul „Madrigal", 
dirijat de Marin Constantin. 22,50 
Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Povestea bradului de ar
gint - premieră pe țară. 20,50 Cu 
tramvaiul... în București. 21,10 Te
lex. 21,15 Tezaur de cîntec româ
nesc. 21,45 Emisiune literară. Ro- 
mânui românesc actual așa cum 
îl văd cititorii și critica de spe
cialitate.
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