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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Se extinde, cu o nouâ capacitate de producție, întreprinderea „Ardeleana" din Alba lulia. In 
constructori condusâ de maistrul Ion Rusu
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0 NOUĂ Șl IMPORTANTĂ TREAPTĂ
PE CALEA PROGRESULUI
Șl ÎNFLORIRII PATRIEI
• Vor fi puse în funcțiune 800 capacități de producție 

productivitatea muncii va crește cu 10,2 la sută

• Ritmuri înalte în subramurile și domeniile purtătoare 
ale tehnicii de vîrf

• Retribuția realâ sporește cu 6,7 la suta

• Vor fi date în folosința 236 mii de apartamenteMarea Adunare Națională a dezbătut și a dat putere de lege Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1979. Avem la îndemină un grandios și însuflețitor program al muncii noastre intr-un nou an. program a cărui fundamentare s-a desfășurat sub conducerea permanentă și nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a stabilit direcțiile prioritare ale dezvoltării econo- mico-sociale a țării și a indicat soluții de importanță decisivă pentru punerea mai intensă in valoare a factorilor care asigură progresul accelerat al forțelor de producție, sporirea mai rapidă a a- vuției naționale și realizarea programului de ridicare a nivelului de trai al poporului.Citim și recitim acest mobilizator program al muncii întregii noastre națiuni cu sentimente de justificată mîndrie și bucurie, cu gîndul la noile acțiuni gospodărești ce vor fi întreprinse pretutindeni. în fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare. In institute de cercetări și proiectări, pentru a traduce in viață, punct cu punct, toate prevederile sale. Avem un program realist și cutezător, realizarea sa întocmai marcind un pas decisiv in

înfăptuirea obiectivelor stabilite Xl-îea și Conferința Națională prevederilor actualului cincinal, gramului suplimentar.Planul pe anul 1979 prevede cini care asigură dezvoltarea susținută și echilibrată a economiei naționale. în condițiile desfășurării largi a bătăliei pentru o calitate nouă, superioară în toate sectoarele producției materiale. Practic, întreaga concepție a planului pe anul viitor este axată pe aplicarea orientării fundamentale a Conferinței Naționale a partidului cu privire la accentuarea laturilor calitative ale întregii activități economice — obiectiv central, e- sențial al muncii fiecărui om. fiecărui colectiv, al întregului popor.Se cuvine remarcat că prin ritmul înalt de dezvoltare a industriei, de 11.3 la sută a producției globale și 11;5 la sută a valorii producției hetC, in raport cu 1978 — ceea ce atestă încă o dată consecvența in promovarea politicii de industrializare — România se va menține și în anul viitor
(Continuare în pag. a IlI-a)

de Congresul al ale partidului, a inclusiv a Proobiective și săr

ii

Tara Moților. O „țară" a oamenilor dirzi. drepți, primitori și harnici. Mineri vestiți (urmașii băieșilor de amară trudă), forestieri pri- eepuți și meșteri neîntre- cuți în prelucrarea lemnului, crescători de animale cu faimă. Iubitori ai istoriei. mindri de a fi urmașii lui Horea și Iancu. Mindri de a fi urmașii celor ce au înfăptuit marea Unire din 1918.în urmă cu doi ani, într-o dimineață cu brume de miez de toamnă, i-am întil- nit coborind la Cîmpeni și Baia de Arieș, pe văile A- rieșului, pe cărări de ei știute. Veneau din satele lor răsfirate peste creste, de la Scărișoara, Albac, So- hodol. Bucium, Avram Iancu, Sălciua, Ocoliș... Veneau de pe toate văile; de peste toate dealurile. îmbrăcați sărbătorește, purtind steaguri roșii și tricolore pentru a se intilni cu conducătorul iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cadrul unei rodnice vizite de lucru.Pentru toată moțimea a fost o zi minunată, o zi de neuitat. O zi cu adevărat istorică. A fost hotărîtă a- tunci, în cadrul amplului dialog de lucru, accelerarea ritmurilor de dezvoltare e- conomică și socială a acestei bogate și pitorești zone, punerea mai rapidă și mai deplină în valoare a resurselor sale materiale și umane. Se confirma astfel, încă o dată, prin realități vii, justețea .politicii partidului și statului nostru de dez- voltare armonioasă a întregii țări. „Vom face în așa fel incit, în 1980, Țara Moților să se prezinte cu rezultate deosebite în dezvoltarea sa, în ridicarea generală a bunăstării tuturor oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri" — s-a a- dresat moților secretarul general al partidului la a- dunarea populară de la Baia de Arieș din 21 octombrie 1976....E din nou toamnă. Pădurile și-au schimbat culoarea. Arieșul, săltîndu-și valul din piatră în piatră. \ are ici-coio albia răvășită - K. ............ - X. . .. ■

de excavatoare care caută balast, pentru diverse „organizări de BAIA DE sale unduiesc unui obiectiv construcție confecții, băieșilor de pe Arieș acest cincinal comuna Băia de Arieș va dobindi statutul de centru urban — se află în plină dezvoltare, trăind febril un anotimp primenitor. Fabrica de confecții, în care vor lucra peste 1 200 femei („să aibă șl nevestele minerilor noștri treabă", afirmă ing. loan Giura, directorul intreprin-

șantier". La ARIEȘ apele in vecinătatea industrial in — fabrica de Viitorul oraș al în

lingă bărbat și pruncuți. Pentru aceasta mulțumim din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu.Alte cîteva sute de fete se califică specialitate sionale.Pe Arieș loc in loc, gește, se consolidează pentru a face față solicitărilor ce vor veni. Balastiere, stații de betoane, puncte de lucru, colonii de constructori în curs de amenajare.Pe străzile orașului CÎMPENI, capitală recunoscută a Tării Moților, traficul este intens. Autobasculan-

prin licee de și școli profe-în amonte, din șoseaua se lăr-

Azi, în Apuseni
derii miniere din localitate), va intra curind în producție. Cu o lună mai devreme, așa cum s-au angajat constructorii. Pe șantier au sosit primele utilaje.— într-un fel am intrat mai demult în producție, ne spune loan Oltean, dirigintele șantierului, moț din Sălciua. Am livrat la beneficiari pantaloni scurți, cămăși pentru copii mănuși pentru schiori.Intr-adevăr, deși în construcție. Fabrica de confecții din Baia de Arieș produce. In atelierul de pregătire al cadrelor. 366 de femei au învățat, în două schimburi, meseria. O profesie industrială care duce mai departe îndeletniciri tradiționale. De la cusătura cu amici, meșteșug devenit artă prin talentul mîinilor și fantezia ochilor lor, la confecții în serie industrială. Cine sint ? Iulia Fițu din Baia de Arieș (soțul lucrează la mină). Maria Nandrea și Paraschiva Cîmpean din Brăzești. Maria Prața din Lupșa. Ileana Teoc și Barbura Baie, ambele din Sălciua...— Ne bucurăm de fabrica noastră, spune Iulia Fițu. Avem acum de lucru acasă,

te, autobetoniere circulă de la un șantier la altul. Nu se mai aude uruitul căruțelor cu pavate cu .Moții au rămas acasă, duc prin tară nu „cu donițe și ciubară", ci la școli înalte, la facultăți sau prin fabrici, unde practică meseria aleasă. La întreprinderea de prelucrare a lemnului din Cimpcni se produce mobilă de artă cu măiestrit meșteșug. Pe șantierul viitoarei deri de tricotaje este mare. Clădirea prefigurînd un nou peisaj, polarizînd de pe acum interesul multor soții și fiice de cîmpenari. sohodoleni, vidreni etc. Odată cu întreprinderea de tricotaje (în drum spre șantierul unității am trecut prin fata beciului, unde s-a petrecut incidentul care a declanșat ridicarea moților la chemarea lui Horea) se înalță și noul hotel, și noi blocuri. Tot în acest cincinal se vor construi un spital cu policlinică. o stație de salvare, o școală cu 16 săli de clasă, oficiu P.T.T.R. etc. i Orașul Cîmpeni. străveche vatră de țară românească, este angajat cu toate pu-

coviltir pe străzile piatră de rîu. Se

întreprin- zor se înalță

terile-i industrializării zării.Și o altă tradițională a- șezare din Apuseni, ABRUDUL, cunoaște un puternic val de viață nouă. Munții din jur, la Roșia Montană (unde se înfiripă, cronică a anilor de altădată, un muzeu al mineritului), la Bucium. ascund in adîncuri prețioase bogății. La Combinatul cuprului Roșia Poeni. una dintre marile investiții ale județului Alba, au început lucrările pregătitoare pentru asaltul direct asupra zăcămîntului. Azi- mîine numărul constructorilor va fi mai mare decit populația Abrudului. Din toate părțile, orașul este împresurat de șantiere — drumuri de ocolire, alimentarea cu apă potabilă (apă captată de la 20 km din masivul Vulcan, județul Hunedoara), șantierul întreprinderii de filatură (unde vor lucra alte cîteva sute de femei) inaugurat în primăvară. Aproape în fiecare săptămînă primarul din Abrud, Ștefan David, moț din Roșia Montană, dă mina cu cîte un. ministru venit cu treburi. Se studiază proiecte, se întocmesc perspective.— Pînă acum, în Abrud s-au construit 100 apartamente — ne spune primarul. încă 112 se vor da în folosință în acest an. în zona filaturii au început lucrările de construcție la un cvartal de 400 apartamente dintr-un ansamblu care va cuprinde în viitor 1 090 de locuințe. Construim școli, spații comerciale, cre- șe și grădinițe.BAIA DE ARIEȘ — CIM- PENI — ABRUD: un triunghi de rodnice și intense prefaceri sub semnul regenerator al politicii de industrializare socialistă, care deschide, în lumea Apusenilor, noi drumuri ale muncii și bunăstării. „Pe culmi soare nou răsare, Țara Moților inf)oare“... cîntă acum tulnicul.

tinere pe făgașul și urbani-
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La îndemnul tău,
partid

INDUSTRIA JUDEȚULUI SUCEAVA a îndeplinit planul pe trei ani ai actualului cincinal. Avansul de 60 d,e zile ciștigat va permite oamenilor muncii suceveni să realizeze o producție suplimentară concretizată în 108 mii tone minereu mangan, 32 mii tone plăci din așchii de lemn. 453 tone hîrtie, 3 milioane tricotaje, aproape 8 000 tone preparate și conserve din carne, 860 tone unt ș.a.„în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean Suceava al P.C.R., se spune : Ne reînnoim și în acest context sărbătoresc pentru noi angajamentul ferm că nu vom precupeți nici un efort în vederea perfecționării întregii activități, vom milita pentru accelerarea cadenței pe care mersul nostru impetuos spre comunism ne-o impune, că vom da viață prețioaselor indicații pe care le-ați pus în fața partidului și poporului la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, spre binele și Înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Comuniștii, întregul personal muncitor din INDUSTRIA JUDEȚULUI SALAJ raportează că în ziua de 2 noiembrie 1978 a fost îndeplinit pla-

nul producției industriale pe primii trei ani ai cincinalului. Pină la sfir- șitul acestui an, în industria județului se va obține o producție industrială suplimentară de peste 650 milioane lei.Intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Sălaj al P.C.R. se arată printre altele : Oamenii muncii — români și maghiari — din județul Sălaj ne angajăm în fața conducerii partidului și statului, a dumneavoastră. personal, iubite tovarășe Nicolae Cfeaușescu, să depunem eforturi și mai susținute în vederea aplicării neabătute în viață a măsurilor stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, de Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c. privind realizarea producției fjzice și a producției nete, astfel incit in anul 1980 să putem raporta că in județul nostru s-a îndeplinit sarcina de a realiza o producție industrială în valoare de cel puțin 10 miliarde lei.Tot printr-o C.C. al P.C.R.,Ceaușescu. raportează principalilor indicatori trei ani ai cincinalului muncii din INDUSTRIA FAGARAȘ.

Pădurarulla șevalet
telegramă adresată tovarășului Nicolae îndeplinirea de plan pe și oameniiORAȘULUI

din experiența oamenilor, ne bizuim pe faptele lor
Un cadru larg democratic de participare a cetățenilor, români și maghiari, la conducerea treburilor obștești

Văpăi cresc pe comori fără de preț 
în nopți de basm dintr-un pămînt curat; 
în anii-aceștia inima ne-am dat 
Să se răsfrîngă-n pisc de frumuseți.

îndemnul tău, partid, e înainte ! 
Solara cale-i sfîntă și abruptă ! 
Nu vom cruța nici muncă și nici luptă 
Urmînd mereu chemarea ta fierbinte !

Suim mereu pe trepte de bazalt, 
Stîrnind festive semne argintii, 
Convinși de bucuria ce-o veni, 
Zbucnește tricolorul mai înalt.

O, patrie, ce scump mi-e al tău pămînt, 
Cîmpiile și fiecare stîncă !
Păduri, și văi și zorile-ți cuvîntă,
Pe tîmple și pe mîini mi-ajung vibrînd.

