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Ședința
Comitetului Politic Executiv

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația de senatori americani

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 

■ omunist Român, luni, 20 noiembrie a.c., a 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
soluționat o serie de probleme privind în
deplinirea planului de stat și dezvoltarea 
economico-socială a țării, precum și pro
bleme ale activității curente pe plan in
tern și internațional desfășurate de parti
dul și statul nostru.

De asemenea, în cadrul ședinței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele republicii, a 
prezentat o informare despre vizita de 
prietenie pe care a întreprins-o în Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, la 
invitația tovarășului losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în
tru totul și și-a manifestat satisfacția de
plină față de desfășurarea și rezultatele 
rodnice ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — nou și remarcabil moment 
al tradiționalului dialog româno-iugoslav 
la nivel înalt — care marchează o contri
buție de cea mai mare importanță la dez
voltarea relațiilor de strînsă colaborare și 
bună vecinătate dintre cele două partide 
și state, în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei generale a socialismului, progre
sului și păcii.

Trăinicia prieteniei frățești româno-iu- 
goslave, precum și profunda considerație 
și prețuire manifestate de popoarele iu
goslave față de secretarul genera] al 
partidului nostru și președintele României 
și-au găsit o strălucită și semnificativă ex
presie în decorarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu înaltul ordin iugoslav „Erou 
al Muncii Socialiste", ca și în manifestă
rile pline de căldură cu care a fost întîm- 
pinat pe întreg parcursul vizitei.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu 
satisfacție că noua întîlnire — a 18-a — 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito, desfășurată într-o ambianță de 
caldă prietenie și cordialitate, a reliefat 
hotărîrea ambelor părți de a amplifica și 
aprofunda colaborarea dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, în deplină con
cordanță cu țelurile și orientările cuprinse 
în Declarația comună semnată în septem
brie 1976 la Belgrad. Au fost convenite 
noi și importante înțelegeri care vor 
impulsiona și mai mult dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor româno-iu- 
goslave în spiritul solidarității și stimei 
reciproce, pe baza principiilor egalității în 
drepturi, independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării tovă
rășești.

Comitetul Politic Executiv apreciază în 
mod deosebit faptul că în cadrul convor
birilor s-a stabilit creșterea dinamică a 
colaborării economice în special prin in
tensificarea și diversificarea cooperării și 
specializării în producție, construirea în 
comun a unor noi obiective industriale și 
finalizarea unor acțiuni de cooperare pe 
terțe piețe, mai ales în țările în curs de 
dezvoltare. S-a exprimat hotărîrea de a 
se folosi tot mai intens avantajele ce de
curg din apropierea geografică, din expe
riența tehnică și științifică a celor două 
părți în vederea accelerării înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare elaborate de cele 
două partide, a progresului economico- 
social al țărilor noastre, a operei de edi
ficare a societății socialiste.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere hotărîrii comune de a se întări 
conlucrarea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via — factor esențial al prieteniei și co
laborării celor două țări — schimbul des
chis și larg de păreri între acestea cu pri
vire la căile și experiența construc
ției socialiste, la dezvoltarea mișcării co
muniste și muncitorești, progresiste și de
mocratice, precum și asupra marilor pro
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bleme ale vieții internaționale, ale luptei 
pentru destindere, pace și progres în lume. 
De asemenea, s-a convenit extinderea 
contactelor și colaborării dintre reprezen
tanții parlamentelor, guvernelor, organi
zațiilor de masă și obștești, localităților, 
întreprinderilor și dintre cetățenii Româ
niei și Iugoslaviei.

Comitetul Politic Executiv relevă însem
nătatea deosebită a convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito privind evoluția vieții internaționale 
actuale și care au evidențiat înaltul grad 
de identitate a punctelor de vedere ale 
celor două țări asupra problemelor discu
tate. Comitetul Politic Executiv apreciază 
cu satisfacție faptul că tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito au reafirmat 
voința statelor și partidelor noastre de a 
conlucra tot mai activ pe plan extern, de 
a contribui, prin acțiuni și eforturi comune, 
la democratizarea vieții internaționale, la 
afirmarea unei politici noi, de destindere 
și colaborare egală între națiuni, de res
pect al dreptului popoarelor de a se dez
volta liber, fără nici un amestec din afară.

Convorbirile au relevat atenția deose
bită pe care România și Iugoslavia o 
acordă realizării securității europene, 
transpunerii efective în viață, ca un tot 
unitar, a prevederilor Actului final al Con
ferinței de la Helsinki, dezvoltării colabo
rării neîngrădite între statele continentu
lui nostru. Cei doi președinți au arătat, 
totodată, că țările noastre, situate în re
giunea Balcanilor, acționează pentru 
transformarea acestei regiuni într-o zonă 
în care să domnească încrederea, relații 
de bună vecinătate și colaborare, aceasta 
fiind și o contribuție importantă la înfăp
tuirea securității europene.

Apreciind importanța deosebită a con
tinuării și consolidării procesului de des
tindere, precum și a dezvoltării unei largi 
cooperări internaționale, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito au exprimat 
hotărîrea României și Iugoslaviei de a 
acționa pentru lichidarea subdezvoltării 
și făurirea noii ordini economice mon
diale, pentru realizarea unor măsuri efi
ciente, concrete de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru abo
lirea politicii de forță și soluționarea pro
blemelor Jitigioase exclusiv pe cale poli
tică, pașnică, pentru participarea la viața 
internațională a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime sau orînduire socială, și 
îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a țări
lor în curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate, care reprezintă marea majoritate a 
omenirii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito au reafirmat hotărîrea Partidu
lui Comunist Român și Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia de a contribui la întă
rirea relațiilor de colaborare și solidari
tate dintre partidele comuniste și muncito
rești, dintre toate detașamentele clasei 
muncitoare, pe baza egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, răs
punderii fiecărui partid și mișcări în fața 
propriei clase muncitoare, a propriului 
popor.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Iugoslavia s-a bucurat de adeziunea entu
ziastă a întregului nostru popor care dă o 
înaltă prețuire activității neobosite a se
cretarului general al partidului, pentru 
creșterea rolului și prestigiului României 
socialiste în lume, pentru cauza generală 
a socialismului, progresului și păcii.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul vi
zitei, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru înfăptuirea lor în viață, 
pentru dezvoltarea și mai intensă, pe mul
tiple planuri, a prieteniei, solidarității și 
colaborării româno-iugoslave.

In timpul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat, de asemenea, o in
formare cu privire la vizita de stat efec
tuată în țara noastră, între 8 și 11 noiem
brie, de președintele federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlâger.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 

deplina satisfacție față de rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor la nivel înalt ro- 
mâno-austriece consemnate în Comunica
tul comun semnat de cei doi președinți, în 
care se subliniază cu pregnanță hotărîrea 
României și Austriei de a extinde și diver
sifica cooperarea economică, tehnico- 
științifică și culturală, de a conlucra tot 
mai strîns, atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena internațională, în folosul ambelor 
state și popoare, în interesul cauzei secu
rității, păcii, colaborării în Europa și în în
treaga lume.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
dialogul dintre cei doi președinți, desfășu
rat într-o atmosferă de înțelegere și stimă 
reciprocă, pune în lumină bunele rapor
turi statornicite între statele noastre, senti
mentele de prietenie și considerație pe 
care și le nutresc reciproc cele două po
poare.

S-au apreciat în mod deosebit rezulta
tele obținute în sfera relațiilor economice, 
precum și noile înțelegeri care deschid 
perspective ample cooperării româno- 
austriece în acest domeniu, hotărîrea de a 
se finaliza într-un timp cît mai scurt 
proiectele de cooperare industrială și teh
nică stabilite la recenta sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale, în vederea dublă
rii volumului schimburilor comerciale în 
1980, față de 1975, extinderii cooperării 
firmelor și organizațiilor din România și 
Austria pe terțe piețe.

Comitetul Politic Executiv a relevat, de 
asemenea, însemnătatea deosebită a 
schimbului de opinii între cei doi pre
ședinți în probleme actuale ale vieții inter
naționale, care a scos în evidență concor
danța punctelor de vedere asupra unui 
mare număr de probleme cu care este 
confruntată în prezent omenirea.

O deosebită importanță au aprecierile 
celor doi șefi de stat cu privire la necesi
tatea amplificării eforturilor pentru înfăp
tuirea securității și colaborării pe conti
nentul european, impulsionării realizării 
prevederilor Actului final de la Helsinki 
ca un tot unitar, inclusiv în ceea ce pri
vește dezangajarea militară și dezar
marea în Europa, fără de care nu poate fi 
concepută pacea pe continent.

Comitetul Politic Executiv apreciază ho
tărîrea celor două țări de a acționa pen
tru soluționarea diferendelor dintre state 
prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor 
intre părțile direct interesate, fără ames
tec din afară, pentru înlăturarea folosirii 
forței sau amenințării cu forța din viața 
internațională, pentru realizarea dezar
mării generale, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru făurirea unei noi 
ordini economice Internaționale care să 
creeze condițiile pentru o colaborare pe 
baze egale a tuturor statelor și să asigure 
dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase 
în urmă, progresul economic și social al 
întregii omeniri.