*

Al. JEBELEANU

Cu cît treburile obștești sint mai, numeroase și mai complexe, cu atît are mai multă nevoie, consiliul popular de colaborarea și sprijinul cetățenilor. Orașul nostru, ca și întregul județ Harghita, a cunoscut, îndeosebi în ultimul deceniu, o puternică dezvoltare pe toatd planurile. Datorită investițiilor de la bugetul statului — numai în acest cincinal ele se cifrează la peste 2,4 miliarde lei — Miercurea-Ciuc a devenit un puternic centru industrial. Cartiere noi de locuințe, numeroase construcții moderne destinate culturii, învățămîntului, sănătății, comerțului și serviciilor completează cadrul urbanistic nou în care trăim și muncim, înfrățiți, români și maghiari, în care ne bucurăm, laolaltă, de roadele muncii noastre. împreună am chibzuit cum să cheltuim mai eu folos importantele fonduri de investiții, cum putem contribui, cu puterile noastre, la dezvoltarea armonioasă a diferitelor sectoare de activitate. Cei 35 de deputați în consiliul popular orășenesc — dintre care 30 sint de naționalitate maghiară, iar 5 sint de naționalitate română, reflectînd structura populației din orașul nostru — cei 175 de membri ai comitetelor de cetățeni din circumscripțiile electorale, precum și mii de cetățeni au participat și participă nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea deciziilor. S-a schimbat mult și felul de a gîndi al oamenilor. în cuvîntul lor în adunările cetățenești. în întîlnirile cu deputății în circumscripții, la audiențe sau în scrisori adresate primăriei se face simțită tot mai mult dorința

de a depăși sfera îngustă a intereselor strict personale și de a contribui cu propuneri și mai ales cu fapte la efortul colectiv îndreptat spre bunăstarea obștească, de ce, la înălțarea unităților triale • au contribuit și cei 26 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni care lucrează astăzi în aceste unități. Iată de ce, hotăririle ce au jalonat mersul nostru înainte, etapă
Iată indus- peste

Firește, unele observații critice și-au găsit rezolvarea pe loc; altele însă au fost puse in fața comitetului executiv al consiliului la concluzia că construiască un școlare, precum acțiune deosebit țiată de deputatul Balazs Iosif. Membrii comisiei permanente pentru a- gricultură, silvicultură, comerț, pres-
popular, care a ajuns trebuie să se mai număr de ateliere și un internat. O de utilă a fost ini-

Din activitatea Consiliului popular 
al orașului Miercurea-Ciuc

cu etapă, • au fost luate de primărie, consultîndu-se permanent cu cetățenii, tot mai interesați de tot ce privește viața și activitatea obștească.De exemplu, dezvoltarea orașului a făcut ca . sursele actuale de apă potabilă să devină insuficiente. La propunerea și cu contribuția directă a deputatului Antal Andrei, comisia permanentă de industrie și gospodărire comunală a consiliului popular a Întreprins o serie de studii, la fața locului, care s-au soldat cu descoperirea de noi izvoare, astfel că, in prezent, se desfășoară lucrări care vor duce, in final, la satisfacerea nevoilor de ale populației. Rețeaua școlară extins mult, prin construcții Deputatul Egel Ernest a propus misiei permanente de resort să analizeze, pe teren, situația atelierelor școlare, a cantinelor și internatelor.
apă s-a noi.co-

țări aproviziona- cărei pre- deplasat în stat dede servicii și rea populației (al ședințe este) s-au toate zonele orașului, au vorbă cu numeroși cetățeni, cu echipele de control al oamenilor muncii și cu lucrători din comerț pentru a cunoaște, la fața locului, situația a- provizionării cu mărfuri în cartiere și în zonele de agrement din jurul orașului. Constatările au fost cri’tice. După discutarea lor în ședința comitetului executiv al consiliului popular, au fost luate măsurile necesare de îndreptare a lipsurilor.Deputata Carolina Truță, du-se ecoul propunerilor torilor din cartierul Tudor dimirescu, în care trăiesc 13 000 de oameni, dintre care foarte mulți copii, a stăruit pentru amenajarea unui loc de joacă. Am acordat sprijinul necesar, dar sesizarea ne-a ajutat să

făcîn- locui-Vla-

revedem această problemă, aparent „măruntă" la scara întregului oraș. Ba, aș spune, ne-a ajutat să vedem că pentru un consiliu popular nu trebuie să existe probleme „mărunte".Oamenii ne stau alături nu numai cu vorba, adică in ședințe și adunări, ci și cu fapte, atunci cind trecem la realizarea a ceea ce împreună am hotărît. îhtr-o adunare cetățenească, în care era vorba despre stadiul construcțiilor de locuințe, a rezultat că ritmul nu poate fi cel dorit din cauza lipsei de mină de lucru pe șantiere. S-a propus și s-a adoptat hotărîrea ca fiecare viitor beneficiar al unui apartament din fondul de stat să presteze cîte 150 de ore de muncă pe șantier. Cu aceeași tragere de inimă ies cetățenii la muncă ori de cîte ori deputății îi cheamă la vreo acțiune de interes obștesc. Acțiunile patriotice s-au bucurat de o largă participare a cetățenilor, adăugindu-se, în flux neîntrerupt. mereu alte înfăptuiri in cartea vie a orașului, la infățișarea lui. Ele nu reprezintă simple realizări edilitare, sint mărturii concrete ale relațiilor noi, larg democratice, dintre alegători și deputați. dintre cetățeni și instituții. Sint dovezi de netăgăduit ale democratismului ce caracterizează activitatea noastră, care deschide cimp larg, neîngrădit oricărui cetățean, român, maghiar, german sau de altă naționalitate, de a-și exprima opiniile, de a participa, pe măsura dorinței și puterii sale, la rezolvarea treburilor obștești.
RADULY Alexe
primarul orașului Miercurea-Ciuc

Nicolae Simuț este pădurar ți 
pictor. Pădurar vestit in comuna 
Borod din zariștile Bihorului și 
pictor cunoscut ceva mai depar
te căci, ne spune el, are două 
lucrări expuse la o expoziție 
„națională" tocmai în Arad. 
Pictează mai de mult, dar abia ■ 
de curind și-a luat inima in 
dinți și și-a dat la iveală lucră
rile. Iar cei ce le-au văzut și 
iubesc pictura au rămas sur
prinși : Simuț are talent cu ne
miluita și, culmea, are și o teh
nică personală, geometrizantă, a 
transpunerii artistice.

A cunoscut cumva istoria ar
tei, legile cubismului, teoria re
ducerii la esență a liniilor, scoa
terea din cadru a amănuntelor 
nesemnificative ? Firește că nu, 
cu toate că astăzi oamenii de la 
țară au acces la carte și deci și 
la albume, iar biblioteca din 
Borod este foarte bine și variat 
înzestrată. Dar de aici și pină la 
subtilitățile tehnicii moderne ale 
picturii, drumul e departe și 
cere studiu serios. Pe Simuț 
l-au condus spre acest stil geo- 
metrizant al lui, armonia, echi
librul și simetriile pe care le 
poartă in suflet. Căci, ciudat, în 
această zonă in care picturile 
pe sticlă dovedesc supraîncărca
rea cu amănunte ornamentale 
a fiecărui spațiu, Simuț vine 
cu pictura spațiului rarefiat, 
bine plivit de ornament, lă- 
sînd prezențele esențiale să se 
rostească nestinjenite.

Lumea pictată de el este cea 
înconjurătoare, pe care o cu
noaște bine, fără fabulația altor 
zone. Pădurile in primul rlnd. 
Munții sint triunghiulari și, prin 
sugerarea perspectivei, pirami
dali sau conici. Păduri geome
trice, frezate cu naivitate mo
dernă, înconjoară paralelipipe
dele „Castelului din Poiana. Flo
rilor" sau „Senatorului" de 
lingă Aleșd, dar și casele 
răzlețite sau aliniate din
tr-un sat bătrînesc „așa cum 
l-am cunoscut eu altădată". In 
ipostaza de astăzi, socialistă, 
așezărilor montane, iată și 
baraj cu rețelele de electrificare 
și sate noi, cu drumuri drepte 
ca trase cu linia. „Mai am un 
sat la Salonul național din 
Arad" — acum ii spune salon, 
după limbajul de specialitate. 
Simuț pădurarul a pictat și un 
frumos 
a scris 
ocrotiți 
musețe 
nesc !"

In peisaje oamenii circulă sau 
stau meditind într-o autentică 
frescă românească. bihoreană. 
La muncile timpului, la baraj, 
în sate, ei muncesc liniștiți și 
luminoși. Sufletul artistului, pă
rerile sale sănătoase despre via
ța cea de toate zilele și despre 
frumusețea ei artistică au im
primat ele insele operelor aceste 
postulate ale epocii noastre ca 
pe o necesitate firească și ca un 
crez nesupus nici unei îndoieli.
Alexandru ANDRIȚOIU

„așa ra un

afiș de ecologie pe care 
caligrafic : „Hrăniți și 
vinatul 1 El este o fru- 
a peisajului munte-
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Cind comandantul aeroportu
lui din Satu Mare le-a văzut pe 
toate, 30 la număr, nerăbdătoa
re și emofionate, a crezut că 
sint rude și așteaptă pe cineva 
drag din familie. „Nu sintem 
rude, dar se poate spune că 
sintem, intr-adevăr, o familie" 
— i-a spus Iolanda Borlan, șefa 
unei echipe de croitorese de la 
„Mondiala*. Acum, împreună cu 
echipa ei, se afla la aeroport, 
„Așteptăm pe una din «fiicele* 
familiei, pe nume Agneta Sol- 
tesz, care trebuie să vină cu 
avionul*. Sc întorcea de la o 
foarte dificilă intervenție chi
rurgicală pe inimă, efectuată la 
Spitalul Fundeni din București. 
„Abia așteptam să vă revăd" — 
a reușit să rostească Agneta. Nu 
mai puțin emoționate, cele 30 
de tovarășe de muncă i-au răs
puns : „Și noi la fel". Gind la 
gind cu bucurie.

Copacii și 
inscripțiile

De mai multă vreme, despre 
municipiul Botoșani se dusese 
vestea că are mulți copaci se
culari, unii dintre ei fiind rarități pentru flora din această 
parte a țării. Numai că pentru 
trecătorul neavizat, toată aceas
tă zestre naturală însemna o 
„mare necunoscută". Asta insă 
pină acum citeva luni, cind pro
fesorul Ioan Huzdup, de la. Casa 
pionierilor din localitate, a avut 
o idee inspirată: fiecare arbore 
vechi din speciile rare să poar
te cite o inscripție aidoma ce
lor intilnite in grădinile botani
ce. Profesorul a fost ajutat 
de cei mai mici, dar și cei 
mai entuziaști ocrotitori ai 
naturii — pionierii. Atit pentru 
idee, cit și pentru realizare, bo- 
toșănenii și oaspeții lor le acor
dă nota zece cu felicitări. Me
rită.

Meșterul
Bledea

Un constructor original de 
case: muncitorul loan Bledea 
de la Fabrica de șuruburi din 
Sighetu Marmației. Pasiunea 
lui: case maramureșene in mi
niatură. Despre ultima lui is- 

Ipravi s-a dus vestea in tot Ma
ramureșul. Cu o răbdare și o 
iscusință de invidiat, el s-a apu
cat să reproducă, la o anumită 
scară, intreg complexul muzeal 
in aer liber din municipiu, in 
care se intilnesc adevărate mo- 

Inumente de arhitectură popu
lară din această parte a țării. 
Pentru a realiză cele 17 tipuri 
de case, meșterul Bledea a fo- 

I losit nu mai puțin de 25 000 de 
dranițe de lemn. Firește, tot in 
miniatură. Spre deosebire de 

Ialți artizani, el respectă cu ri
gurozitate toate detaliile, pe care 
le redă cu o precizie matema
tică. Deci, și științific, nu nu
mai artistic!
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Urgențele la sfecla de zahăr: 
TRANSPORTUL Șl ÎNSILOZAREA

Concomitent cu preocuparea de a încheia grabnic culesul porumbului, este imperios necesar ca, pretutindeni unde sc mai află sfeclă de zahăr in cimp. comandamentele locale, conducerile unităților și organele de specialitate să urgenteze recoltarea, transportul și conservarea acestei materii prime pentru fabricile de zahăr. Care este stadiul acestor lucrări 7 Iată ce arată datele centralizate ieri la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
RECOLTAREA sfeclei de 

zahăr s-a făcut pe 219 000 
hectare — ceea ce reprezin
tă 89 la sută din suprafafa 
cultivată. Suprafețe mai mari 
de recoltat au rămas în coo
perativele agricole din jude
țele Dolj, Olt, Teleorman, Ia
lomița, Brăila, Brașov și Co
vasna.

TRANSPORTUL continuă să 
se desfășoare nesatisfăcător. 
Ca urmare, pe cîmp se află 
în grămezi 600 000 tone de 
sfeclă de zahăr, cele mai mari 
decalaje între cantitățile recol
tate și cele transportate fiind 
în județele Suceava, Mureș, 
Covasna, Bihor, Botoșani și 
Dolj.

ÎNSILOZAREA este abia Io 
început. Întrucît meteorologii 
apreciază că timpul se va răci, 
este necesar ca, odată cu in
tensificarea recoltării și trans-

Stadiul recoltării sfeclei de zahăr, la data de 4 noiembrie. Cifrele în
scrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele de pe care s-a strîns 

recolta

portului, să fie însilozate cît 
mai repede toate cantitățile 
de sfeclă de zahăr care cores

pund cerințelor de ordin ca
litativ, spre o se evita orice 
deprecieri în timpul păstrării.

PRETUTINDENI, SĂ FIE FOLOSITE TOATE FORȚELE SI MIJ
LOACELE PENTRU A SE ÎNCHEIA NEÎNTÎRZIAT RECOLTAREA, PEN
TRU A SE SCURTA DRUMUL SFECLEI LA FABRICI ȘI SILOZURI, AST
FEL INCÎT SA NU SE PIARDĂ NIMIC DIN CONȚINUTUL DE ZAHĂR !

Recomandări ale specialiștilorIn legătură cu desfășurarea acestor lucrări, am solicitat citeva precizări tovarășului Gheorghe Rizescu, director general al Centralei producției și industrializării sfeclei de zahăr :
Pină acum, temperaturile au fost 

favorabile pentru recoltarea și trans
portul sfeclei de zahăr. Meteorologii 
apreciază că, in perioada următoare, 
vremea se va răci, ceea ce impune ca 
întreaga cantitate de sfeclă de zahăr 
să fie strinsă, transportata și insi- 
lozată. fntrucit procesul de pre
lucrare a sfeclei va continua pină 
in a doua jumătate a lunii ianuarie, 
este nevoie să se insilozeze cantități 
mari de sfeclă. Această lucrare tre
buie făcută cu cea mai mare răspun
dere. Se știe că in momentul cind 
temperatura scade sub zero grade, se 
diminuează calitatea tehnologică, a 
sfeclei de zahăr. De aici și necesita
tea de a se proteja toată sfecla 
care se mai găsește pe cimp. 
In silozurile de lungă durată 
trebuie pusă numai sfeclă sănătoasă, 
nevătămată și care nu a fost afectată 
de îngheț, iar cealaltă să fie destinată 
prelucrării imediate. Pentru a sa 
preveni scăderea conținutului de za
hăr din rădăcini, atit sfecla destinată 
prelucrării imediate, cit și aceea 
care se insilozează trebuie ferită de 
temperaturile scăzute. Important 
este ca ea să fie transportată de 
urgență și ce rămâne pe cimp să fie 
acoperită. De asemenea, transportul 
să se efectueze repede. Se intimplă 
insă ca vagoanele încărcate cu sfeclă 
să ajungă abia după o săptămină la 
destinație. Or, procesele biologice din 
rădăcinile de sfeclă așezate în vagoa
nele de fier pot duce la diminuarea 
conținutului de zahăr. De aceea, so
licităm organelor căilor ferate să a- 
sigure circularea rapidă a vagoane
lor cu sfeclă, să reducă staționările.

O Nici n-am Intrat bine in noiembrie și unele |udețe ale țării au 
început să raporteze îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii trei ani 
ai cincinalului. Mai întîî Satu Mare, apoi Covasna, Suceava și Să
laj. Cine se mai înscrie pe această listă de aur ? ® intr-o lună 
cit alții în 41 de zile, acesta a fost ritmul de lucru pe șantierul Siste
mului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II". ® Electricianul 
Ion Matei și compresoristu! Dumitru Modiga de la întreprinderea ie 
dispozitive, stanțe, matrițe și scule așchietoare Focșani sint autorii 
unei Inovații care aduce economii de 780 000 kWh anual. Ca să pa
rafrazăm pe un coleg: bogată în economii de energie electrică toam
na vrînceană. ® Numeroasa colective de muncă raportează, în avans, 
îndeplinirea planului pe primii trei ani ai acestui cincincl, cu urmări 
dintre cele mai favorabile pentru economia națională. Un exemplu -. 
întreprinderea mecanică de material rulant Pașcani, realizînd planul 
cu o sută de zile mai devreme, a creat premise ca pină la sfârșitul 
anului să obțină, în plus, o producție industrială de 285 milioane lei. 
o Coeficientul de scoatere a metalului a crescut de la 47 la 93 la 
sută I în contextul eforturilor generale pentru utilizarea rațională a 
metalului, iată o veste oricînd binevenită. Csi co reușesc acest salt 
spectaculos sînt lucrătorii întreprinderii din Tg. Secuiesc și ne explică 
foarte simplu și sursa : introducerea unui procedeu tehnologic nou, de 
mare eficiență. © Produsele Combinotului de fibre sintetice lași sînt 
exportate în peste 30 de țări. Văzînd cît sînt de căutați, ieșenii au li
vrat la export, în primele zece luni ale anului, mărfuri în valoare de 
6,2 milioane lei valută. • în județul Brașov s-au consumat in primele 
zece luni cu 34 133 tone combustibil mai puțin decit admiteau cotele 
prevăzute. O dovadă a spiritului de economie pe core economia na
țională ar dori-o repetată lună de lună, ffi Siderurglștii reșițeni din 
nou „in emisie": de această dată ne anunță asimilarea a 10 sorti
mente de oțeluri aliate și 35 sortodimensiuni de laminate și promit, 
cu greutatea cuvîntului lor avînd mereu acoperirea faptelor, o econo
mie anuală de 83 milioane lei. ® Carbidarii din Tirnăveni au depășit 
planul producției nete cu 6,6 milioane lei. Un frumos cadou oferit 
orașului, la sărbătorirea celor șapte secole de existență. «9 9 038 tone 
oțel, într-o singură zi I Rezultatul a fost consemnat, in această săp
tămină, la Oțelăria nr. 2 a combinatului gălățean. Cifra este superioară 
celor prevăzute prin plan și depășește parametrii proiectați. încă o 
probă de pricepere și ambiție pe Dealul Smîrdanului. O La Combina
tul de îngrășăminte chimice Slobozia s-a desfășurat recent con
cursul „Cel mai bun operator chimist". O formă atractivă și eficientă, 
probată de timp, în sprijinul perfecționării profesionale. Cîștigător: 
operatorul chimist Androne Băilă din localitate. Și nu numai pentru că 
a concurat pe teren propriu. ® Economiile merg la omul gospodar ca 
pe roate: lucrătorii întreprinderii de transporturi auîo Vaslui au eco
nomisit 215 tone benzină și 164 tone motorină. Prind bine ! © Unită
țile industriale din județul Brăila și-au făcut bilanțul pe zece luni. Re
zultatele i-au bucurat și pe ei, sînt în măsură să ne bucure pe toți: o 
producție industrială peste plan în valoare de 180 milioane lei. 0 Șar
jă jubiliară la uzina de feroaliaje Tulcea : 16 000. » Muncitorii sec
ției furnire de la Combinatul de prelucrarea lemnului Suceava au 
reușit să obțină suplimentar 172 000 mp furnire estetice. Ceea ce 
ar însemna, după calculele făcute, 2 000 garnituri de mobilă.

Rubrică alcătuită de N. UDROIU
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Profesorii... 
tractoriștiO știre din cele multe pe care 
le publicăm, in mod obișnuit, in 
rubrica ziarului pe teme agri
cole: „Arăturile și insămințări- 
le de toamnă in comuna Todi- 
rești, județul Vaslui, se desfă
șoară in ritm susținut, depășin- 
du-se viteza zilnică planificată".

Ce înseamnă acest „ritm sus
ținut"? Sau, mai exact: Cine 
sint autorii lui? Dăm cuvintul 
primarului comunei. Nicolae 
Topceanu: trebuit să orga
nizăm munca in cite două și trei 
schimburi. Firește, n-aveam de 
unde lua atiția tractoriști. Dar 
nici nu ne-am făcut griji. Pen
tru că, la noi, cadrele didactice 
au învățat să mlnuiască șl ma
șinile agricole. Profesorul de is
torie Nicolae Hinceanu, profe
sorii de educație fizică Mihai 
Popa și Dinu Romete. profeso
rul de geografic Ignat Doroban
ții și alții au urcat pe tractoare 
și lucrează cot la cot cu... pro
fesioniștii".

Care 
„plăcere"...

0671 și 1099, 1098 șt 1103, 1097 
și 2863... Sint numerele unor ti- 
chete pentru tren accelerat și 
ale suplimentelor de rigoare 
pentru viteză, bilete vindute 
unor călători de către stațiile de 
cale ferată Săcuieni și Valea lui 
Mihai, pentru trenul 422. Le-am 
grupat cite două, pentru că tot 
așa — cite două, cite două — 
au fost vindute pentru locurile 
91, 92 și 93 din vagonul 5. Drept 
care, trei călători au avut „plă
cerea" să călătorească pină la 
Oradea in picioare. Care plăce
re le-o dorim celor de la ghi
șeele cu pricina.

Nesăbuință
Deși se „cinstise" binișor și 

nici nu avea permis de condu
cere, loan Moiș din Satu Mare 
a luat motoreta unui prieten și 
a pornit cu ca intr-un voiaj spre 
comuna Halmeu. Dacă la dus — 
de mirare! — s-a dus cum. s-a 
dus. la întoarcere a pierdut 
controlul ghidonului și s-a nă
pustit cu toată viteza intr-o că
ruță care se deplasa regulamen
tar in același sens. Speriați de 
izbitură, caii au luat-o razna pe 
partea cealaltă a șoselei, unde 
s-au lovit de o altă motoretă, 
care circula din sens opus, ac- 
cidentîndu-l pe omul de la ghi
don. Fugind ca un laș de la 
locul faptei, I. M. nu a făcut 
altceva decit să-și „îngreuneze" 
dosarul cu care a fost trimis In 
judecată.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

AmbalajeLa redacție am primit ieri un telefon :— Veniți urgent in strada Galați 24—26 să vedeți o mostră gravă a indolenței.Dăm curs invitației și la adresa respectivă din plin centrul Capitalei găsim o mare grămadă de cartoane, hîrtie și cutii din lemn gata pregătite pentru ars. aparținind alimentarei cu autoservire de la parterul imobilului.— Sint ambalaje fără valoare — se scuză responsabilul magazinului. (Adică, voia să spună interlocutorul, valoarea lor intră in costul mărfii și. odată cu vînzarea acesteia, ambalajele care au protejat-o în timpul

pe focul...transportului rămîn în scriptele unității fără valoare comercială). în plus, adaugă responsabilul, mai plătim și cite 100 de lei pe lună la crematoriu, pentru a le arde.— Nu le puteți colecta pentru a fi re- folosite sau pentru a fi ' valorificate la D.C.A. ?— Noi am anunțat întreprinderea care ne coordonează (I.C.L. 2 —■ n.n.), să vină să le ducă la D.C.A., dar, de Vreo jumătate de an, eu spun, eu aud.Un caz izolat 7 Din situația ce ne-a fost pusă la dispoziție de întreprinderea coordonatoare I.C.L. 2, aflăm că și celelalte unități alimentare din sector manifestă o cra-

indolențeisă neglijentă față de ambalaje. Și in timp ce ambalajele sint puse pe foc, întreprinderea I.C.L. 2 .nu și-a onorat sarcina de colectare și predare a deșeurilor la D.C.A. decit in proporție de circa 65 la sută.Astăzi, cind in întreaga economie națională se pune cu atît'a acuitate problema gos- . podăririi cu maximum de ' responsabilitate a oricărui deșeu, unitățile comerciale trebuie să se înscrie și ele in eforturile generale de valorificare integrală a ambalajelor. Iată de ce drumul lor spre focul indolenței trebuie stopat de urgență.
Mihai IONESCU

Modificări pe unele trasee ale transportului 
în comun din CapitalăPentru descongestionarea circulației în Piața Cosmonauților din București, începînd de duminică, 5 noiembrie a.c., se fac următoarele modificări pe traseele I.T.B. :— autobuzele liniilor 36 și 36 barat vor vira din str. Cosmonauților (stația magazin Eva) la dreapta, pe bd. Magheru, apoi pe străzile C.A. Ro- setti și N. Golescu, de unde vor reintra pe traseul actual (str. Episcopiei— str. Știrbei Vodă) :— vehiculele liniilor 40 și 124 se vor deplasa prin str. M. Eminescu — str. Icoanei — bd. Dacia (pe banda rezervată troleibuzelor) — str. Polonă — grădina Icoanei — str. Xenopol— str. Dionisie Lupu — piața Cosmo-

nauților — calea Dorobanților — bd. Dacia; z— autobuzele liniei 72 vor urma traseul : str. Polonă — str. M. Eminescu — calea Dorobanților — str. prof. Ion Bogdan, unde vor reintra pp ruta actuala ;— vehiculele liniei 129 vor circula prin calea Dorobanților — str. Cosmonauților — bd. Magheru — Piața Romană — str. M. Eminescu, de unde vor reintra pe traseul actual, prin viraj la stingă, pe calea Dorobanților.Prin aplicarea măsurilor respective, traficul rutier va beneficia în acest nod aglomerat de condiții sporite de fluentă și siguranță.Situat în zona de vest a municipiului Baia Mare, Institutul de învățămint superior (in fotografie) dispune de 22 săli de seminarii, laboratoare de cercetare si proiectare dotate eu aparatură modernă. Anual, cei 1275 studenți, împreună cu cadrele didactice, efectuează lucrări de cercetare și producție în valoare de 3,5 milioane lei. Foto : Petru Aoșan
Pasul dintre deprindere și intoxicare

© IAȘI. La Iași și Pașcani se desfășoară cea de-a 7-a ediție a „Zilelor Mihail Sadoveanu". care programează o serie de simpozioane, expuneri, șezători literare, dezbateri, medalioane, int.il- niri ale publicului cu scriitori, expoziții de carte, concursuri literare și alte manifestări culturale prin care este evocată personalitatea marelui nostru prozator. „60 de ani de la făurirea statului național unitar român4* este tema expunerilor pe care le țin. în aceste zile," specialiștii de la Muzeul de istorie din Iași în întreprinderi și instituții. A- ceeași temă a avut și sesiunea de comunicări de Ia Arhivele statului din Iași, unde a fost deschisă și o expoziție de documente istorice originale. (Ma- nole Corcaci). © SIBIU. La Expoziția internațională a meseriilor artistice populare, organizată în localitatea O- reșac din R. P. Bulgaria,creatoarea populară din comuna Avrig, Maria Spiridon,laureată a primei ediții aFestivalului național „Cîntarea României", a obținut premiul I pentru colecția sa de țesuturi uzuale. Secția germană a Teatrului de stat din Sibiu a prezentat în premieră pe țară piesa dramaturgului clasic german

Friedrich Hebbel. „Inelul Iui Gyges". Regia — Henri E. Simmon (R. F. Germania) ; scenografia — Constantin Russu. (Nicolae Brujan). ® DOLJ. In comuna Goicea a avut loc cea de-a VH-a ediție a „Festivalului dansului, portului popular și al rapsozilor", la care au participat formații artistice și interpret! din peste 50 de localități
doljene. La Casa de cultură a o- rașului Băilești expune artistul plastic amator Gheorghe Miloș. (Nicolae Băbălău). ® SATU 
MARE. Universitatea cultural- științifică a prezentat în deschiderea cursurilor noului an de învățămint simpozionul „2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent". în cadrul căruia au fost prezentate comunicările : „Geto- dacii în viziunea istoriografie.'» a lui A.D. Xenopol", „Aspecte ale civilizației materiale tracice din nord-vestuî României". „Considerații arheologice asupra dacilor liberi din nord-vestuî României". O formație de artiști amatori, muncitori și cadre didactice din Cărei, a pus ini scenă, in

limba germană, comedia „Tanti Jutta din Calcutta" de Hans Jacob, în regia lui Hans Kuhn. (Octav Grumeza). ® VlLCEA. în stațiunea balneară Călimă- nești au avut loc două manifestări științifice : simpozionul național pe tema „Protecția și exploatarea rațională a zăcămintelor de ape minerale" și sesiunea de comunicări și referate „Promovarea sănătății mamei și copilului", organizată de Academia de științe medicale. (Ion Stanciu). ® MEHEDINȚI. La toate căminele culturale din județ s-au desfășurat spectacole artistice In vederea selecționării formațiilor și interprețllor care vor participa la întrecerile pe consilii int.ercooperatiste șl centre intercomunale din cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României". De asemenea, la casele de cultură, căminele culturale și cluburile muncitorești se desfășoară concursul celor mai buni interpreți ai cîntecului popular, în vederea selecționării partici- panților la cea de-a 8-a ediție a festivalului interjudețean al cintecului de viață nouă „Cîntec nou in Mehedinți", ce se va desfășura, la începutul lunii decembrie, la Drobeta-Turnu Se-, verin. (Virgiliu Tătaru).