Aprobînd în întregime activitatea desfă
șurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
acest prilej, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că întîlnirile și convorbirile la ni
vel înalt au ridicat pe o treaptă supe
rioară raporturile de prietenie și colabo
rare multilaterală româno-austriece, spre 
binele și în interesul ambelor țări și po
poare, contribuind, în același timp, la 
cauza destinderii internaționale, făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

In legătură cu rezultatele vizitei pre
ședintelui federal al Republicii Austria în 
țara noastră, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsurile corespunzătoare de înde
plinire în cele mai bune condiții a acordu
rilor și înțelegerilor convenite.

Comitetul Politic Executiv a ascultat, de 
asemenea, o informare cu privire la rezul
tatele vizitei efectuate în țara noastră, în
tre 12 și 14 noiembrie, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu, de 
către primul ministru al Republicii Turcia, 
Bulent Ecevit.
(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după-amia- 
ză, delegația de senatori americani, 
condusă de Claiborne Pell, senator 
democrat din partea statului Rhode 
Island, membru al Comitetului de 
relații externe ai Senatului S.U.A., 
care, efectuează o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Henry 
Jackson, senator democrat din 
partea statului Washington, președin
tele Comitetului pentru energie și 
resurse naturale, Ernest F. Hollings, 
senator democrat din partea statului 
Carolina de Sud, Jacob K. Javits, 
senator republican din partea sta
tului New York, membru al Comi
tetului de relații externe al Sena
tului, Ted Stevens, senator republi
can din partea statului Alaska, 
adjunct al liderului minorității re
publicane din Senat, James A. 
McClure, senator republican din 
partea statului Idaho.

La primire au luat parte tovarășii 
Manea .Mănescu, prim-ministru al 
guvernului. Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe,

Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Vasile Mușal, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi și colaborarea 
multilaterală dintre România și 
S.U.A., subliniindu-se, in același 
timp, existența unor largi posibilități 
de .dezvoltare a relațiilor pe plan 
economic, tehnico-științific. cultural 
și în alte domenii de interes reciproc, 
precum și a conlucrării dintre cele 
două țări în sfera vieții internațio
nale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității interna
ționale, îndeosebi cele privind nece
sitatea consolidării cursului spre 
destindere și pace, eliminării sur
selor de încordare și conflict 
din diferite zone ale lumii, so
luționării diferendelor dintre state 
pe calea tratativelor între părțile 
interesate, fără amestec din afa
ră, înlăturării folosirii forței sau 
amenințării cu forța, îmbunătățirii 
climatului politic internațional, dez
voltării colaborării între toate națiu
nile lumii. O atenție deosebită a fost 
acordată situației din Europa, rele-

UNANIMA SI PRUFUNUA SATISFACȚIE. 
REPUNĂ APROBARE PENTRU REZULTATELE STRĂLUCITE 

ALE VIZITEI UE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN R. S. F. IUGOSLAVIA

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. /?., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cu sentimente de bucurie șl profundă satisfacție 
au luat cunoștință comuniștii, întregul nostru popor 

.de bilanțul bogat, de rezultatele deosebit de rodnice 
ale vizitei de prietenie efectuate în Iugoslavia de 
tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretarul generai al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la Invitația tovarășului losip Broz 
Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Din toate colțurile țării, telegrame, mesa|e și scri
sori din partea comitetelor Județene de partid, a unor 
Instituții centrale, a unor colective de oameni al mun
cii din unități Industriale și agricole, ca șl a numeroși 
cetățeni de toate naționalitățile exprimă deplina apro
bare și unanima adeziune față de modul strălucit în 
care a fost îndeplinită această nouă misiune politică, 
față de concluziile puse în evidență de dialogul la 
nivelul cel mai înalt româno-iugoslav, dau glas înal
tei prețuiri pentru contribuția adusă prin întilnirea 
dintre cei doi conducători de partid și de stat la în
tărirea neîntreruptă a prieteniei, colaborării și solida
rității dintre partidele, țările și popoarele noastre, la 
cauza generală a socialismului și păcii.
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MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ
- o puternică forță a luptei 

pentru făurirea Unirii
„încă de la afirmarea sa pe scena istoriei clasa noastră munci

toare s-a manifestat ca o puternică forță revoluționară a progresului, 
ca exponent al intereselor vitale și al celor mai înaintate aspirații 
ale oamenilor muncii, ca luptătoare pentru îndeplinirea cerințelor 
obiective ale dezvoltării societății românești - făurirea și dezvol
tarea statului național unitar, cucerirea și apărarea independenței 
sale, afirmarea liberă a națiunii noastre".

Este un adevăr Incontestabil că 
statul național unitar român s-a fău
rit prin acțiunea hotărîtă a maselor 
populare, prin lupta purtată de în
tregul popor român, pe deasupra 
fruntariilor artificiale. In acest cadru 
se înscrie și remarcabilul aport al 
noilor forțe revoluționare ale socie
tății românești din epoca modernă — 
proletariatul, mișcarea muncitorească 
și socialistă.

Pronunțindu-se șl milltind statornic 
pentru înlăturarea oricărei exploatări 
sau dominații, mișcarea muncitoreas
că și socialistă s-a afirmat, încă de 

Ia apariția sa pe scena vieții social- 
politice, ca un adversar hotărit al 
asupririi naționale, al jugului străin, 
idealurile eliberării sociale, ale uni
tății și independenței naționale îm- 
pletindu-se strins de-a lungul Între
gii sale existențe.

Este cunoscută In acest sens poziția 
activă, militantă a mișcării socialiste 
românești In sprijinul războiului de 
Independență, ca și aprecierea pe 
care a dat-o cuceririi independenței 
naționale, ca act de importanță fun
damentală pentru progresul societății 
românești. Mișcarea noastră munci

vindu-se necesitatea de a se acționa 
intens pentru traducerea consecventă 
și integrală în viață a principiilor și 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, pentru o temeinică pregătire a 
reuniunii de la Madrid, menită să 
adopte noi măsuri în direcția conti
nuării și adîncirii întregului proces 
de edificare a securității pe conti
nent.

In timpul întrevederii s-a subliniat 
importanta realizării unor măsuri 
concrete de oprire a cursei înarmări
lor, de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară, de reducere 
a cheltuielilor militare, a bugetelor 
militare și armamentelor, fără de 
care nu pot fi concepute colabo
rarea, destinderea și securitatea în 
lume. S-a arătat, totodată, că o 
bună parte a sumelor alocate 
în prezent înarmărilor ar putea 
fi orientată spre rezolvarea uneia 
din problemele fundamentale ale 
contemporaneității — lichidarea sub
dezvoltării, condiție esențială pen
tru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru pacea 
omenirii, stabilitatea politică și eco
nomică mondială.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă cordială.

In același timp, telegramele, mesajele si scrisorile 
dau expresie sentimentelor de mindrie patriotică pen
tru înalta distincție iugoslavă, Ordinul „Erou al Muncii 
Socialiste", înmînată tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
semn de profund omagiu pentru contribuția la dez
voltarea multilaterală a relațiilor româno-iugoslave, 
pentru aportul la consolidarea păcii șl colaborării In
ternaționale. Comuniștii, oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul țării văd în această distincție încă o mărtu
rie a aprecierii de care se bucură, pe toate meridia
nele lumii, secretarul general al partidului nostru 
pentru activitatea sa prodigioasă în slujba prieteniei 
șl înțelegerii între toate popoarele, a făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Reînnoindu-și sentimentele de stimă șl dragoste 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oa
menii muncii ișl iau angajamentul să-și mobilizeze și 
mai puternic eforturile pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin, să facă totul pentru înfăp
tuirea politicii Interne și externe a partidului șl sta
tului, pentru înflorirea patriei și creșterea neîntrerup
tă a prestigiului ei in lumea contemporană.
TEXTELE TELEGRAMELOR — IN PAG. A III-A

NICOLAE CEAUȘESCU
torească și-a asumat apoi sarcina 
istorică de a contribui cu toate forțe
le la lupta pentru întregirea națio
nală, pentru „reunirea cu Țara" a 
teritoriilor de peste munți, locuite 
în majoritate covirșitoare de români. 
„Voim Dacia așa cum ea fu — scria 
revista socialistă „Dacia viitoare" în 
anul 1883 — fiindcă istoria și drep
tul, trecutul și prezentul, ne dau 
dreptul de a aspira la o Dacie ro
mână".
(Continuare în pag. a IV-a)
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Ca pe apă...
Exact in ziua în care se în

torcea din cea de-a șasea cursă 
pe mările și oceanele lumii, 
mineralierul de 55 000 tone „Bo
toșani", construit de navaliștli 
constănțeni, împlinea un an de 
la intrarea In exploatare In ca
drul flotei noastre maritime. 
Prilej pentru constructori de a-i 
face o „consultație", intrebin- 
du-l mai intii pe comandantul 
Mihai Diaconu :

— Ei, cum a mers 7
— Ca pe... apă. Adică exce

lent, chiar și prin furtuni. 
Și asta în condițiile In care, 
pină acum, nava a parcurs 
o distanță egală cu de două ori 
înconjurul Pămintului pe la 
Ecuator.