Publicăm azi continuarea convorbirii apărute în ziarul nostru nr. 11256 cu prof. dr. docent VIC
TOR CJOBANU, șeful clinicii medicale a spitalului „Grivița" din București.— între consumul de alcool frecvența cirozei ficatului există relație directă, fapt confirmat numeroase date statistice și observații clinice. Explicația rezidă faptul, pe care mulți ii ignoră, alcoolul hepatice Celula o foarte rare : dacă ori dacă este zdrobită (accidental) o parte a ficatului, acesta se reface în bună măsură, se intimplă exagerat și __ _______,cind îmbolnăvirea celulelor hepatice — prin depunere de grăsime — este urmată de apariția unor noduli de regenerare, cu structură și anormale, ce vor constitui caracteristice ale bolii, ale hepatice. Metabolizarea care trece in mod obligatoriu prin ficat, se face cu ajutorul unor en- zime, a căror capacitate de metabo- lizare este limitată. Multe persoane consumă însă alcool în cantități ce depășesc această putere metabolică a ficatului. Prin consum de alcool (7 calorii pe gramul de alcool, iar un gram de alcool la 100 ml lichid re

și o dein că celulei toxică, genere.acționează asupraca o substanță hepatică are, în mare capacitate de regene- se taie (experimental)Insă nu același lucru in cazul consumului îndelungat de alcool.
funcție puncte cirozei alcoolului,

prezintă un grad), organismul acumulează foarte multe calorii. Dar metabolizarea alcoolului consumat se realizează cu sacrificii. Anume, cu epuizarea propriilor proteine din structura ficatului, ceea ce provoacă suferințele hepatice, datorate în spe

cial cirozei, afecțiune frecvent întîl- nită la consumatorii cronici de alcool.
— Cum se explică lipsa poftei de 

mâncare la persoanele care fac abuz 
de alcool, cind se știe că unele ape
lează la băuturi tocmai pentru a sti
mula apetitul ?— Un pahar de vin ușor, „de masă", poate stimula formarea sucurilor gastrice, deci apetitul și digestia. Dar o băutură tare, luată pe nemtncate, irită mucoasa gastrică. Stimularea apetitului cu alcool nu este o recomandare medicală și are

mai mult o justificare subiectivă. Ceea ce s-a demonstrat și verificat este faptul că un consum de lungă durată provoacă lipsa poftei de minearc. Este șl explicabil: atit secrețiile gastrice (la nivelul stomacului), cit și cele pancreatice sint afectate prin gastrita alcoolică (cunoscutele „arsuri" la stomac), ceea ce determină reducerea poftei de mîncare.
— Se poate aprecia că băuturile 

slabe, cu un procent scăzut de alcool, 
sint mai puțin nocive decit cele 
tari ?— Problema nu se pune așa. Important de știut este nu numai ce fel de alcool se consumă, cit, mai ales, cantitatea și perioadele mai lungi de timp in care se consumă alcoolul. Este un fapt bine verificat că cel care bea constant, zilnic, cantități mari de băuturi tari ; in zece ani, va face în mod sigur leziuni hepatite — adesea ciroză hepatică. în Franța și S.U.A., spre exemplu, prima cauză a

cirozei, de altfel foarte frecventă în aceste țări, este consumul de băuturi alcoolice (in S.U.A. principala cauză a cirozei fiind consumul de băuturi foarte tari, iar în Franța — consumul cotidian de 1—2 litri de vin pe perioade îndelungate). Sînt deci implicate cantitatea băuturilor și concentrația în alcool a acestora, clar și constanța cu care sint băute. Pentru elucidarea modului in care consumul permanent de băuturi alcoolice acționează asupra celulei hepatice ca o toxină s-au efectuat numeroase experiențe. nu numai pe animale de laborator, ci și pe oameni (voluntari). S-a constatat că, după două săptămîni de consum excesiv de alcool, la nivelul ficatului apar leziuni, reversibile insă după încetarea acestui, consum. Cu atit mai mult, deci, un consum continuu, de durată, poate duce la distrugerea celulei ficatului.Ciroza ficatului, pe lingă primejdia în sine de a scurta viața prin accidentele ce le poate declanșa (emoragii digestive, insuficiențe hepatice), constituie un mediu favorabil apariției bolii canceroase. Un test efectuat pe două grupe de persoane — una alcătuită din oameni sănătoși. cealaltă din oameni suferind de ciroză hepatică — a scos în evidență că. în grupul celor cu ciroză, cancerul hepatic este de 15 ori mai frecvent decit in riadul celor sănătoși. Ti- nind seama că principala cauză a cirozelor este abuzul de alcool, fiecare persoană vizată poate lua decizia de a renunța la deprinderea nocivă de a-1 consuma irațional. Iar medicul este dator să avertizeze și să invite la mai multă moderație, la cumpătare.
Convorbire consemnată de
Elena MANTU

O viața umbrita 
într-o clipa

Imaginați-vă că unui oțelar i s-ar propune intr-o oarecare zi să toarne așa, mai pe nevăzute, o șarjă, sau cel puțin o parte din ea, in jgheabul instalat cine știe cum de vreun ins „întreprinzător". Firește, propunerea i-ar părea oțelarului și josnică și absurdă. Ca și strungarului căruia i s-ar cere să arunce cuiva peste gard, ori să strecoare „pe dedesubt", o bucățică din strungul său...

s-a dus glonț la fermă, a luat un porc și... l-a înjunghiat. Mai departe, oricît ar părea de straniu, indivizii cu mașina au apărut ca din pămint, l-au pus in 'portbagaj și... duși au fost, răminînd astfel neidentificați. Vă întrebați cumva unde o fi fost paznicul întreprinderii, sau aceasta n-avea cumva paznic 7 Avea, cum să nu. Avea, dar atunci era ocupat Era pus de Gh. D. să spele singele porcului !.„
Adevărul infailibil

...Să i se fi părut mai „altfel" o asemenea propunere lui Gheorghe Dănescu, maistru zootehnist la I.S.C.I.P. Stăncești 7 Cum de nu i s-o fi declanșat atunci sistemul său de alarmă etică. în ziua cind făcind autostopul spre Ploiești, indivizii din mașină, des- cosîndu-1 ce face și unde lucrează, i-au propus fără șovăială ca a doua zi, împreună cu ei, el să taie și să fure un porc din complex? Adică să dea peste gard, hoților, parte din munca lui, din averea ce-i fusese încredințată, alături de alții, și lui, spre a o gospodări, spre a o face să crească !De ce nu i-o fi fost lui Gheorghe Dănescu, măcar noaptea ce a urmat, sfetnic bun 7 Fiindcă a doua zi. cu aerul cei mai firesc, după ce împreună cu alți lucrători se cinstise cu vin in incinta complexului (!),

în zorii unei dimineți umede de iarnă, undeva pe șoseaua Pitești-Cîmpulung, un om a fost accidentat mortal ; in urma unei mașini neidentificate — un corp inert și o bicicletă sfărimată pe asfaltul ud. Cine era autorul accidentului, cu ce mașină fusese săvirșit ?.„ Părea imposibil de găsit un răspuns. Sosiți la fața locului, la scurt timp după accident, agenții de circulație n-au găsit in preajmă decit două autoturisme trase pe marginea șoselei și două autocamioane cu remorci, oprite ceva mai încolo. Toate mașinile fără vreo urmă vizibilă de accidentare, ocupanții lor — pasageri și șoferi — neputînd furniza nici cel mai mic indiciu cu privire la cele întîm- platc : sosiseră, după spusele lor, după comiterea accidentului și nu văzuseră nimic.Era implicată în coliziune vreuna dintre

mașinile încă staționate pe șosea ? Nu exista nici un indiciu. Ca atare, flecare și-a continuat drumul : autoturismele spre Pitești, unde aveau treburi posesorii *lor, iar autocamioanele spre București, unde duceau marfă. In trecere prin Pitești, șoferii acestora din urmă — frații Vasile și Gheorghe Mărgărit, de la I.T.A. Argeș — fac un popas și se tratează cu gogoși calde, apoi își continuă drumul pe autostradă; se întorc de la București în aceeași zi, spre seară. Dar... de ce sint opriți la întoarcere, aproape de intrarea în Pitești? De ce mașinile sint duse in curtea miliției și sînt îndelung verificate, centimetru cu centimetru ?Exact pentru ceea ce încercaseră cu tot dinadinsul să evite cei doi frați Mărgărit : aflarea adevărului. Fiindcă autor al accidentului era unul dintre ei — Vasile. Amin- doi porniseră dis-de-dimineață spre București; Vasile însă, care mergea primul, intrase neatent in viraj și-1 lovise pe omul de pe bicicletă cu bara suplimentară sudată la mașina lui. După aceea, amindoi puseseră la cale o stratagemă — oprind mașinile ia citeva zeci de metri, se întorseseră pe jos, amesteeîndu-se printre ceilalți curioși, Ia locul accidentului; apoi, profi- tind de lipsa de urme, se socotiseră scăpați de griji....Cîtva timp, Vasile Mărgărit a continuat să nege cu incăpăținare fapta lui. Dar ce se mai poate nega cind la reconstituiri și măsurători bara camionului coincide întoc

mai cu punctul loviturii în aripa bicicletei ; cirid totul este fotografiat și măsurat la milimetru, cu mașina incărcată la fel, cu aceeași greutate ca atunci !
Ce nu poate 

conține o sentință
Sint patru : Georgeta. Ioana, Florentina și Dănuț. Toți, de virsta școlii ; doar Georgeta, elevă și ea, a devenit de curind majoră. Ea a înaintat, in numele și în interesul celorlalți trei, ca și al ei. acțiune in instanță (Judecătoria sectorului 2). Fiihdcă în existența lor a survenit un eveniment dureros : și-au pierdut mama. împrejurare care ar fi trebuit să-l apropie pe tatăl lor de ei, să-1 aducă mai aproape de inima lor încercată prea devreme de durere. Dar din motive greu de înțeles (dacă pot fi înțelese vreodată asemenea „motive") nu s-a întîmplat așa. Ba, dimpotrivă. Tatăl rătăcitor a rămas tot rătăcitor...„Ne-a abandonat fără să se mai intereseze de noi, lăsindu-ne in voia soartei..."Desigur, instanța a admis cererea copiilor, obligindu-1 pe tatăl cu inimă de piatră să se achite măcar de obligațiile materiale datorate ca părinte. Din păcate însă, justiția nu poate pronuța și sentința care să-i

oblige pe asemenea părinți la „a ti ta și atita" căldură sufletească. Ei rămin mai departe înstrăinați și însingurați. Uitind cît de gravă ,și deplorabilă va fi această însingurare mai tirziu...
Din caietul

/

grefierului
Știu că părțile au construit o casă cu 

palmele lor, dar nu pot preciza care au fost 
urmările acestei situații, mai ales că eu 
nu sint specialist in materie și nici nu am 
luat legătura cu casa respectivă..."(Declarație în dosarul nr. 3909/1977, Judecătoria Caransebeș)— De ce i-ai chemat în judecată pe toți cei nouă pîrîți, dacă știi că numai unul te-a lovit cu piatra 7— Pentru bucurie... Uite-așa !— Pentru bucurie 7— Da, pentru bucurie... Că toți s-au bucurat că mă văzuseră cu capul spart. Na, să se mai bucure I(Cu prilejul dezbaterilor în dosarul nr. 2191/1978, Judecătoria Cimpulung)

Dinu POPESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și al meu personal, permiteți-mi să exprim sincere condoleanțe poporului român și dumneavoastră personal în legătură cu accidentul de la Combinatul petrochimic din orașul pitești.Vă rog să transmiteți profunde condoleanțe rudelor victimelor.
TODOR JIVKOV

Prim-sccrctar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar,

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria

ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII MARELUI OCfOMBRIE 60 de ani de la redobîndirea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMarele și bunul meu prieten,Am aflat cu mihnire știrea că nouă cetățeni români au murit și alții au fost răniți in urma unei explozii care a avut loc la un combinat petrochimic situat la 65 mile de București și unde dumneavoastră personal ați preluat conducerea operațiilor de ajutorare.Guvernul și poporul liberian mi se alătură în a vă adresa profunde condoleanțe dumneavoastră și prin dumneavoastră familiilor îndurerate pentru pierderile ireparabile cauzate de acest grav accident.Ne exprimăm dorința sinceră într-o rapidă ajutorare și consolare a celor care au avut de suferit de pe urma acestei tragedii.Cu stimă,

Al dumneavoastră,
W. R. TOLBERT jr.

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului sovietic și al meu personal exprim sinceră compasiune in legătură cu catastrofa de la Combinatul petrochimic din orașul Pitești, care a provocat victime omenești.Vă rog să transmiteți condoleanțele noastre profunde rudelor și apropia- ților celor care au pierit

A. KOSÎGHIN

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Mănescu,Cu prilejul tragicului accident de Ia Pitești vă transmit, în numele poporului Republicii Democrate Germane, al Consiliului de Miniștri și al meu personal, profundele noastre condoleanțe. Vă rog să asigurați pe membrii familiilor victimelor de sincera noastră compasiune.

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

Adunăriîn cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 61 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. simbătă la amiază a avut loc la Teatrul municipal din Focșani o adunare festivă la care au luat parte Simion Dobrovici, prim-secre- tar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, un mare număr de oameni ai muncii.Au participat V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei.în cuvintarea rostită cu acest prilej, tovarășul Neculai Chipăilă, secretar a! Comitetului județean de partid, a relevat însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a dus la făurirea primului stat socialist din lume, deschizând o nouă eră in istoria omenirii.După ce s-a referit la importantele succese dobindite de popoarele sovietice. vorbitorul a prezentat pe larg eforturile depuse de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.în continuare, vorbitorul s-a referit la relațiile de strinsă prietenie, de solidaritate și colaborare multilaterală care se dezvoltă intre P.C.R. și P.C.U.S., între U.R.S.S. și România, între poporul român și popoarele sovietice, subliniind că declarația româno-sovietică semnată de tovarășii Nicolae Ceaușescu și L.I. Brejnev a conferit noi valențe acestor legături prietenești ce se dezvoltă in folosul partidelor, țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.Luind cuvîntul, ambasadorul U.R.S.S. la București a relevat, la

festiverîndul său, marea semnificație a Revoluției din Octombrie, înfăptuită sub conducerea partidului comunist făurit de V.I. Lenin, subliniind că principalul rezultat al marelui octombrie, al întregului proces revoluționar ce i-a urmat este apariția și consolidarea societății socialiste. Vorbitorul a prezentat apoi marile izbînzi ale oamenilor muncii sovietici, sub conducerea P.C.U.S., in dezvoltarea economiei, culturii, științei și tehnicii, in ridicarea nivelului de trai material și spiritual, munca plină de avint ce se desfășoară pentru transpunerea in viață a hotăririlor Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.Vorbitorul a evocat tradiționalele relații de prietenie dintre poporul român și popoarele sovietice, dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre România și U.R.S.S.. subliniind rolul și importanta botăritoare a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii L.I. Brejnev și Nicolae Ceaușescu pentru continua întărire și adincire a acestor legături. în interesul celor două state, al cauzei socialismului și păcii.In încheierea adunării, a fost prezentat un spectacol.
★Tot cu acest prilej, la cooperativele agricole de producție din comunele Răcari, județul Dîmbovița, și Chir- nogi, județul Ilfov, au avut ioc, simbătă, adunări festive la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, ai consiliilor județene A.R.L.U.S., numeroși oameni ai muncii din aceste localități. Au luat parte membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București și ai delegației Asociației de prietenie sovieto-română, aflată in vizită in țara noastră.- (Agerpres)Convorbiri româno-mozambicaiie

independenței Poloniei
Tovarășului EDWARD GIEREK

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare PoloneDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a redobîndirii independenței Poioniei, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, adresăm Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, poporului polonez și dumneavoastră personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări.Redobîndirea independenței Poloniei a constituit o încununare a luptelor îndelungate ale poporului polonez pentru împlinirea aspirațiilor sale de libertate și neatir- nare.La aniversarea sărbătorii dumneavoastră, ne este plăcut să evocăm legăturile de solidaritate și sprijin reciproc statornicite de-a lungul veacurilor între poporul român și poporul polonez in lupta pentru eliberarea naționala și socială. Construirea socialismului în Republica Socialistă România și în Republica Populară Polonă a ridicat
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

pe o treaptă nouă, superioară, relațiile tradiționale do prietenie și solidaritate intre țările și popoarele noastre.Ne exprimăm deosebita satisfacție pentru dezvoltarea mereu ascendentă a relațiilor de colaborare multilaterală româno-polone, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, al Declarației comune și al celorlalte înțelegeri convenite cu prilejul intilnirilor și convorbirilor fructuoase pe care le-am avut împreună. Sin- tem încredințați că aceste relații, avind la bază principiile solidarității internaționale, egalității în drepturi, independenței și .suveranității naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, se vor dezvolta in continuare spre binele poporului român și al poporului polonez, in interesul cauzei generale a socialismului și păcii, a prieteniei și colaborării între popoare.Folosim acest prilej, pentru a vă transmite dumneavoastră, dragi tovarăși, poporului prieten polonez, urări de noi și mari succese in edificarea societății socialiste dezvoltate în Republica Populară Polonă.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Un moment de hotar în istoria poporului prieten polonez

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan dorim să vă adresăm sincere mulțumiri pentru cordialul mesaj pe care ni l-ați transmis cu priiejul aniversării semicentenarului creării partidului nostru.Mesajul dumneavoastră constituie o mărturie a politicii internaționaliste și solidare pe care o promovați și ne încurajează în lupta pentru• apărarea intereselor poporului peruan.Fiți siguri, dragi tovarăși, că partidul nostru va continua și în viitor să' aplice in mod consecvent marxism-leninismul și internaționalismul proletar.Vă reinnoim salutările cele mai frățești, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan,

JORGE DEL PRADO

Simbătă dimineața, tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice intei-naționale, a primit pe Joaquim Alberto Chissano, ministrul a- facerilor externe al Republicii Populare Mozambic. secretar al C.C. al■ FRELIMO.în cursul întrevederii au fost a- bordate unele aspecte ale relațiilor româno-mozambicane, eXprimindu-se dorința de a se identifica noi posibilități pentru intensificarea cooperării economice în domenii de interes comun și promovarea schimburilor comerciale. ♦La București au început simbătă convorbirile oficiale dintre tovarășul

Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și tovarășul Joaquim Alberto Chissano, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic. secretar al C.C. al FRELIMO.în cursul convorbirii a avut loc un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor româno-mozambicane și au fost abordate unele probleme ale vieții internaționale actuale.Au participat tovarășii Cornel Pacoste, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.(Agerpres)
Din partea Ministerului Educației și Învățăniîntuiui

Secretar general al 
Partidului Comunist Peruan

GUSTAVO ESPINOZA
Secretar cu relațiile internaționale

VIZITA PREȘEDINTELUIPreședintele Senatului francez, Alain Poher, aflat in țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut, simbătă, o vizită in județul Mehedinți.în cursul dimineții, oaspetele a avut o intrevedere cu Iulian Ploștina- ru, președintele Consiliului popular județean Mehedinți. în continuare, președintele Senatului francez a vizitat Muzeul regiunii Porților de Fier, din Drobeta Turnu-Severin, centrala, barajul și alte obiective componente ale sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier I“, noul oraș Orșova.Președintele Consiliului popular al

SENATULUI FRANCEZjudețului Mehedinți a oferit un dejun în cinstea președintelui Senatului francez.în aceeași zi, președintele Senatului francez s-a înapoiat la București.
★Ambasadorul Franței la București, Pierre Cerles, a oferit, simbătă, un dineu în onoarea președintelui Senatului francez, Alain Poher, care se află in vizită în tara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, alte persoane oficiate..

în zilele de 8—12 noiembrie va avea loc repartizarea în producție a absolvenților institutelor de .medicină și farmacie, care, potrivit reglementărilor în vigoare, se efectuează be baza rezultatelor obținute la învățătură, în raport cu cerințele asigurării sănătății întregii populații, cu dezvoltarea rețelei de unități sanitare și perfecționarea asistenței medicale. Repartizarea absolvenților se efectuează pe baza prevederii or Decretului Consiliului de Stat din 3 noiembrie a.c.Pentru asigurarea calității asistenței medicale la nivel corespunzător și generalizării practicii internatului, absolvenții institutelor de învățămint superior medical și farmaceutic sînt repartizați pentru a lucra nemijlocit timp de trei ani în spitale și alte unități sanitare din municipii și o- rașe, în care sînt asigurate condițiile necesare de pregătire. în perioada de pregătire practică, medicii, farmaciștii și dentiștii vor efectua stagiul în specialitățile în care s-au pregătit în timpul studiilor. După termi-

narea celor trei ani de pregătire practică, medicii, farmaciștii și dentiștii sint obligați să-și desfășoare activitatea în unități sanitare din comune, orașe sau municipii, in raport cu nevoile asistenței medicale.(Agerpres)
Cronica zilei

0 nooo si importantă treaptă pe calea înfloririi patriei
(Urmare din pag. K)printre țările cu economia cea mai dinamică din lume. Se accentuează simțitor procesul de modernizare a structurilor economiei, prevăzindu-se în anul 1979 dezvoltarea prioritară a ramurilor și subramurilor purtătoare ale tehnicii de virf și promovarea largă a progresului tehnic în toate sectoarele industriei. Totodată, și anul viitor, in centrul preocupărilor colectivelor din unitățile economice se situează realizarea unor sporuri însemnate la produsele fizice hotărîtoa- re pentru aprovizionarea tehnico- materială a producției, îndeplinirea programului de investiții și de export, satisfacerea cerințelor de consum ale populației. Cu deplină convingere putem afirma că prin înfăptuirea sarcinilor prevăzute de planul pe anul viitor se asigură creșterea mai susținută a venitului național, dezvoltarea și modernizarea mai accelerată a economiei, înaintarea mai rapidă a României pe calea apropierii de nivelul. țărilor cu dezvoltare medie, ridicarea pe o treaptă superioară a gradului de civilizație materială și spirituală al întregului popor.Să privim programul de muncă al națiunii noastre pe anul viitor și în contextul realităților din lumea contemporană. în condițiile in care omenirea de azi este profund zdruncinată de contradicții economice acute, cind in numeroase țări asistăm la fenomenul grav al subdezvoltării", iar în altele la nefolosirea. cronică a capacităților productive, la șomaj și inflație, la încetinirea creșterii economice și instabilitate monetară, faptul că sîntem in măsură să adoptăm și să înfăptuim proiecte atît. de mărețe, cum este planul de dezvoltare ccono- mico-socială pe anul viitor, sublinia

ză incă o dată imensele posibilități de care dispune un popor — eliberat de exploatare .și asuprire, stăpin pe avuția națională, liber și independent — de a-și făuri prin munca și strădaniile sale, sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului comunist, prezentul și viitorul pe care-1 dorește, țelurile mărețe la care năzuiește.Este de relevat că, prin întreaga sa construcție, planul pe -anul 1979 se integrează organic în ansamblul de măsuri pentru aplicarea generalizată, incă de la începutul anului viitor, a noului mecanism economico-fi- nanciar. Introducerea valorii producției nete ca indicator de bază în economie', perfecționarea întregului sistem de indicatori economici concentrează eforturile colectivelor din toate unitățile nu numai asupra dimensiunilor cantitative ale activității economice. ci și a celor calitative — creșterea eficienței economice fiind o problemă cardinală a dezvoltării e- conomiei in anul viitor. Se asigură astfel in toate ramurile și unitățile o preocupare mai stăruitoare si energică în vederea realizării producției fizice in structura sortimentală necesară economiei, utilizării mai bune a capacităților de producție, reducerii mai substanțiale a consumurilor de materii prime, materiale, energic și combustibil, creșterii mai accelerate a productivității muncii, înnoirii și modernizării susținute a producției. Totodată, corelarea strinsă a prevederilor de plan cu bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor, cu noul sistem de formare a fondurilor și de repartizare a beneficiilor creează premisele necesare pentru aplicarea efectivă, incepînd cu anul viitor, a principiilor autogestiunii economico-financiare și

autoconducerii muncitorești. Este insă limpede că funcționarea întreprinderilor in condițiile noului mecanism eeonomico-financiar impune creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, a organelor de conducere colectivă din unitățile economice pentru buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată spre administrare, pentru realizarea exemplară u prevederilor de plan, atit din punct de vedere cantitativ, cit și calitativ, pentru obținerea cu mijloace materiale și financiare mai miei a unor rezultate economice superioare.Avem, după cum se știe, o bună bază de pornire — succesele obținute în acest an, ca și în primii doi ani ai cincinalului actual — pentru realir zarea programului de dezvoltare economică și socială pe anul 1979. Popularizînd atit succesele obținute de poporul nostru, cit și obiectivele activității din anul 1979. organizațiile de partid sînt chemate să asigure o largă mobilizare a tuturor celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, pentru realizarea exemplară a planului și a angajamentelor pe acest an, pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor. Așa cum se subliniază in Chemarea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste privind aniversarea a 60 de ani de la formarea statului național unitar român, Să nu precupețim nici un efort pentru a înfăptui exemplar prevederile planului cincinal și ale Programului suplimentar, pentru a realiza saltul de la acumulările cantitative la o calitate nouă, superioară, asigurînd accelerarea progresului economic al țării, ridicarea mai accentuată a nivelului de trai, dezvoltarea civilizației noastre socialiste.