— Apoi daci-l așa, „Vini bun 
la pupa, in continuare" — le-au 
urat constructorii marinarilor.

La rindu-le, marinarii le-au 
urat constructorilor să fie me
reu... la inălțlme !

Ștafetă... 
oțelită

A ieșit la pensie Gheorghe 
Furtună, topitor-șef la oțelăria 
nr. 1 a Combinatului siderurgic 
Galați. I s-au adresat urări fier
binți, asemenea oțelului pe care 
l-a plămădit, timp de peste 30 
de ani, Ani pe care i-a împărțit 
între Hunedoara și Galați. De 
numele lui Gheorghe Furtuni 
și echipa lui este legată elabo
rarea, acum 10 ani, a primei 
șarje de oțel la convertizorul 
nr. 1 al combinatului siderurgic 
gălățean. Cineva a făcut calcu
lul că, in timpul cit a lucrat la 
Galați, Furtună cu echipa lui au 
elaborat tot atîta oțel cit vor 
realiza oțelăriile combinatului 
in acest an ! Bătrînul oțelar a 
predat ștafeta conducerii echi
pei de oțelari lui Aurel 
un tinăr de 25 de ani.

Martinică
In momentul cind un 

urs a fost adus 
Rodnei la Ocolul 
ța, abia cîntărea... 
Dar, îngrijit „ca 
brigadierul silvic, ... __
însoțit in peregrinările sale prin 
desișul pădurilor, Martinică a 
ajuns, după numai un an si 
aproape zece luni, la peste 180 
de kilograme ! Deși s-a ■ făcut 
voinic, el a rămas la fel de 
zburdalnic și ghiduș. Cu vreo 
două săptămini in urmă insă 
cineva l-a speriat atît de tare, 
incit Martinică s-a afundat 

. in inima pădurii. Cind nimeni 
nu se mai aștepta, Martinică 
a revenit în bătătura bri
gadierului și s-a dus, domol și 
blind, drept la culcușul său, ca 
și cind nimic nu s-ar fi 
timplat...

Ciclistul 
solitar

loniță,

pui de
Munții 
Bistri-

din 
silvic
3 kilograme l 
la carte" de 
pe care l-a

in-

I din 
intr-un
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Pensionarul Vasile Laioș 
Focșani și-a sărbătorit 
mod cu totul original ani
versarea a 75 de ani de 
viață. Imediat după sărbăto
rire, el „si-a dat startul" in 
prima etapă a unei lungi călă
torii cu bicicleta in jurul țării. 
Zilele acestea, ciclistul solitar 
Si-a încheiat cursa In același 
punct de unde plecase, adică in 
fața blocului în care locuiește. 
A parcurs peste 2 500 kilometri 
și a vizitat zeci de orașe. Nu 
și-a îngăduit decit o singură zi 
de odihnă, la Călan, unde locu
iește unul dintre feciorii săi. 
„Pentru la anul mi-am 
să „pedalez" jo distanță 
puțin două ori mai 
Succes !

propus 
de cel 
mare".
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Secretarul primăriei din co
muna Puiești, județul Vrancea, 
Gheorghe Malanca, ne scrie : 
„Pe la noi oamenii sint buni 
gospodari, molcomi la vorbă, 
dar iuți la treabă. Nu credeam 
că s-ar mai găsi și cite unul 
care s-o ia razna. Este vorba de 
Costică Dragos, care pină la 
vîrsta de 29 de ani nu s-a în
vrednicit să învețe o meserie 
cinstită. Vitați-vă si dv. in 
fotografia pe care v-o trimi
tem alăturat". Ne uităm. Din 
imagine ne zîmbește chipul unei 
namile de om, incit ai crede că 
dărimă si munții. Nimeni nu 
i-a cerut așa ceva, ci numai 
grijă pentru familie, pentru cele 
două fetițe. Mariana si Lenuța, 
amândouă sub trei ani. Oare pe 
acolo, pe unde umblă teleleu de 
vreo patru luni 
întrebat cineva 
două fetițe ? Și 
răspuns ? '

de zile, l-o fi 
de soarta celor 
dacă da, ce-o fi
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ati venit!"»
Această străbună urare domi

nă frontispiciul unei frumoase 
porți din lemn de stejar la in
trarea in nu mai puțin fru
moasa comună buzoiană Cătina. 
Ea sintetizează însăși firea pri
mitoare si deschisă a locuitori
lor acestei străvechi așezări 
montane. Stîlpii porții au fost 
sculptați cu multă măiestrie, re- 
prezentind in simboluri sugesti
ve ocupațiile de bază ale căti- 
nenilor — păstoritul ți pomicul
tura — reprezentate printr-uh 
cioban cu turma de mioare si 11 
tinără fată oferind roadele hăr
niciei. Florile, vădind dragostea 
pentru frumos, se împletesc, pe 
stîlpii porții, asemenea unei 
cununi de lauri. La margine de 
plai mioritic, cătinenii adresea
ză oaspeților cu inima deschisă, 
intr-un mod original, străbuna 
urare „Bine ați venit I"

Rubrică realizată de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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REDUClND CU UN SINGUR KILOWATT-ORĂ 
CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ PE TONA 
DE PRODUS IN ANUL 1979 SE ECONOMISESC 

Gn mii kWh)

Economisirea severă a energiei 
electrice vizează, in primul rînd, pe 
oamenii muncii din industrie, con
strucții, din transporturi și agricul
tură — ramuri care au ponderea 
covîrșitoare in consumul de ener
gie. In toate unitățile din aceste ra
muri și, cu deosebire, în industrie, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
sînt chemați să acționeze cu perse
verență pentru reducerea substan
țială a consumurilor specifice de 
energie electrică și combustibil pe 
unitatea de produs. Aceasta presu
pune, înainte de toate, o amplă și 
intensă activitate de înlocuire a 
agregatelor cu randament energetic 
scăzut, de perfecționare și moderni
zare a tehnologiilor, de renunțare 
la procesele tehnologice cu consum

energetic mare, de recuperare în cit 
mai mare măsură a resurselor se
cundare de energie. Deosebit de 
important este , totodată, să se ac
ționeze ferm pentru creșterea ran
damentelor energetice, perfecționa
rea instalațiilor de ardere, reduce
rea consumurilor proprii tehnolo
gice în centralele electrice și dimi
nuarea pierderilor de energie în re
țelele electrice.

Sînt direcții esențiale în care tre
buie să se acționeze în toate între
prinderile producătoare și consu
matoare de energie, în vederea fo
losirii cu maximum de eficiență a 
resurselor de care dispunem, asigu
rării echilibrului balanței energetice 
a țării.

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI!
Acționați cu întreaga voastră pricepere și 

pasiune, în fiecare întreprindere, secție și ate
lier, pentru promovarea susținută a tehnolo
giilor moderne, pentru economisirea severă a 
energiei electrice! Perfecționați necontenit 
procesele de producție, înlocuiți tot ceea ce 
este învechit, spre a curma risipa de energie! 
Nicăieri să nu lăsăm mașinile și instalațiile să 
funcționeze în gol! Pretutindeni, să reducem 
iluminatul la strictul necesar!

NU UITAȚI NICI UN MOMENT :
Contorul întreprinderii măsoară și spiritul 

vostru gospodăresc!

TIMPUL FRIGUROS IMPUNE
Urgentarea lucrărilor

la construcțiile zootehnice
Odată cu sosirea timpului friguros, 

se pune tot mai stringent problema 
terminării construcțiilor destinate 
adăpostiril animalelor. Care este si
tuația din acest punct de vedere în 
unitățile agricole 
din județul Con
stanța 7 Pe șan
tierele fermelor 
zootehnice de la 
cooperativele a- 
gricole Mihail Ko- 
gălniceanu, Gîrli- 
ciu, Ciocîrlia de 
Jos și altele s-a 
realizat un impor
tant avans în execuția lucrărilor. Pe 
aceste șantiere, constructorii au exe
cutat un volum sporit de montaje la 
instalații și utilaje specifice procese
lor de muncă din zootehnie. Se cuvine 
o remarcă : pe șantierele agrozooteh
nice, planul pe zece luni la construc- 
ții-montaj a fost îndeplinit în pro
porție de 98 la sută. „Sint condiții ca, 
pină la Încheierea anului, toate obiec
tivele de investiții să fie date în 
funcțiune" — aprecia tovarășul Du
mitru Rogoveanu, șeful comparti
mentului investiții al direcției agri
cole județene.

într-adevăr, pe ansamblul județului, 
șantierele oferă imaginea unor efor
turi susținute depuse de constructori 
pentru terminarea lucrărilor. Efortu
rile sînt concentrate spre recuperarea 
restantelor mai mici sau mai mari în 
ceea ce privește stadiul fizic al lu
crărilor. Pe șantierele fermei de vaci 
de la cooperativa agricolă Pecineaga, 
prin realizarea unui volum de in
vestiții în avans față de termenul 
planificat — 28 februarie 1979 — s-au 
înălțat sau sînt în faza de finisare și 
montare instalațiile la construcțiile 
care vor adăposti 600 vaci și 550 vițele 
de prăsită.