Simbătă s-au încheiat la Craiova lucrările celui de-al 4-,lea Congres de medicină sportivă, la care au participat aproape 200 de specialiști dm Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia, precum și medici de profil din Finlanda și Cipru, cu statut de invitați. Problematica diversă a materialelor prezentate, cadrul optim oferit pentru dezbateri, pentru exprimarea opiniilor științifice proprii, precum și nivelul de participare au permis realizarea unui fructuos schimb dc experiență între specialiști în vederea obținerii unor rezultate cit mai bune în pregătirea sportivilor de performanță. Cu același prilej s-au desfășurat lucrările Consiliului Asociației balcanice de medicină sportivă, in cadrul cărora a fost ales noul organism de conducere al asociației. în funcția de președinte pentru următorii doi ani a fost ales dr. Șerban Avrămoiu, medic-șef al Policlinicii pentru sportivi — Craiova.
nSimbătă la amiază, la Muzeul de artă din Craiova a avut loc vernisajul expoziției graficianului norvegian Rolf Nesch. La vernisaj au rostit alocuțiuni Paul Rezeanu, directorul muzeului de artă din localitate, și Per Borgen, ministru însărcinat cu afaceri a) Norvegiei la București. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de stat, oameni de artă și cultură, un numeros public.
★Simbătă s-au încheiat la Brașov lucrările sesiunii științifice republicane „Silvicultura, exploatarea pădurilor și industrializarea lemnului", organizată de Ministerul Educației și învățămintului, in colaborare cu facultățile de silvicultură și exploatări forestiere și de industrializare a lemnului. La lucrări au luat parte cadre didactice, cercetători, specialiști din unități economice industriale, studenți fruntași — membri ai cercurilor științifice. (Agerpres)

Poporul polonez prieten aniversează în aceste zile 60 de ani de la redobindirea independenței patriei sale — cucerire istorică, ce a încununat îndelungata sa luptă pentru libertate și neatîrnare.La două decenii de la acest eveniment, poporul polonez avea să treacă însă printr-una din cele mai grele încercări din istoria sa : la 1 septembrie 1939 Polonia a căzut victimă agresiunii hitleriste, moment ce a marcat dezlănțuirea celui de-al doilea război mondial. în anii grei ai ocupației, cei mai buni fii ai Poloniei, in frunte cu comuniștii, însuflețiți de un fierbinte patriotism, s-au ridicat cu hotărire la luptă mo- bilizînd masele populare la o largă mișcare de rezistență împotriva cotropitorilor care iși propuseseră ca scop însăși lichidarea ființei naționale a poporului polonez. Alături de armata sovietică — care a dus greul in cel de-al doilea război mondial — de celelalte forțe ale coaliției antihitleriste. patrioții și armata poloneză renăscută și-au adus o contribuție importantă la izbînda finală în lupta împotriva fascismului.După încheierea războiului. Polonia, renăscută din propria-i cenușă, a devenit un stat socialist în plină înflorire. Printr-o muncă dîrzâ, tenace, oamenii muncii din Polonia, sub conducerea P.M.U.P., au înlăturat urmele cumplite ale războiului și ocupației, au înfăptuit largi transformări înnoitoare, obținînd importante rezultate în opera dc construcție socialistă. A cunoscut o puternică dezvoltare industria, Polonia situin- du-se astăzi pe locul al zecelea în lume în ce privește volumul pro

ducției industriale. De asemenea, s-au înregistrat progrese remarcabile in știință și tehnică, în înflorirea culturii, dezvoltarea economiei formînd baza creșterii nivelului de trai material și spiritual al poporului.La a 60-a aniversare a redobîndirii independenței patriei sale, poporul polonez se află angajat intr-un amplu efort creator pentru îndeplinirea programului de dezvoltare definit de Congresul al VII-lea al P.M.U.P.Poporul român se bucură sincer de realizările poporului polonez în construcția socialistă, în dezvoltarea continuă a patriei sale. Conviețuind de secole în imediată apropiere, cele două popoare s-au sprijinit reciproc în lupta pentru libertate și neatirna- re. Aceste relații și-au găsit elocventă expresie în solidaritatea frățească dintre mișcările revoluționare, muncitorești din țările noastre în marea bătălie împotriva fascismului, pentru eliberarea națională și socială. în anii construcției socialiste, legăturile de prietenie și colaborare româno-poloneze s-au amplificat și diversificat continuu, avind în comunitatea de orinduire și ideologie o temelie trainică, indestructibilă.Factorul esențial care asigură cursul mereu ascendent al colaborării româno-polone îl constituie, așa cum confirmă în mod elocvent viața însăși, relațiile de prietenie și .solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez — o importanță hotărîtoare avind in acest sens contactele și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek. care au determinat de fiecare dată amplificarea și îmbogățirea colaborării pe multiple planuri între țările noastre.

Declarația privind întărirea si aprofundarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, semnată anul trecut de cei doi conducători de partid, poate fi apreciată, pe drept cuvint, ca o adevărată cartă a conlucrării prietenești multilaterale româno- polone.Semnificativ pentru evoluția rodnică a acestor relații este faptul că in ultimii ani volumul schimburilor economice româno-polone s-a dublat, iar pe ansamblul actualului cincinal se prevede ca ele să crească de trei ori față de cincinalul precedent. Se dezvoltă, de asemenea, colaborarea în domeniile științei, culturii, educației și învățămintului.în același timp. România și Polonia conlucrează pe plan internațional pentru promovarea idealurilor de pace, destindere și ințelegere. pentru soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane potrivit intereselor tuturor popoarelor. Ca țări atit de greu incercate in cele două războaie mondiale, ele acționează cu consecvență pentru înfăptuirea unui sistem trainic de securitate in Europa, pentru asigurarea unui viitor de pace tuturor popoarelor continentului.Animat de sentimente de caldă prietenie .și solidaritate față de poporul polonez, poporul român participă cu bucurie la aniversarea din aceste zile, dorindurî din inimă noi succese in opera măreață de edificare a societății socialiste dezvoltate, pentru inflorirea continuă a patriei sale.
D. ȚINU

e SPORT e SPORT • SPORT @ SPORT
Campionatele mondiale de canotaj

ECHIPAJUL ROMÂNESC DE 4 PLUSWELLINGTON 4 (Agerpres). — Pe lacul Karapiro din Noua Zeelandă s-au desfășurat simbătă finalele concursului feminin din cadrul campionatelor mondiale de canotaj academic. Dintre echipajele românești mai bine s-a comportat schiful de 4 plus 1 rame, alcătuit din Elena Oprea, Florida Dospinescu, Florica Silaghi, Georgeta Mașca-Militaru și Aneta Matei, care s-a clasat pe locul trei, cucerind medalia de bronz (timp : 3'53”92/100). în această probă, victoria a revenit echipajului R. D. Germane — 3’48”47/100. urmat de cel al S.U.A. — 3’52”42/100.Iată echipajele ciștigătoare ale celorlalte cinci finale, precum și locurile ocupate de echipajele noastre : schif

1 RAME — MEDALIE DE BRONZsimplu : 1. Christine Hahn (R. D. Germană) — 4’12”59/100 ; ...6. Ancta Marin (România) — 4’27”9"/100 ; 2 fără cîrmaci : 1. R. D. Germană — 4’02”65/100 ; ...5. România (MarlenaZagoni, Angelica Chertic) — 4’09” 46/100 ; 2 vîsle : 1. Bulgaria —4’01”94/100 ; ...5. România (OlgaHomeghi — Sanda Toma) — 4’08” 90/100 ; 4 plus 1 vislc : 1. Bulgaria — 3’31”20/100 ; ...6. România (Mariana Zaharia, Valeria Răcilă, Sofia Bano- vici, Mariana Catană plus Elena Giurcă) — 3’38”49/100 ; 8 plus 1 : 1. U.R.S.S. — 3’22”.Campionatele se încheie astăzi, cind sint programate finalele în probele masculine.Olimpiada de șahBUENOS AIRES 4 (Agerpres). — în turul VIII al Olimpiadei de șah de la Buenos Aires, echipa masculină a României conduce cu 1—0 în meciul cu formația Bulgariei. La prima masă, marele maestru român Florin Gheorghiu l-a învins pe marele maestru Ivan Radulov, iar parti- dele Ciociltea-Ermenkov, Șubă-Trin- gov și Ghindă-Spasov s-au întrerupt.Alte rezultate : U.R.S.S.—S.U.A. 1,5—0,5 (2) ; Cuba—Danemarca 2—1 (1) ; Ungaria—Anglia 2—1 (1) ; Iugoslavia—Polonia 2—1 (1) ; Islanda—

Franța 2,5—1,5 ; R. P. Chineză—Olanda 2—1 (1) ; R. F. Germania—Argentina 3—1.Au luat sfirșit întrecerile din grupele ■ preliminare ale competiției feminine. Deși în ultimele două runde a terminat la egalitate (1,5—1,5) cu formația Bulgariei și a întrecut cu 2—1 pe cea a Spaniei, echipa României nu a obținut calificarea din cauza punctelor pierdute în tururile anterioare. Din grupa a patra preliminară s-au calificat pentru turneul final (locurile 1—8) selecționatele Spaniei și Bulgariei.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

t V

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 noiembrie. în țară : Vreme în 
general frumoasă. cu‘ cerul variabil. 
Vor cădea ploi și burnițe slabe, mai 
ales în vestul și nordul țării. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 gra
de, iar valorile maxime între 5 și 13 
grade. Brumă locală. Ceață slabă, di
mineața și seara. în București : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperatura în creștere 
ușoară.

• In campionatul republican de rugby, pe stadionul Olimpia din Capitală, ieri s-a disputat meciul dintre formațiile bucurcștene Dinamo și Sportul Studențesc, victoria revenind cu scorul de 15—9 (6—6) jucătorilor dinamoviști.• Astăzi se desfășoară partidele etapei a Xl-a a campionatului diviziei A la fotbal. Meciurile se vor juca după următorul program : Sportul StudențesC-U.T.A. (stadionul Republicii. incepînd de la ora 11,00) și Dinamo—Politehnica Timișoara (stadionul Dinamo, ora 14,00).

în țară, incepînd de la ora 14,00, se vor desfășura următoarele jocuri : C.S. Tirgoviște—Politehnica Iași ; F.C, Olimpia—F.C. Baia Mare; Universitatea Craiova—Steaua București ; Gloria—F.C. Chimia ; S.C. Bacău—F.C. Bihor ; F.C. Corvinul— A.S.A. : Jiul—F.C. Argeș. _© Ieri, în Capitală, intr-un meci contînd pentru campionatul diviziei B la fotbal (seria a 2-a), echipa Rapid a învins cu scorul de 3—1 (3—0) formația Gaz Metan Mediaș.

PROGRAMUL 1
3.W) Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte !
9.20 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei — episodul 11
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viata salului
11.45 Bucuriile muzicii
12.50 De strajă patriei
13,05 Album duminical
15.00 Stadion — magazin sportiv
17.50 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Episodul 63
18.40 Micul ecran pentru cei mici 
19.00 Telejurnal
19.20 Documentar TV: 1918—1978. Romfi- 

nia socialistă — Idealurile împli
nite

19.40 Antologii artistice — Gala cinte- 
cului popular (ll). Emisiune reali
zată la Craiova și Tirgu Mureș de 
Adrian Păunescu

20.45 Film artistic : Oamenii vor să 
trăiască. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor franceze.

22.20 Telejurnal a Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11.45 Teleșcoală
19.00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19.40 Bijuterii muzicale
20,05 Telerama-sport
20.35 Din cartea naturii.
21.00 Clubul tineretului.

LUNI, 6 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune in limba maghiară
19,00 Concert de muzică poloneză cu 

prilejul împlinirii a 60 de ani de 
la redobîndirea independenței Po
loniei

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20.20 Roman foileton : Putere fără 

glorie. Episodul 11
21,10 Orizont tehnico-științific
21.45 Patrie, republică iubită
22,00 Cadran mondial

PROGRAMUL 2
16.30 Cenaclul tinerilor de la Institutul 

de arhitectură „Ion Mincu“
17,00 Muzică populară
17.20 Tntîlnire cu satira și umorul
17.50 Documentar TV : Universitatea
18.15 Muzică ușoară
18.30 în alb și negru
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : Sîndbad 

marinarul
20.15 întUnlri muzical-coregrafioe
21.20 Incursiune in. cotidian
21.40 Film serial : Om bogat, om sărac.

® INDUSTRIE LING
VISTICĂ. Una din industriile cele mat prospere din Anglia este cea de... predare, a limbii engleze. Anul trecut, aproape un sfert de milion de străini au venit in această țară, cu scopul anume de a se perfecționa în engleză, ceea ce pe plan valutar s-a tradus printr-un aport echivalent cu 600 milioane de lire sterline. Directorul uneia din școlile înființate în acest sens consideră engleza ca „una din principalele resurse naturale ale țării, care, spre deosebire de petrolul din Marea Nordului, este inepuizabilă".

© 30 000 DE DOLARI 
PENTRU O DIPLOMĂ, în ultimii 10 ani, în S.U.A.. taxele percepute pentru frecventarea cursurilor universitare au crescut cu 77 la sută. Pentru patru ani de facultate se plătește în medie, suma de 30 000 de dolari, ceea ce. după cum relevă și revista ..Time", constituie o grea povară bugetară pentru familiile americane. Un student la un colegiu particular cheltuiește anual 5 000 de dolari numai pentru taxe școlare, iar alți 2 500 de dolari pentru hrană, chirie, cărți și transport.