Depășirile înregistrate pe unele 
șantiere, oricît ar fi de importante, 
nu acoperă și nici un pot aco
peri restanțele din alte locuri. 
Asemenea restanțe se constată pe 
șantierele viitoarelor ferme de vaci 
de la cooperativele agricole Ovidiu, 
Medgidia și Peștera. Dacă la Peștera 
s-au concentrat forțe ce oferă cer
titudinea realizării la termen a hale
lor și utilităților fermei de vaci, la 
celelalte unități termenele de dare în 
funcțiune sînt puse sub semnul în
trebării. Pe șantierul fermei de la 
cooperativa agricolă Ovidiu, nici cele 
mai avansate dintre obiectivele pre
văzute — cum este maternitatea de

vaci — nu pot fi puse în funcțiune. 
Una din halele cu 316 locuri pentru 
vaci nu are gata amenajările inte
rioare, iar alta — cu aceeași capaci
tate — nici nu este acoperită. De ce

RAID-ANCHETĂ 1N UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL CONSTANȚA PRIVIND 
PREGĂTIRILE PENTRU IERNAREA 

ANIMALELOR

această situație 7 întreprinderea de 
prefabricate și materiale de construc
ții a întirziat livrarea panelor nece
sare închiderii halei respective.

Pe lîngă măsurile ce se impun în 
vederea terminării noilor construcții 
zootehnice, trebuie se fie încheiate și 
pregătirile necesare iernării animale
lor în adăposturile existente. în 
această privință se remarcă 
și spiritul de prevedere 
au dat și dau dovadă 
fermă, conducerile I.A.S. 
Cumpăna și Topraisar, 
ale cooperativelor agricole 
Cobadin, Topalu, Valu Traian ș.a. 
în aceste unități au fost luate 
din timp măsuri pentru modernizarea 
și repararea construcțiilor, au fost 
puse la punct instalațiile de preparare 
a furajelor și de alimentare cu apă, 
s-au amenajat căile de acces la ferme 
și în interiorul acestora. La coopera
tiva agricolă Plopeni, de exemplu, 
încă din vară au fost modernizate și 
reparate toate construcțiile zootehni
ce, s-au încheiat din timp lucrările de 
etanșeizare și dezinfecție. Cîteva ini
țiative pun în evidentă spiritul gos
podăresc : cooperatorii au amenajat 
spații separate și au asigurat con
diții de igienă pentru fătarea vaci
lor șl creșterea vițeilor ; lîngă 
saivanele de oi, șirele de furaje sînt 
în așa fel dispuse încît să oprească 
vînturile și să protejeze animalele.

Problema întreținerii și reparării se 
ridică îndeosebi în cooperativele agri
cole care au construcții simple, făcute 
cu 15—20 de ani în urmă, din mate
riale mai puțin rezistente. Întrucît 
asemenea construcții reprezintă mai 
mult de jumătate din capacitatea de 
adăpostire a vacilor și oilor, este ne
voie să fie reparate pentru a asigura 
un microclimat interior cît mai bun 
posibil. în multe cazuri acestea sînt 
neglijate. La cele trei saivane de la

stăruința 
de care 
șefii de 
Hîrșova, 
ca și 

Plopeni,

cooperativa agricolă Ghindărești lip
sesc uși și geamuri, iar acoperi
șul este deteriorat în cîteva locuri. în 
iarna trecută, din cauza condițiilor 
precare de furajare și adăpostire au 

pierit sute de miei 
și oi adulte. Era 
de așteptat ca 
președintele uni
tății, Artion Gri- 
gore, și ingine- 
rul-șef, Ilie Ior- 
dache, toți coope
ratorii de aici să 
tragă învățăminte 
din această situa

ție. $i în cooperativele agricole din 
Limanu, Corbu de Jos. Sinoe și alte 
unități, animalele sînt ținute în adă
posturi cu curenți de aer și cu ex
ces de umiditate. Iată de ce este 
necesară intervenția energică și ope
rativă a organelor județene de resort 
pentru încheierea grabnică a repa
rațiilor adăposturilor pentru ani
male. \

C. BORDEIANU

Contul personal
la C.E.C

Celor ce doresc să economi
sească nu numai bani, dar șl 
timp, sucursalele și filialele Ca
sei de Economii și Consemna- 
țiuni din întreaga țară le pun 
la dispoziție contul personal. 
Acesta constituie nu numai un 
instrument de economisire, dar 
și un mijloc practic de efectuare 
a unor plăți. El se deschide la 
sucursalele și filialele C.E.C. pe 
baza cererii adresate în acest 
sens de oricare cetățean major. 
Din conturile personale se pot 
asigura achitarea la 'timp a di
feritelor plăti periodice și oca
zionale ca de exemplu abona
mentul de telefon, radio și de 
televizor, consumul de energie 
electrică și de gaze ș.a.. fără ca 
titularul contului să se deplase
ze personal în acest scop, plă
țile respective fiind efectuate in 
mod gratuit de Casa de Econo
mii și Consemnațiunl. pe baza 
dispoziției scrise a titularilor de 
conturi în limita sumelor din 
cont. Operațiile de depuneri , și 
restituiri din contul personal se 
pot efectua atît în numerar, cit 
și prin virament. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, pe lin
gă efectuarea gratuită a opera
țiilor, acordă pentru sumele păs
trate în cont o dobîndă de 2 la 
sută pe an.

Cuvîntul cititorilor

CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

Sugestiile oamenilor muncii — 
pe drumul cel mai scurt spre soluționare

Victor Mitu, tehnician, întreprin
derea „Electroputere" — Craiova : 
în cadrul diferitelor adunări de 
partid, de sindicat, al unor consfă
tuiri. schimburi de experiență etc., 
oamenii muncii din întreprinderea 
noastră au făcut și fac numeroase 
propuneri, participînd în acest fel 
la perfecționarea activității. Majo
ritatea propunerilor se referă la a- 
doptarea unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care vizează creșterea 
productivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției. folosirea cu spirit gospodăresc 
a materiei prime, materialelor, e- 
nergiei și combustibililor, reducerea 
cheltuielilor de fabricație, întărirea 
ordinii și disciplinei, pregătirea și 
repartizarea cadrelor, asigurarea 
unor condiții optime de muncă și 
viață. în unitate au fost reținute, în 
acest an, 511 propuneri, din care 344 
»-au realizat, alte 89 au termen 
pină la sfîrșitul anului în curs și in 
primele luni ale anului viitor, iar 
78 propuneri nu și-au găsit încă so
luționarea. Dintre propunerile fă
cute de oameni în mod repetat, care 
nu au fost încă aduse la îndeplini
re. amintesc : demolarea autoclave- 
lor vechi din hala „A", secția ma
șini rotative, pentru ca suprafața

Cind doi se „ 
merg 

loan Rotărescu, muncitor. între
prinderea de construcții metalice 
Bocșa, județul Canaș-Severin ; Din 
cauza stării necorespunzătoare a 
drumului, conducerea autobazei 
I.T.A. din Bocșa a hotărît să4 sus
pende cursele care circulă pe tra
seul Bocșa — Duleu — Valea Mare, 
în acest fel, zecile de muncitori- 
navetiști pe această rută, de la în
treprinderea noastră, nu mai au cu 
ce călători spre și de la locul de 
muncă.

Conducerea I.C.M. — Bocșa a fă
cut demersuri pe lîngă Direcția ju
dețeană de drumuri și poduri Ca- 
raș-Severin, pentru a lua măsuri 
de reparare și redare a drumului 
circulației auto, dar fără nici un re-

respectivă să fie redată producției ; 
reamplasarea presei și cuptoarelor 
din hala „K" în halele S.T.M. — 
transformatoare ; aprovizionarea la 
timp a locurilor de muncă cu mate
riale. subansamble și aparate pen
tru ca procesul de producție să se 
desfășoare ritmic și altele.

O analiză recentă a cauzelor care 
au determinat ca nu toate propune
rile să fie operativ Înfăptuite 
a scos în evidență că modali
tățile de soluționare a acestora nu 
sînt stabilite întotdeauna de per
soane competente, că în unele 
cazuri se subapreciază insemnăta- 
tea propunerilor făcute, precum 
și faptul că nu in toate gru
pele sindicale și organizațiile 
U.T.C. din întreprindere s-a 
încetățenit practica informării oa
menilor muncii la fiecare adunare 
despre soarta propunerilor făcute 
anterior. Pentru Înlăturarea acestor 
neajunsuri este necesar ca organele 
de conducere colectivă din între-, 
prindere, organele sindicale și de 
U.T.C. să acorde mal multă atenție 
soluționării la timp a propunerilor, 
iar cele cu caracter tehnlco-organi- 
zatoric să fie cuprinse in progra
mele prioritare ce se întocmesc pe
riodic.

ceartă“ „.navetiștii
pe

zultat. Direcția de drumuri moti
vează că autobaza nu-i pune la 
dispoziție un număr suficient de 
autobasculante cu care să transporte 
materialul necesar executării lucră
rilor. La rîndul lor. cei de la auto
bază susțin că nu pot repartiza mat 
multe mașini, deoarece direcția de 
drumuri are o restanță de 170 000 
lei la plata contravalorii serviciilor 
ce 1 le-a prestat.