® ORIGINEA CUVIN
TELOR ÎNCRUCIȘATE. Pină acum paternitatea cuvintelor încrucișate a fost atribuită englezului Arthur Wynnfe, din Liverpool, care a publicat primul său careu, compus din 32 de cuvinte, în suplimentul duminical al unui ziar din 21 decembrie 1913. O descoperire făcută recent de un colecționar de șarade polonez, pe nume Krzyisztof Oleszczyk, e de natură să schimbe versiunea privind originea acestui joc distractiv. Oleszczyk a găsit intr-un număr al ziarului „Kurier Kodzienny", apărut în 28 ianuarie 1885, o rubrică intitulată „Cu

1 ■

vinte încrucișate". Așadar, primele „cuvinte încrucișate" au fost publicate in Polonia cu 93 de ani în urmă.
• EXPERIMENTE A- 

VîCOLE. De mai mulți ani specialiștii se întreabă dacă este posibilă obținerea unor găini fără pene. De curînd, un cercetător de la universitatea dip Connecticut (S.U.A.) a demonstrat că. teoretic, acest lucru este posibil. Potrivit respectivului cercetător, creșterea pe

scară industrială a găinilor fără pene ar prezenta un important avantaj economic. întrucit ele cintăresc cu 5—8 la sută mai mult decît găinile normale. Experiențele în această direcție, care au și început, se adaugă unor căutări Similare ale specialiștilor în vederea sporirii resurselor alimentare, prin realizarea de „carne" de soia ș.a.
• PLOI DUPĂ ZECE 

ANI DE SECETĂ. în Republica Capului Verde a plouat 1 Această informație, care in Eu

ropa reprezintă o banalitate, capătă, in acest caz, o importanță nebănuită. într-adevăr. trebuie știut că acest punct a- vansat al Africii sahcliene nu a mai văzut nici o picătură de ploaie de cel puțin zece ani. Pentru locuitorii Republicii Capului Verde, și in general pentru cei ai țărilor care fac parte din Sahel, această aversă de ploaie este, cu adevărat, dătătoare de speranțe.
• PE SUB CANALUL 

MINECII. Proiectul de tunel feroviar pe sub Canalul Minecii, abandonat datorită gravelor dificultăți economice pe care le-a cunoscut Anglia după 1973, e*te

din nou in actualitate. Societățile de căi ferate britanice și franceze sînt atît de sigure de înfăptuirea proiectului, incit au și fixat tarifele și au stabilit mersul trenurilor, care vor face legătura intre Paris și Londra în circa 4 ore și jumătate. După toate probabilitățile, tunelul, in lungime de 53 de km, va avea o singură galerie șl va fi deschis pentru trafic în 1988: zilnic vor circula de-a lungul lui 120 de trenuri.
©ICEBERG, ÎN 

DRUM SPRE... AFRICA. Uriașul iceberg care a fost observat pentru prima dată in octombrie 1967 de un satelit meteorologic american, s-a deplasat

între timp din apele antarctice in Atlantic și ar putea foarte probabil să ajungă, pe la mijlocul anului viitor. în regiunea marină d'in sudul Africii. Este vorba dc primul iceberg a cărui deplasare a fost urmărit încă de la începutul desprinderii sale de un ghețar și pe întreg parcursul deplasării sale. în momentul desprinderii sale de ghețarul Trolltunga din Marea Weddell, dimensiunile icebergului erau de 55 X 105 km. în luna mai a acestui an. de pe bordul unei nave de cercetări s-au putut determina actualele sale dimensiuni : 37 X 74 km, înălțimea deasupra nivelului apei fiind între 20 și 30 de metri.
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Evoluția situației de la frontiera 
tanzanianougandezăDAR ES SALAAM 4 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat oficial dat publicității la Dar Es Salaam, forțele armate tanzaniene au doborit in cursul zilei de vineri două avioane ugandeze, care încercau să bombardeze podul strategic de la Kyaka, important punct de trecere peste riul Kagera, cu intenția de a împiedica o contraofensivă fanzaniană. Pierderile suferite de forțele aeriene u- gandeze în cursul operațiunilor din ultimele zile pe teritoriul Tanzaniei au ajuns, potrivit aceluiași comunicat. la cinci avioane.Comunicatul tanzanian. care arată că „luptele continuă", precizează că pînă vineri seara forțele ugandeze fuseseră respinse la nord de Kyaka, punctul cel mai avansat pină la care acestea pătrunseseră pe teritoriul Tanzaniei.

tură între zona ocupată de trupele ugandeze și restul teritoriului Tanzaniei,. Comunicatul apreciază că trecerea trupelor tanzaniene in zona <>- cupată de forțele ugandeze ar fi devenit „în momentul de fată imposibilă".ABIDJAN 4 (Agerpres). — Președintele Coastei de Fildeș, Felix Houphouet-Boigny, a adresat șefilor de stat ai Tanzaniei și Ugandei un mesaj care conține apelul ia stabilirea imediată a unui dialog în vederea încetării ostilităților de la frontiera dintre ele, informează agenția France Presse.

încheierea vizitei delegației parlamentare

MONROVIA 4 (Agerpres). — S-a încheiat vizita în Liberia a delegației parlamentare române, condusă de Vasile Vilcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., membru al Consiliului de Stat.Delegația a avut o întrevedere cu Robert I. E. Bright, secretarul general al Partidului ..The True Whig", partid de guvernămînt, și cu alți membri ai conducerii acestuia.Robert I. E. Bright a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cele mal bune urări de sănătate și fericire, de noi succese poporului român.

LiberiaAu fost evidențiate bunele relații existente intre cele două partide, subliniindu-se că dezvoltarea acestor relații servește cauzei cooperării prietenești multilaterale dintre cele două țări și popoare.
★Delegația Marii Adunări Naționale a avut, de asemenea, o întrevedere cu C. afacerilor beria, cu liberian.Parlamentarii români au vizitat unele obiective economice și social- culturale din Liberia.

Președintele Austriei 
a primit delegația 

Consiliului ziariștilor 
din România

Cecil Dennis jr„ ministrul externe al Republicii Li- alți membri ai guvernului

KAMPALA 4 (Agerpres). — Postul de radio Kampala a transmis un comunicat potrivit căruia forțele u- gandeze au bombardat vineri podul din localitatea Kyaka. de peste riul Kagera, principalul punct de legă-

TRIPOLI 4 (Agerpres). — Reluînd un comunicat al agenției Jana, agenția France Presse informează că ministrul libian al informațiilor a plecat spre Dar Es Salaam și Kampala, fiind purtătorul unor mesaje ale șefului statului libian, Moammer El Geddafi, către președintele Julius Nyerere și către șeful statului ugan- dez, Idi Amin.
MANIFESTĂRI CONSACRATE CELEI DE-A 60-A

ANIVERSĂRI A FORMĂRII STATULUI NAȚIONAL

UNITAR ROMÂN

Pentru încetarea confruntării militare
și reglementarea pe cale pașnică

a conflictului dintre Uganda și TanzaniaOpinia publică din țara noastră a luat cunoștință cu sentimente de mîhnire și, totodată, de îngrijorare de izbucnirea unui nou conflict armat pe continentul african — intre Uganda și Tanzania. După cum este cunoscut, între cele două țări au izbucnit ciocniri militare in zona de frontieră care, treptat, s-au transformat într-un conflict de proporții, fiind angajate din plin forțe ale artileriei și aviației, ostilitățile sol- dîndu-se cu pierderi importante de vieți omenești și mari pagube materiale. Provocind grele suferințe ambelor popoare, conflictul contribuie în același timp la intensificarea stării de tensiune pe continentul african, stirnind o justificată neliniște pe plan internațional, in rindul prietenilor popoarelor Africii, al tuturor forțelor iubitoare de pace și înțelegere.Deplingind aceste evoluții. România consideră că ele sint nemijlocit legate de perioada îndelungatei dominații colonialiste, care a lăsat moștenire in Africa, la fel ca și in alte părți ale lumii, 'probleme litigioase complexe, legate de aspecte teritoriale, de însuși procesul cristalizării noilor națiuni independente, întreaga evoluție . istorică demonstrează insă că asemenea probleme, ca. de altfel, orice chestiuni litigioase, oricit de ascuțite ar fi. nu iși pot găsi in nici un caz solutionarea pe calea armelor, prin acte de forță. Dimpotrivă, confruntările armate, ciocnirile militare nu fac decit să agraveze aceste probleme, să învenineze și mai mult, climatul politic, să îngreuneze găsirea unor soluții echitabile, creind primejdii pentru cauza păcii și securității internaționale.Totodată, este bine știut că. practic. totalitatea statelor africane sint țări pe care dominația colonială le-a menținut intr-o adincă inapo- iere economică, in fața lor ridicin- du-se sarcini uriașe pentru depășirea subdezvoltării și lichidarea decalajelor, pentru accelerarea mersului înainte al societății. Or, este evident că înfruntările militare nu pot decit să îngreuneze considerabil aceste eforturi, dăunind cauzei unității țărilor africane — cerință esențială pentru consolidarea inde-

— 4pendenței lor politice, pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, pentru asigurarea dezvoltării lor de sine stătătoare.Așa cum arată însăși experiența istorică, singura cale de soluționare eficientă și durabilă a problemelor lăsate moștenire de colonialism J— ca, de altfel, a oricăror conflicte din orice parte a lumii, este calea tratativelor politice, purtate in spiritul înțelegerii, receptivității și respectului reciproc față de interesele legitime ale fiecărei națiuni. Reafirmînd această cerință fundamentală de soluționare a diferendelor la masa tratativelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Cu atit mai necesar considerăm aceasta in Africa, unde există multe probleme complicate, lăsate de dominația imperialistă, colonialistă. Orice încercare de a soluționa aceste probleme pe calea armelor nu poate duce decit la complicarea situației, dăunind luptei de consolidare a independenței economico-sociale a statelor africane, a unității africane și a păcii. De aceea ne pronunțăm ferm pentru soluționarea tuturor problemelor africane pe calea tratativelor intre țările interesate, de către africanii înșiși, excluzindu-se orice intervenție din afară".In acest spirit România iși exprimă speranța că se va ajunge la încetarea neintirziată a ostilităților dintre Uganda și Tanzania, că, prin eforturi comune, conflictul intre cele două țări va fi reglementat pe cale pașnică, prin tratative politice, cu respectarea integrității teritoriale, a întregului ansamblu al normelor fundamentale ale legalității internaționale. Este în interesul tuturor țărilor Africii, al tuturor țărilor în curs de dezvoltare, ca focarele de conflict și înfruntări militare să fie stinse cit mai grabnic, în așa fel incit locul factorilor de tensiune să-l ia raporturile de bună vecinătate și conlucrare prietenească, asigurîndu-se condițiile necesare ca popoarele africane să-și îndrepte toate forțele în direcția dezvoltării economico-sociale, întărindu-se solidaritatea și unitatea lor in lupta comună pentru realizarea idealurilor de independență și progres.

BERNA 4 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, la cinematograful „Movie" din Zurich s-au deschis zilele filmului românesc.In cadrul acestei acțiuni, care va dura pînă la 18 noiembrie vor fi prezentate filmele artistice de lung metraj „Războiul de independență", „Puterea și adevărul", „Zidul" și „Nunta de piatră".

CAIRO 4 (Agerpres). — La Alexandria, în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 60-a aniversare a făuririi statului național unitar român a fost inaugurată expoziția de fotografii „Aspecte din România". Au participat Fahmi Gabre, subsecretar de stat la Ministerul învățămîntului și Culturii, Abdel Moksut Risk, subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, oficialități din Alexandria, oameni de cultură, un numeros public.
REUNIUNEA DE LA MONTREUX

SECURITATEA EUROPEANĂ RECLAMĂ
EXCLUDEREA FORȚEI ÎN RELAȚIILE DINTRE STATEBERNA 4 (Agerpres). — Prima săptămînă a lucrărilor reuniunii de la Montreux a experților din țările semnatare ale Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, consacrată elaborării unei metode de reglementare pașnică a conflictelor, a fost rezervată dezbaterilor generale. în cadrul lor, reprezentantul tării noastre. Ion Diaconu, a arătat că, în abordarea problematicii acestei importante reuniuni, România pornește de la concepția elaborată de președintele Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia securitatea europeană presupune un sistem de angajamente ferme și de măsuri concrete de natură să excludă utilizarea forței și a amenințării cu forța în relațiile dintre statele europene, care să garanteze fiecărui stat că se află la adăpost de orice

act de agresiune și eă se poate dezvolta în mod liber. Reprezentantul român a amintit că, încă din 1975, în documentul de poziție prezentat de țara . noastră la O.N.U., s-â propus crearea unei comisii permanente a Adunării Generale cu funcția de mediere, bune oficii și conciliere, care să poată contribui la reglementarea pașnică a diferendelor și prevenirea' conflictelor.Referindu-se la metodele de reglementare pașnică a diferendelor dintre statele europene, vorbitorul a apreciat că un principiu de bază trebuie să-I reprezinte angajamentul tuturor statelor ca, in cazul in care nu au reușit să-și soluționeze diferendele dintre ele pe calea negocierilor, să-și continue eforturile in acest scop u- tiiizînd alte metode, în special medierea și concilierea.
Tratatul de prietenie și colaborare sovieto-vietnamezMOSCOVA. După cum s-a anunțat, in urma convorbirilor la nivel înalt de la Moscova, a fost semnat Tratatul de prietenie și colaborare între U.R.S.S. și R.S. Vietnam.Tratatul prevede că cele două țări vor întări relațiile de prietenie, solidaritate, ajutor și sprijin mutual, pe baza respectării reciproce a suveranității și independenței de stat, a egalității în drepturi și neamestecului in treburile interne. Tratatul prevede întărirea și lărgirea colaborării economice și tchnico-științifice, coordonarea planurilor de dezvoltare economică ; se prevede, de asemenea, extinderea legăturilor pe linia organelor de stat și a organizațiilor obștești, precum și pe planul culturii, învățămîntului, literaturii și artei, presei, ocrotirii sănătății, turismului și sportului.

asemenea, în ca obiective frățești. . a intre
se re- șiDe înscriu lațiîlor solidarității te. apărarea păcii și securității internaționale, sprijinirea luptei pentru eradicarea definitivă a colonialismului și rasismului, sprijinirea țărilor nealiniate, a popoarelor din Asia, Africa. America Latină în lupta pentru dreptul de a dispune liber de resursele lor naturale, pentru statornicirea unor noi relații economice internaționale ; se evidențiază, de a- semenea, hotărirea celor două țări de a acționa pentru dezvoltarea raporturilor dintre state cu sisteme sociale diferite, pe baza principiului coexistenței pașnice, pentru lărgirea și aprofundarea procesului .de destindere în viata internațională.

tratatîntărirea unității țările socialis-

VIENA 4 (Agerpres). — Președintele federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, a primit vineri delegația Consiliului ziariștilor din România, care efectuează o vizită în Austria la invitația serviciului federal de presă.Cu acest prilej, președintele Austriei a exprimat interesul deosebit și profunda satisfacție față de apropiata vizită pe care o va face în România la invitația președintelui -Nicolae Ceaușescu, precum și dorința ca noul dialog la nivel înalt să contribuie la dezvoltarea pe multiple planuri a bunelor relații de prietenie și colaborare între cele două țări și popoare.
SPANIA

La 6 decembrie
referendum asupra

ConstituțieiMADRID 4 (Agerpres). — Guvernul spaniol a stabilit ca data referendumului popular asupra textului Constituției, aprobată de către Parlament la 31 octombrie a.c„ să aibă loc la 6 decembrie 1978. Această dată a fost stabilită, oficial, de către Consiliul de Miniștri reunit la Madrid sub președinția premierului Adolfo Suarez.