în aceste condiții, este necesar să 
intervină comitetul executiv al 
consiliului popular județean. In ve
derea rezolvării neînțelegerilor din
tre cele două unități, pentru ca dru
mul să poată fi reparat și autobu
zele să circule corespunzător.

jos

Scurt-circuit... de operativitate
Gheorghe Oiță, directorul școlii 

din satul Stoicănești, comuna Ola- 
nu, județul Vîlcea : în luna noiem
brie 1976, o echipă de electricieni 
de la cooperativa „Prestarea" din 
orașul Drăgășani a Început executa
rea lucrărilor de introducere a in
stalației de lumină electrică la noul 
local al școlii construit în satul nos
tru. Speram ca în cîteva săptămini 
să putem aprinde becurile. Dar, la 
jumătatea lunii decembrie din ace
lași an, lucrările au fost întrerupte 
pină in luna martie 1977. După re
petate insistente pe lingă conduce
rea cooperativei, au venit din nou

meseriașii, dar lucrările au avan
sat tot in ritm de melc. Cind, in 
•firșlt. credeam că instalația este 
gata, au apărut unele defecțiuni, 
motiv pentru care reprezentantul 
I.R.E.-Drăgășani a refuzat să exe
cute racordul la rețeaua electrică. 
Au urmat alte demersuri, pe par
cursul a mai multe luni, atît la con
ducerea cooperativei, cît și la 
I.R.E., dar lucrurile nu s-au urnit 
din loc. Nici acum, după doi ani, 
instalația electrică din școala noas
tră nu funcționează. Ce părere au 
despre această situație forurile 
ierarhice ale celor două unități 7

Unul din principalele cri
terii — statuat prin lege — 
de apreciere a activității o- 
ricărei instituții aflate în 
serviciul publicului constă 
în gradul de receptivitate 
față de propunerile, sesi
zările și cererile cetățeni
lor, în promptitudinea cu 
care se rezolvă și in efi
ciența practică a acestora. 
Ca orice organism al socie
tății noastre, și miliția este 
datoare să Întărească con
tinuu legăturile cu oamenii 
muncii, să perfecționeze 
formele de conlucrare cu 
cetățenii. Tocmai în această 
conlucrare strînsă cu cetă
țenii, cu colectivele de mun
că se află izvorul cunoaș
terii și înțelegerii realității, 
eficienței activității de apă
rare a avuției obștii și a 
bunurilor oamenilor, de în
tărire a legalității.

Desigur, modalitățile prin 
care organele de miliție 
conlucrează cu populația, 
în slujba căreia se află, 
sint multiple. Ne vom re
feri, în cele ce urmează, la 
unele aspecte din activita
tea unuia din comparti
mentele de mare importan
tă ale miliției, și anume la 
Serviciul circulație al Mi
liției municipiului Bucu
rești, care are de îndeplinit 
sarcini tot mai numeroase 
și mal complexe, pe măsu
ra intensificării traficului 
rutier și angajării în des

fășurarea acestuia a unul 
număr din ce în ce mai 
mare de oameni. Alături 
de o serie de modalități și 
mijloace folosite pentru 
sporirea siguranței circula
ției pe străzile Capitalei — 
șoferii din activul voluntar, 
controlori de trafic auto, 
patrule școlare etc. — 
Serviciul circulație este 
preocupat de întărirea le
găturilor directe cu ce
tățenii, de la care recep
tează propuneri, sesizări și 
observații extrem de utile 
cu privire la îmbunătăți
rea traficului. Semnalele și 
propunerile venite de la 
cetățeni — prin scrisori și 
sesizări sau la audiente — 
se cer analizate cu grijă 
atît pentru îmbunătățirea 
circulației și a întregii ac
tivități din acest domeniu 
de mare importanță socia
lă. cît și pentru perfecțio
narea pregătirii cadrelor de 
miliție în vederea îndepli
nirii în cele mai bune con
diții a misiunii încre
dințate de prevenire a e- 
venimentelor rutiere. Nu
mărul cetățenilor care au 
apelat numai în acest 
an la serviciile... Servi
ciului circulație este de 
aproape 300 000. Proble
matica solicitărilor este 
de o mare diversitate : 
examinări pentru obți
nerea permiselor de con
ducere auto, înscrieri pe

Ecouri la sesizările rubricii

Tîrgu Mureș — oraș înfloritor pe harta patriei

« <
»! W»' <

• La nota „O inițiativă pierdută 
pe drum", publicată în „Scînteia" 
nr. 11 209, conducerea secției Cîmpi- 
na a întreprinderii de morărit, pa
nificație și produse făinoase Pra
hova ne-a răspuns că observațiile 
critice ale corespondentului volun
tar Ion Bratu sint întemeiate. S-a 
hotărît ca, pînă la sfîrșitul acestui 
an, să se organizeze cel puțin patru 
expoziții cu vînzare în centrele din 
Cimpina și în unitățile de prezen
tare ale secției. în acest fel. se vor 
cunoaște mai bine preferințele ce
tățenilor. iar propunerile lor vor 
constitui un sprijin real pentru îm
bunătățirea calității produselor de 
panificație.
• Neajunsurile semnalate la a- 

ceastă rubrică din „Scînteia" nr. 
11227, sub titlul „Drumuri cu 
hîrtoape", au fost înlăturate. Comi
tetul municipal Petroșani al P.C.R. 
ne-a comunicat că pentru anul 1979 
s-au prevăzut fondurile necesare 
asfaltării pasajului ce face legătura 
intre străzile Mihai Eminescu și 
Cuza Vodă.

• „De ce se irosește lemnul chiar 
în pădure 7“ — se intitula articolul 
publicat in „Scînteia" nr. 11257, 
care a fost analizat in toate unită
țile silvice din județul Brașov. In
spectoratul silvic al județului Bra
șov a stabilit măsuri de valorificare 
completă, superioară a resurselor de 
masă lemnoasă, de înlăturare a fe
nomenelor de risipă semnalate. Ar
ticolul a fost prelucrat la începutul 
lunii cu toate inspectoratele silvice 
din țară.
• In urma publicării articolului 

„La P 30... cresc ciupercile" (ru
brica din „Scînteia" nr. 11 245), 
Comitetul executiv al Consiliului 
popular al sectorului 3 a intervenit 
pentru executarea operativă a tutu
ror remedierilor necesare la unele 
apartamente și la părțile comune 
din blocul respectiv. Pînă la sfîrși
tul anului se va proceda la recepția 
imobilului. Comitetul asociației va 
organiza discuții cu toți locatarii 
pentru a se manifesta grijă și răs
pundere în gospodărirea blocului șl 
exploatarea instalațiilor.

noi autovehicule în circu
lație, testări și examinări 
psihologice, verificări ale 
stării tehnice a autovehicu
lelor, cercetări ale acciden
telor de circulație, recla- 
mații și contestări ale unor 
contravenții și amenzi etc.

...Asistăm la audiențele

ridicase permisul de circu
lație pentru atitudine Ire
verențioasă față de un a- 
gent de circulație.

— Sînteți tînăr. Cîți ani 
aveți 7 — l-a întrebat șeful 
serviciului.

— Merg pe 24.
— Mulți înainte 1 Dar

tată a cinci copil, căruia 
amenda și suspendarea 
permisului i-ar fi adus un 
gol jn bugetul familiei.

Un alt șofer profesionist, 
de peste 35 de ani la volan, 
E. Marin, fiind supus unui 
test de cunoaștere a regu
lilor de circulație, din cau

la oamenii muncii. Aduna
rea generală a organizației 
de partid din luna noiem
brie a fost consacrată toc
mai analizei modulul in 
care comuniștii, ceilalți 
lucrători ai Serviciului cir
culație rezolvă, în terme
nele prevăzute de lege,

CONLUCRAREA CU CETĂȚENII
— izvor ol unei activități eficiente
——— o zl obișnuită la Serviciul circulație al Miliției Capitalei --------------

pe care șeful Serviciului 
circulație al Miliției muni
cipiului București, colone
lul Constantin Grădinarii, 
le ține, cu regularitate, In 
zilele stabilite. De fapt, sîn- 
tem prezenți doar la cîteva 
din cele peste 2 100 pe care 
le-a acordat în acest an, vi- 
zînd probleme care n-au 
putut fi soluționate la nive
lul diferitelor compartimen
te. Multe din solicitările 
oamenilor — majoritatea de 
ordin personal — sînt rezol
vate pe loc. Așa cum a fost 
cazul cu G. I., căruia 1 se

știți că agentul de circula
ție, pe care l-ați tratat cum 
l-ați tratat, ar putea să vă 
fie tată, că are trei copii 
și că unul din ei e chiar cu 
vreo doi ani mai mare ca 
dumneavoastră 7

— Recunosc că am gre
șit, am fost nervos...