Adunarea festivă de la Moscova
CV PRILEJUL ANIVERSARII MARII REVOLVȚ11 SOCIALISTE 

DIN OCTOMBRIEP.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care a făcut o amplă trecere în revistă a succeselor repurtate de poporul sovietic, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, in construcția comunismului, în transpunerea k în viață a hotărîrilor Congresului al XXV-lea al partidului. Raportorul a reliefat înfăptuirile dobîndite în primii trei ani din actualul perioadă în care producția ală urmează să fie de 1,4 mare comparativ cu aceeași a cincinalului precedent, agricolă a continuat procesul voltare și modernizare.O parte a cuvîntării a fost erată situației internaționale și politicii externe a U.R.S.S.

MOSCOVA 4 — Corespondentul A- gerpres, Mihai Coruț, transmite : In Sala mare a Palatului congreselor din Kremlin a avut loc adunarea festivă consacrată celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.în prezidiul adunării au luat loc Leonid Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., alți conducători de partid și de stat sovietici. La adunare au participat veterani ai Revoluției din Octombrie, alți numeroși invitați.Raportul „Forța creatoare a marilor idei ale lui Octombrie" a fost prezentat de Aleksei Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al

cincinal, industri- ori mai perioadă iar cea de dez-consa- actuale
Negocierea efectiva — calea spre 

rezolvarea problemei cipriote 
Raport al secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Cheia oricărui progres substanțial către o reglementare pașnică a problemei Ciprului, bazată pe interesele legitime ale celor două comunități din insulă, rămîne un proces e- fectiv de negociere, se arată într-un raport al secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, prezentat A- dunării Generale care, luni, urmează să reia dezbaterile asupra chestiuni.Deși ambele părți acceptă necesitatea reluării negocierilor — tă în raport — în decurs de un an situația din Cipru a evoluat nesem-

acesteise ara-

nificativ. convorbirile intercomunita- re rămînînd blocate, ca urmare a „caracterului mutual inacceptabil al propunerilor prezentate pînă în prezent".în vederea relansării convorbirilor, secretarul general al O.N.U. preconizează revizuirea metodelor de negociere folosite pînă în prezent în căutarea unei reglementări a problemei cipriote. în acest sens, el invită toate părțile interesate să acorde o atenție deosebită acestei probleme, declarîndu-se la dispoziția lor în cadrul misiunii de bune oficii, care i-a fost încredințată.

agențiile de presă transmit
Primire la Pekin. Hua Ku°- fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit sîmbătă pe James Schlesinger, ministrul energiei al S.U.A., care se află in vizită în R.P. Chineză, în fruntea unei delegații de oficialități americane. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.
Un document a! P.C. Ita

lian, dat publicității la Roma, atrage atenția asupra creșterii terorismului in Italia. De la 1 ianuarie 1978, se arată în raport, au fost comise acte violente. Au fost avariate secții de poliție, 24 sedii ale partide politice. 20 magazine, 9 brici etc.' Din totalul actelor teroriste, mâi mult de jumătate au fost comise în capitala țării.

Convorbiri între P.S.U.G. 
și P. C. din Olanda. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., s-a întîlnit cu delegația P.C. din Olanda, condusă de președintele partidului, Henk Hoekstra, care se află în vizită la Berlin. S-a procedat la un schimb de păreri privind politica celor două partide, probleme actuale ale situației internaționale și ale luptei partidelor comuniste și muncitorești din Europa pentru pace, dezarmare și progres social.

este o continuare a politicii de recuperare a capitalismului, ce contravine atît intereselor naționale ale Portugaliei, cit și Constituției țării.

1983 nouă unor fa-
Măsuri de denationali- 

zare în Portugalia. Guvernul portughez a decis denaționalizarea altor opt mari Întreprinderi, intre care puternica companie comercială „Păo de Azucar". Măsura a fost aspru criticată de presa de stingă din Portugalia, care subliniază că ea

Alegeri în statul indian
KaTIiataka. Aproximativ 600 000 de alegători din statul indian Karnataka sînt chemați să se prezinte, duminică, la urne pentru a alege un reprezentant în Camera deputăților a Parlamentului Indiei (Lok Sabha), în locul rămas vacant prin demisia unui deputat din partea acestui stat. Printre cei 28 de candidați in aceste alegeri se află și fostul premier Indira Gandhi, candidind din partea Partidului „Congresul Național Indian-I“.

Relațiile polono—vest-Comunicatul transmis de agenția P.A.P. cu privire la vizita oficială efectuată în Polonia de Hans- Dietrich Genscher, vicecancelar, ministru de externe al R.F. Germania, consemnează progresele considerabile înregistrate în multe domenii ale procesului de normalizare a relațiilor bilaterale și exprimă voința comună a părților de a urma și in viitor calea normalizării.
înalt de la Bagdadlor reuniunii la nivel înalt și vom • aduce participanților la reuniune răspunsul său la mesaj — a precizat premierul libanez.

Conferința îa nivelBAGDAD 4. — Trimisul special Agerpres transmite : Simbătă dimineață la Palatul prezidențial din Bagdad au continuat lucrările conferinței arabe la nivel inalt, convocată la inițiativa Irakului, în scopul examinării situației din Orientul Mijlociu după semnarea acordurilor de la Camp David și a căilor de acțiune viitoare ale țărilor arabe participante.După încheierea ședinței plenare, la care au luat parte numai șefii de delegații, un comunicat oficial a informat că participanții la conferință au hotărît. să trimită la Cairo o delegație cu un mesaj al reuniunii arabe la nivel înalt de la Bagdad adresat președintelui Egiptului, Anwar El Sadat, în care acesta este invitat „să renunțe la acordurile de la Camp David". în baza hotăririi conferinței arabe la nivel inalt, delegația trimisă la Cairo este condusă de primul ministru al Libanului, Selim Al-Hoss, și are ca membri pe Tarik Aziz, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, membru al delegației Irakului, Ahmed Khalifa Al Suwaidi, ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, și Ahmed Iskander Ahmed, ministrul sirian al informațiilor.Selim Al-Hoss a declarat, înaintea plecării sale din Bagdad, că mesajul este adresat de președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, in calitatea sa de președinte al reuniunii arabe la nivel înalt. Vom informa pe președintele Egiptului asupra dezbateri-

în mai multe localități 
(îîn ®u cdhținuat demonstrațiile — informează agenția iraniană de știri PARS arătînd că în majoritatea lor acestea s-au desfășurat fără incidente. De o amploare mai mare a fost demonstrația din orașul Re- zaiyeh, organizată de liderii religioși locali. PARS relatează, totodată, că din ordinul primului ministru o comisie de anchetă s-a deplasat la Kerman, pentru a investiga cauzele incidentelor care s-au produs recent în această localitate.

Președinții Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, ' ........................Assad, regele șeful statului , ,ber Al-Ahmad Al-Sabah, și Fahdibn Abdul Aziz, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, prezenți la lucrările reuniunii arabe Ia nivel înalt din capitala irakiană, s-au întîlnit vineri la Palatul prezidențial din Bagdad. Potrivit relatărilor agențiilor do presă, schimbul de opinii care a avut loc cu acest prilej s-a referit la posibilitățile de apropiere a pozițiilor participanților în problemele care fac obiectul întîlnirii arabe la nivel înalt de la Bagdad.

și Siriei, Hafez Al- Hussein al Iordaniei, kuweit ian, șeicul Ja-
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Rezoluție adoptata în Comitetul 
pentru decolonizareNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Comitetul pentru decolonizare al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat cu 87 de voturi pentru. 16 impo- trivă și 28 de abțineri un proiect de rezoluție care condamnă ..în mod energic" statele care colaborează cu Republica Sud-Africană in domeniile politic, diplomatic, economic și militar.

Textul rezoluției, care urmează să fie prezentat Adunării Generale reunită in plen, a fost propus de un număr de 31 de state in cadrul examinării activității „intereselor străine, economice și de altă natură, care împiedică punerea in aplicare a Declarației Adunării Generale din 1960 privind decolonizarea".

VANCOUVER 4 (Agerpres). — în orașul canadian Vancouver s-au deschis, vineri, lucrările celui de-al 14-lea Congres al Internaționalei Socialiste, la care participă 160 de delegați reprezentind partide socialiste și social-democrate membre ale acestei organizații. Pe ordinea de zi sint înscrise teme ca situația economică internațională, relațiile dintre țările in curs de dezvoltare și cele industrializate, dezarmarea, situația din A- frica australă și activitatea, companiilor transnaționale.In cuvîntul rostit la deschiderea

dezbaterilor, președintele Internaționalei Socialiste. Willy Brandt, a cerut statelor lumii să-și concentreze eforturile in direcția dezarmării și progresului economic și social,. îndeosebi al țărilor cel mai puțin dezvoltate. Omenirea — a sous el — va trebui să examineze problema utilizării cel puțin a unei părți a resurselor folosite în scopuri militare în- tr-o manieră mai înțeleaptă. El a a- preciat că instituțiile internaționale constituite după cel de-al doilea război mondial trebuie adaptate necesităților actuale.

ACTUALITATEA IN IMAGINI
CONSILIUL DE SECURITATE: Condamnarea 

manevrelor rasiștilor de la Pretoria
în această săptămînă, 
în legătură cu încer- 
ultimă oră ale autori- 
la Pretoria de a ocoli

acordurile pe care și-au 
propria semnătură și de a 
ganiza alegeri unilaterale în 
mibia, cu scopul evident de 
menține în continuare domina
ția. Condamnînd energic mane
vrele rasiștilor, majoritatea 
membrilor Consiliului de Secu
ritate au cerut aplicarea de 
sancțiuni drastice R.S.A. în ca
zul cînd va persista în reali
zarea proiectelor sale.

Manifestație organizată 
Anvers în sprijinul traducerii 
neîntîrziate în măsuri concrete 
a principiilor stabilite la sesiu
nea specială, a O.N.U. consa
crată dezarmării.

BELGIA: Pentru măsuri concrete 
de dezarmare

Aplauzele lui Venus
Ideea a fost generoasă : încheierea unor acorduri privind resti

tuirea marilor valori culturale de care au fost deposedate unele po
poare. (Deposedare este, desigur, un eufemism pudic pentru |af, pră- 
dăciune și tîlhăris colonială).

Dar poate că alegerea locului n-a fost de bun augur: Sicilia 
evocă, spontan, Mafia — iar aceasta nu evocă, nici spontan, nici 
în vreun alt fel, noțiunea de probitate.

Poate că s-ar fi găsit un loc mai fericit pentru colocviul UNESCO 
despre „Dreptul națiunilor la memorie culturală".

Căci, așa cum pentru individ amneziile reprezintă nu numai eclipse 
ale memoriei, ci și incertitudini în autocunoaștere, și pentru națiuni 
petele albe în istoria culturii înseamnă hiatusuri, goluri în definirea 
propriei personalități. Ar fi, evident, imposibil de conturat o imagine 
a dezvoltării anticilor eleni sau egipteni, asirieni sau fenicieni, a 
popoarelor din fostele colonii ale Africii, Asiei, Americii Latine, fără 
a cunoaște, de pildă, comorile adunate la Luvru sau British Museum.

Uriașele, giganticele tezaure de statui, coloane, frize, stele, sar
cofage, mozaicuri, măști, arme, ceramici, podoabe și bijuterii. Imen
sele tezaure ale nestematelor de măiestrie și talent, de sensibilitate 
și frumos cioplite în marmură sau granit, încrustate în lemn ori tur
nate în bronz, aur și argint.

Comori fabuloase, comori plătite foarte ieftin — cu fier și foc, 
cu săbii sau archebuze, cu mărgele colorate, ori cu gloanțe și bombe. 
Căci prin asemenea metode civilizate s-a strins în muzeele lumii 
civilizate cea mai mare parte a capodoperelor create de necivilizați...

...La colocviu s-au emis multe păreri. Reprezentanți ai unor foste 
puteri coloniale, animați de o foarte sfîntă și foarte sinceră bună
voință, s-au arătat sfîșiați de îndoieli — ar putea, oare, noile state 
independente să păstreze in securitate asemenea comori ? Este, de
sigur, emoționantă grija răpitorului pentru soarta prăzii...

S-a ridicat și o problemă juridică — respectiv că operele fiind 
„înfiate" în patrimoniul adoptivilor, ar trebui decizii ratificate de 
parlamente. Pentru restituire trebuie legi — pentru acaparare ajun
geau fărădelegi.

Mu s-a formulat, dar a plutit în aer și o întrebare : dacă se ac
ceptă principiul restituirilor, nu se deschide o cutie a Pandorei, a 
furtunilor? După dreptul națiunilor la memorie culturală nu ar pu
tea urma și dreptul la memorie economică ? Adică — la restituiri 
pentru spolierile de petrol și diamante, și cupru, și plumb, și argint, 
și fier, și lemn, și...

...Așa că ideea, deși generoasă, a apărut, deocamdată, cam uto
pică. Probabil că pămîntul mai trebuie să se invîrtească mult pînă 
cînd drepturile să fie convertite în dreptate.

Iar rezultatele colocviului au fost minore — metopeie Parteno- 
nului au rămas departe de Acropole, în cețurile nordului, anticul 
„Scrib" n-a prea avut ce nota în procesul verbal, Ranises și-a tras 
capacul sarcofagului, iar „Victoria de la Samotrace" și-a împietrit 
aripile.

Hotărîrile au fost salutate doar de statuia lui Venus din Milo. Care 
le-a aplaudat — cu amîndouă mîinile...
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