— Un om nervos la vo
lan devine un pericol pu
blic. Poftiți permisul, și 
altă dată...

— Altă dată vă promit 
că n-am să mai parchez 
mașina anapoda — a pro
mis un alt conducător auto, 
de data asta profesionist,

za unei abateri săvlrșite, a 
„ghicit" doar 22 puncte din 
46 posibile.

— Dumneavoastră nu vă 
putem da permisul înapoi 
pînă nu repetați testul. 
Trebuie să puneți mina pe 
carte, cu atît mai mult cu 
cît lucrați pe o mașină a 
„Salvării" și răspundeți de 
sănătatea și viața oame
nilor pe care-i transportați.

In afară de sutele de 
oameni care se prezintă 
zilnic la ghișee sau au
diențe, pe adresa Serviciu
lui circulație sosesc nume
roase scrisori și sesizări de

scrisorile, sesizările, recla- 
mațiile și cererile cetățe
nilor. După cum ne spunea 
secretarul biroului organi
zației de bază, tovarășul 
maior Oprea Boțea, se 
constată, în ultimul timp, o 
creștere a numărului de 
scrisori care vizează pro
bleme de larg interes pen
tru desfășurarea cursivă șl 
în mai mare siguranță a 
circulației în Capitală. Ast
fel, în urma sesizării cetă
țeanului Ion Ștefan, a fost 
reglementată circulația în 
zona Școlii generale nr. 
186, care constituia un pe
ricol pentru deplasarea în

siguranță a elevilor. Con- 
statîndu-se justețea obser
vației din scrisoarea Iul S. 
Mihai, a fost mutată o sta
ție I.T.B., care ștrangula 
circulația în Piața Chibrit, 
iar în urma unei scrisori 
adresate de cetățenii de pe 
strada Bega, s-a deviat tra
ficul rutier în zonă șl s-a 
creat un sens unic. De 
mare ajutor s-au dovedit 
scrisorile cetățenilor pe 
baza cărora au fost depis
tați o serie de șoferi care 
au comis accidente șl au 
fugit, lași, de la locul 
faptei.

— întrucît parcul auto al 
Capitalei este în continuă 
creștere, iar traficul devine 
tot mai intens, mai com
plex — ne spune șeful Ser
viciului circulație, colo
nelul Constantin Grădinaru 
— numărul cetățenilor care 
nl se adresează pentru re
zolvarea problemelor per
sonale, ca și a altora, de 
interes mal larg, va fl din 
ce în ce mai mare. Con
ducerea Serviciului și bi
roul organizației de bază au 
luat, in ultimul timp, mă
suri concrete, cu obligații 
nominalizate pentru sporirea 
operativității în rezolvarea 
cererilor, sesizărilor șl re- 
clamațiilor oamenilor mun
cii, ca și pentru încheierea 
cît mal grabnică a unor 
formalități și efectuarea 
unor operațiuni în acte și

dosare, astfel Incit timpul 
cetățeanului să fie econo
misit cit mai mult cu pu
tință. Concomitent cu mă
surile de natură tehnlco- 
organizatorică, am stabilit 
și un program de acțiuni 
menite să ducă la creșterea 
pregătirii profesionale și 
politice a cadrelor noastre, 
a educării lor în spiritul 
unei comportări demne, ci
vilizate, atit pe traseu, cît 
șl în contactul zilnic, ne
mijlocit, cu oamenii mun
cii. Solicitudinea față de 
doleanțele lor. receptivita
tea față de sesizările făcu
te, verificarea temeinică a 
acestora șl răspunsurile 
date în termenele prevăzu
te de lege vor constitui și 
în viitor obiect de dezbate
re atît în adunări generale 
de partid, cît și în cadrul 
ședințelor de conducere, al 
consfătuirilor periodice și al 
orelor de raport. Acțiunile 
pe care le organizăm in 
mijlocul unor colective de 
muncă, școli, cartiere, au
tobaze și garaje vor tre
bui să capete mat mul
tă substanță și finalitate, 
să ducă la Întărirea conti
nuă a legăturilor cu oame
nii muncii, pentru a se pu
tea realiza, cu forte unite, 
și în interesul fiecăruia 
dintre noi, o circulație si
gură, modernă, civilizată.

Petre POPA
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Unanimii si profundă satisfacție, deplină aprobare pentru rezultatele 
strălucite ale vizitei de prietenie a tovarășului Niculae Ceausescu 

in R. S. F. Iugoslavia
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
In telegrama COMITETULUI MU

NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală, împreună cu între
gul nostru popor, iși exprimă pro
funda satisfacție față de recenta vi
zită pe care ați întreprins-o, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în Iugoslavia prietenă.

Rezultatele de remarcabilă însem
nătate ale vizitei, înțelegerile privind 
intensificarea cooperării în produc
ție, în economie, cultură și știință, 
extinderea schimburilor de experien
ță în cele mai diverse domenii ale 
construcției socialismului și ale vie
ții internaționale sînt o mărturie e- 
Iocventă a voinței comune a celor 
două țări și partide de a ridica pe o 
nouă treaptă relațiile româno-lugo- 
slave, de a întări conlucrarea pentru 
soluționarea problemelor lumii de azi 
în interesul popoarelor, al cauzei pă
cii și socialismului.

Urmărind desfășurarea vizitei, am 
trăit momente de profundă satisfac
ție și legitimă mîndrie patriotică, a- 
tunci cînd dumneavoastră ați fost 
decorat cu Ordinul „Erou al Muncii 
Socialiste", ca o expresie a înaltei 
aprecieri de care vă bucurați în în
treaga lume, a activității neobosite 
pe care o desfășurat! în fruntea par
tidului și statului nostru, pentru con
tinua prosperitate a României socia
liste și creșterea contribuției ei Ia 
întărirea legăturilor de prietenie și 
colaborare între toate popoarele lu
mii.

Exprimîndu-ne încă o dată satis
facția și deplina aprobare pentru va
loroasele rezultate ale vizitei între
prinse în R.S.F. Iugoslavia, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe secretar 
general, că vom milita neobosit pen
tru înfăptuirea exemplară a politicii 
Interne și externe a partidului șl 
statului nostru, pentru progresul ne
contenit al patriei, pentru afirmare* 
continuă * prestigiului României pe 
arenă mondială, spre binele și pro
pășirea națiunii noastre socialiste, 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Cu prilejul vizitei dumneavoastră 
în R.S.F. Iugoslavia, vă rugăm »ă ne 
permiteți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca in numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii An județul aajtEwprrx se arată, 
în telegfârfa COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. — să dăm 
încă o (fâttf glas celor mal isdesSS ■’sen
timente de dragoste si profundă recu
noștință pe care’ le nutrim față de 
dumneavoastră, conducătorul mult 
iubit al partidului și statului nostru, 
proeminentă personalitate a vieții 
politice' internaționale, cu o contri
buție larg recunoscută și unanim a- 
preciată la intărirea prieteniei și con
lucrării intre popoare, la triumful in 
lume a ideilor socialismului, pro
gresului și păcii.

Urmărind cu cel mai viu interes 
și profundă satisfacție desfășurarea 
acestei vizite — nou și remarcabil 
moment al tradiționalului dialog la 
nivel înalt româno-iugoslav. exemplu 
de conlucrare rodnică între statele 
socialiste pe baza respectării ferme 
a independentei și suveranității, a 
egalității depline, a stimei, respectu
lui și încrederii reciproce — am trăit, 
ca de atîtea ori în cursul vizitelor pe 
care dumneavoastră le-ați întreprins 
în numeroase țări ale lumii, senti
mente de vibrantă mîndrie patrio
tică.

Oamenii muncii din județul Ar
geș, în frunte cu comuniștii, iși ex
primă încă o dată bucuria șl satis
facția, deplina aprobare față de re
zultatele cu care s-a soldat această 
nouă și strălucită solie de pace și 
colaborare internațională si se anga
jează solemn șă acționeze cu abne
gație revoluționară și fierbinte pa
triotism pentru creșterea contribuției 
județului Argeș la Înflorirea Româ
niei socialiste, la creșterea continuă 
a prestigiului și autorității el în lume, 
idealuri pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le slujiți cu neobosită 
permanentă, cu clocotitoare energie, 
cu nemărginit devotament.

Oamenii muncii de pe meleagu
rile arădene au urmărit cu viu in
teres vizita de prietenie efectuată în 
R.S.F. Iugoslavia și vă adresează 
cele mai vii mulțumiri pentru noua 
solie de prietenie și bună vecinătate 
pe care ați întreprins-o, pentru mo
dul strălucit in care reprezentat) in
teresele țării, ale socialismului, păci) 
și progresului în întreaga lume — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Poziția actuală a României în viața 
Internațională, prestigiul incontesta
bil și influenta sa politică sînt ne
mijlocit legate de gîndirea și acțiu
nea revoluționară a dumneavoastră, 
cel mai iubit și stimat fiu al poporu
lui nostru, de hotărîrea nestrămutată 
cu care întreaga națiune participă la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, la edificare* unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Cu deplină responsabilitate vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți cel ce 
muncesc și trăiesc în județul Arad — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — sînt mobilizați plenar 
la Înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
pe acest an și la pregătire* temeinică 
a realizărilor anului viitor, conștienți 
fiind că astfel își aduc contribuția 
la traducerea In viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, la ri
dicarea necontenită a României so
cialiste în rîndul țărilor avansate 
ale lumii contemporane.

în telegrama BIROULUI COMITE
TULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. se arată : Rezultatele vizitei 
de prietenie pe care ați întreprins-o 
in Republica Socialistă Federativă 
ugoslavia, la invitația tovarășului 
sip Broz Tito, precum și înmina- 

în cadrul acestei vizite, a Or
tul „Erou al Muncii Socialiste" 

produs o puternică satisfacție. 

însemnînd șl pentru noi, comuniștii, 
pentru toți oamenii muncii din ju
dețul Botoșani un act de profundă 
mîndrie patriotică pentru care, 
alături de întregul nostru partid și 
popor, vă felicităm din adîncul ini
mii.

Simțindu-ne părtași ai marii bucu
rii pe care o trăiesc în aceste zile 
întregul nostru partid și popor, vă 
asigurăm și cu acest prilej, scumpe 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de nestrămutata hotărîre cu care ac
ționăm în toate domeniile de activi
tate pentru înfăptuirea întocmai a 
indicațiilor dumneavoastră, pentru 
traducerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ILFOV AL P.C.R. se spune: 
Mîndri pentru noua dovadă de aleasă 
prețuire acordată celui mai iubit fiu 
al poporului român, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Ilfov vă felicită 
călduros cu prilejul conferirii înaltu
lui Ordin iugoslav „Erou al Muncii 
Socialiste", înmînat dumneavoastră 
— eminent conducător al României 
socialiste, om politic de prestigiu 
mondial — de către președintele Iosip 
Broz Tito.

Salutind rezultatele fructuoase ale 
acestui nou dialog româno-iugoslav 
la cel mai înalt nivel, înțelegerile 
convenite, permiteți-ne să vă expri
măm mulțumirea și recunoștința 

• 0 contribuție de excepțională însemnătate la intărirea prieteniei trainice, a cola
borării și solidarității dintre cele două partide, țări și popoare.

• luminarea înaltei distincții iugoslave, Ordinul „Erou al Muncii Socialiste", mărturie 
profund semnificativă a aprecierii de care se bucură secretarul general al partidului 
nostru pentru aportul său la dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-iugoslave, 
pentru activitatea sa prodigioasă in slujba cauzei păcii, prieteniei și înțelegerii 
între toate popoarele lumii.

• Angajamentul ferm al comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de a nu precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, 
pentru înflorirea patriei și creșterea prestigiului internațional al României socialiste.

noastră pentru tot ceea ce faceți In 
vederea dezvoltării prieteniei între 
cele două popoare vecine, între ță
rile socialiste, între toate popoarele 
lumii, pentru inestimabila contribu
ție la creșterea rolului și prestigiu
lui României pe arena mondială.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi, cei ce 
muncim în orașele și satele ilfovene, 
alături de Întregul nostru popor, vom 
acționa cu devotament pentru a ne 
îndeplini cu cinste sarcinile ce ne 
revin in domeniul dezvoltării indus
triei și agriculturii, In realizarea tu
turor indicatorilor de plan, in trans
punerea in viață a indicațiilor dum
neavoastră — ajutor deosebit dat 
nouă, oamenilor muncii din Întreaga 
țară, pentru Înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român, a hotă
rîrilor Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale menite să ridice 
România pe noi culmi de progres șl 
civilizație. ■

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată: 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj, muncitori, tehnicieni și 
Ingineri, lucrători ai clmpulul, cadre 
didactice, oameni de știință, artă șl 
litere, tineri și vlrstnicl, femei șl 
bărbați, români, maghiari șl de altă 
naționalitate, vă spunem din adtncul 
ființei noastre, la reîntoarcerea în 
țară din Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, într-up singur 
glas cu partidul și poporul. „Bun 
venit!".

Toți cei ce trăim In acest loc de 
țară, vă rugăm să primiți sentimen
tele noastre de nețărmurită bucuria 
și aleasă prețuire pentru înaltul Or
din „Erou al Muncii Socialiste", În
mînat de tovarășul Iosip Broz Tito, 
pentru contribuția excepțională la 
dezvoltarea multilaterală a prieteni
ei româno-iugoslave, pentru spiritul 
de abnegație și eforturile depuse tn 
edificarea societății socialiste, pen
tru aportul la consolidarea cauzei 
pădl șl colaborării internaționala pe 
baza egalității In drepturi.

Asemenea întregului popor, vâ ru
găm, mult iubite tovarășe secretar 
general, să primiți sentimentele 
noastre de Înaltă admirație șl recu
noștință pentru noua șl remarcabila 
contribuție adusă la dezvoltarea pri
eteniei și colaborării dintre Repu
blica Socialistă România șl Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via. Prin rezultatele sale, noua în- 
tîlnire la nivel înalt inaugurează o 
pagină nouă in Istoria relațiilor din
tre țările și partidele noastre.

Fiind conștienți că politica exter
nă a Partidului Comunist Român și 
a României socialiste este continua
rea firească a politicii interne și se 
Întemeiază pe ea, oamenii muncii 
din județul Cluj, fără deosebire de 
naționalitate, vă încredințează, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a-și îndeplini în mod exemplar 
toate sarcinile ce le revin din aceas

tă minunată politică, pentru a-și 
spori aportul la înflorirea scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

Membrii de sindicat, toți oamenii 
muncii, întregul popor au urmărit cu 
mîndrie patriotică, cu deosebit inte
res recenta vizită pe care ati între
prins-o in Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, țară cu care s-au 
statornicit exemplare legături de co
laborare și vecinătate — se arată în 
telegrama CONSILIULUI CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SINDI
CATELOR DIN ROMANIA.

Bilanțul deosebit de fructuos al 
acestei vizite, primirea caldă, entu
ziastă ce vi s-a făcut de către con
ducerea partidului și țării vecine, de 
către populație vădesc Înaltul respect 
și stima deosebită față de personali
tatea dumneavoastră, față de activi
tatea strălucită pe care o desfășurați 
în slujba intereselor majore ale păcii, 
colaborării în lume, ale socialismului.

Noile Înțelegeri șl oonvenții stabi
lite prin Comunicatul comun certifică, 
din nou, consecventa cu care cele 
două țări socialiste, cele două partide 
promovează o deplină colaborare în 
interesul lor, al cauzei păcii și socia
lismului.

Oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități mem
bri ai sindicatelor își exprimă marea 
satisfacție, bucuria și mlndria pentru 
conferirea Înaltului Ordin „Erou al 
Muncii Socialiste", cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață și 45 de ani 

de activitate revoluționară, expresie 
a aprecierii eforturilor dumneavoas
tră permanente, a contribuției excep
ționale pe care o aveți la dezvoltarea 
multilaterală a prieteniei româno- 
iugoslave. la promovarea în viața in
ternațională * unor relații de colabo
rare și înțelegere, bazate pe egalita
tea în drepturi a tuturor statelor.

Vă asigurăm încă o dată, tovarășe 
■ecretar general, că organele și orga
nizațiile sindicale, sub conducere* 
partidului, vor acționa neobosit, cu 
întreaga forță șl capacitate de muncă 
pentru Înfăptuirea sarcinilor planului 
clndnal. a Întregii politici interne șl 
externe a partidului șl statului, me
nite să asigure propășirea neabătută 
a patriei și bunăstării poporului, pen
tru creșterea continuă * prestigiului 
României in lume, pentru construire* 
definitivă * unei lumi mal bune șl 
mai drepte.

Noua lntllnlre a dumneavoastră cu 
tovarășul Iosip Broz Tito constituie 
un exemplu de conlucrare rodnică 
intre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, intre România socialistă fi Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia pe baza deplinei egalități, sti
mei, respectului reciproc și Încrede
rii tovărășești, se subliniază tn tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R.

Primirea deosebit de călduroasă și 
cordială de care v-ați bucurat pe tot 
parcursul vizitei, inmînarea înaltei 
distincții iugoslave Ordinul „Erou al 
Muncii Socialiste" ilustrează încă o 
dată Înalta apreciere și cinstire a 
activității revoluționare pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, remarcabil 
conducător de partid șl de stat, o 
desfășurați in slujba partidului și 
poporului nostru, a idealurilor socia
lismului.

Ne exprimăm șl eu «cest prilej 
profundul atașament șl nețărmurita 
adeziune față de rezultatele vizitei 
dumneavoastră, contribuție trainică 
la cimentarea șl mal puternică a ra
porturilor de solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, a 
colaborării multilaterale șl prieteni
ei frățești româno-iugoslave, spre 
binele șl Interesul partidelor șl po
poarelor noastre, al socialismului și 
păcii.

COMITETUL JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R. arată, in telegra
ma trimisă: Asemenea întregului nos
tru popor, oamenii muncii din mă
noasa clmpie a Bărăganului lalomi- 
țean au urmărit cu o deosebită aten
ție vizita pe care ați intreprins-o, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, In 
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, etapă nouă șl de o deosebită 
semnificație pentru întărirea pe mai 
departe a legăturilor frățești ce lea
gă popoarele noastre.

Primirea călduroasă ce vl s-a fă
cut, decorarea dumneavoastră cu ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
reprezintă încă o mărturie a stimei 

și respectului de care vă bucurați 
pe întregul glob, o nouă dovadă a 
recunoașterii justeței politicii interne 
și internaționale desfășurate de 
partidul și statul nostru, la elabora
rea și înfăptuirea căreia aveți o con
tribuție hotărîtoare.

Animați de profundul respect ce 
vi-1 purtăm, permiteți-ne, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm 
întreaga noastră adeziune față de 
rezultatele fructuoase cu care s-au 
încheiat convorbirile oficiale purta
te și să ne angajăm că, strîns uniți 
în jurul partidului, al secretarului 
nostru general, vom depune toate e- 
forturile pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin, adu- 
cîndu-ne astfel și noi o contribuție 
din ce în ce mai mare la ridicarea 
pe o treaptă și mai înaltă a presti
giului României socialiste în lume.

Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
de pe cuprinsul județului Mureș, 
Împreună cu întregul nostru popor, 
ne exprimăm cu puternică însufle
țire și înalt patriotism sentimentele 
de profundă satisfacție față de noua 
solie de prietenie, colaborare, soli
daritate și pace pe care a reprezen
tat-o strălucit vizita dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în țara vecină și prie
tenă, Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P.C.R.

Rezultatele de importanță majoră 
ale acestei vizite — consemnate in 
Comunicatul comun — amplul el 
caracter de lucru, documentele sem
nate contribuie la adîndrea șl dez
voltarea în continuare a raporturi
lor vechi șl frățești de colaborare pe 
multiple planuri dintre țările noas
tre socialiste, dintre partidele și po
poarele noastre, constituind un stră
lucit model a ceea ce pot și sînt 
chemate să Înfăptuiască națiunile 
care construiesc socialismul și comu
nismul, pe baza egalității tn drepturi, 
avantajului reciproc, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale.

Vă asigurăm șl cu acest prilej, 
mult iubite șl stimata tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmlnd stră
lucitul dumneavoastră exemplu de 
luptă șl dăruire pentru fericire* și 
prosperitatea poporului noi mureșe
nii, vom face ca roadele muncii 
noastre să se înscrie la loc de cinste 
In efortul harnicului nostru popor, 
angajat plenar pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pentru continua Înflorire șl 
prosperitate socialistă șl comunistă 
a scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Comitetul județean de partid, con
siliul popular județean, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul nos
tru — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. — au urmărit cu un deo
sebit interes și profundă satisfacție 
noua vizită de prietenie pe care ați 
întreprins-o in tara vecină și prie
tenă, Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, și vă adresează dumnea
voastră. celui mai iubit fiu al poporu
lui. întreaga lor stimă șl recunoștință 
pentru consecvența cu care acționați 
pentru dezvoltarea conlucrării și prie
teniei cu toate țările socialiste, cu 
partidele comuniste șl muncitorești 
de pretutindeni cu forțele progresis
te și democratice, pentru Întronarea 
în relațiile dintre toate țările lumii 
a unui climat de colaborare, pace șl 
respect reciproc.

Convorbirile cu tovarășul Iosip 
Broz Tito, desfășurate Intr-o deplină 
Înțelegere și conlucrare tovărășească, 
constituie o nouă șl strălucită dovadă 
« spiritului constructiv, ce caracteri
zează relațiile dintre partidele și 
popoarele noastre șl ale căror roade 
slnt Ilustrate prin realizarea In co
mun a unor Însemnate obiective, 
printre care giganțil energetici Por
țile de Fier I și Porțile de Fier II 
— expresie a muncii și creației libe
re a celor două țări, simbol al unei 
politici Înțelepte îndreptate spre bi
nele șl fericirea popoarelor noastre, 
spre pace șl colaborare Intre toate 
statele din Balcani și din întreaga 
lume.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii prahoveni dăm o 
înaltă prețuire rezultatelor cu care 
s-a Încheiat noua și rodnica dumnea

voastră vizită în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia și vă asigu
răm. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sub îndrumarea orga
nizației județene de partid vom face 
totul pentru a da viață Programului 
partidului adoptat de Congresul al 
XI-lea, hotărîrilor Conferinței Na
ționale, sarcinilor ce ne revin din 
documentele recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., pentru realizarea integrală 
a prevederilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, aducîndu-ne o 
contribuție sporită la înfăptuirea po
liticii partidului nostru — expresie 
elocventă a grijii fată de om, față de 
interesele majore ale poporului și ale 
întregii umanități. In lupta pentru 
pace, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună.

Reliefînd primirea deosebit de căl
duroasă, manifestările de înaltă pre
țuire de care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a bucurat din partea 
conducerii de partid șl de stat a Iu
goslaviei frățești, ca și din partea 
populației, In telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
I’.C.R. se subliniază că toate acestea 
constituie o elocventă expresie a ma
relui prestigiu internațional al 
României, a stimei și considerației de 
care se bucură secretarul general al 
partidului, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre.

Întîlnirile pe care le-ați avut cu 
tovarășul Iosip Broz Tito, înțelege
rile la care ați ajuns — se arată în 

continuare In telegramă — reprezin
tă o contribuție de mare preț la dez
voltarea pe multiple planuri a rela
țiilor româno-iugoslave, care — așa 
cum le-ați caracterizat — constituie 
un model de conlucrare rodnică In
tre două state socialiste vecine, pe 
baza deplinei egalități, stimei, res
pectului reciproc și Încrederii to
vărășești.

Dind glas bucuriei pe care o trăim 
1* reîntoarcerea dumnevoastră in pa
trie, vă asigurăm, totodată, mult Iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii timlșenl, 
fără deosebire de naționalitate, iși 
vor Înzeci eforturile pentru * da via
ță politicii interne șl externe profund 
științifice a partidului șl statului 
nostru, spre a face să sporească ne
încetat contribuția județului Timiș 
la progresul și prosperitate* scum
pei noastre patrii — Români* so
cialistă.

Membrii Comisiei Centrale de Re
vizie, asemenea tuturor comuniștilor, 
a Întregului nostru popor, dau o 
înaltă apreciere vizitei de prietenie 
pe care ați lntreprlns-o in Iugosla
via, țară socialistă, vecină și prie
tenă, la invitația tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia — se spune 
în telegrama COMISIEI CENTRALE 
DE REVIZIE A P.C.R.

înscriindu-se organic în contextul 
acțiunilor întreprinse de partidul și 
statul nostru pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie șl colaborare cu 
țările socialiste, cu toate popoarele 
lumii, vizita și rezultatele el remar
cabile inaugurează o nouă pagină in 
istoria relațiilor dintre România și 
Iugoslavia, deschid largi perspective 
de extindere și dezvoltare a coope
rării româno-iugoslave In domeniul 
economic, tehnico-științific, al cul
turii și învățămintulul, In Interesul 
celor două popoare, al cauzei gene
rale a păcii și socialismului

Exprimîndu-ne totala noastră ade
ziune cu noua solie pe care ați ln
treprlns-o In Republic* Socialistă 
Federativă Iugoslavia, dorim, tot
odată, să vă adresăm cele mai calde 
felicitări pentru înaltul titlu da 
„Erou al Muncii Socialiste" ce v-« 
fost acordat, Însoțite de urările noas
tre de sănătate, viață îndelungată și 
putere de muncă In multilaterala 
activitate ce o desfășurați pentru 
prosperitatea șl fericirea poporului, 
pentru ridicarea României pe cele 
mal Înalte culmi ale civilizației so
cialiste și comuniste.

Cercetătorii Inginerii, proiectanțll, 
cadrele didactice, toți cei ce muncesc 
pe tărlmul științei și tehnologiei din 
patria noastră am primit cu profundă 
emoție și mîndrie patriotică vestea 
înaltelor onoruri ce v-au fost acor
date de către popoarele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, ve
cine șl prietene, prin conferire* celei 
mai Înalte distincții iugoslave. Ordi
nul „Erou al Muncii Socialiste" — șe 

arată în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE.

Ne angajăm în fața dumneavoastră 
să facem totul spre a cinsti prin 
munca noastră onoarea de a vă fi 
contemporani, să punem întreaga 
noastră pricepere și putere de muncă, 
forțele științei și tehnologiei in 
slujba deplinei înfăptuiri a idealuri
lor comuniste spre care ne condu
ceți, a minunatului Program al 
partidului nostru.

In telegrama adresată de COMI
TETUL CENTRAL AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST se 
arată : întregul tineret al patriei, 
asemeni tuturor oamenilor muncii, a 
urmărit cu profundă satisfacție și 
unanimă aprobare vizita de prietenie 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o In R.S.F. Iugoslavia, 
nouă și elocventă expresie a priete
niei și conlucrării rodnice dintre 
partidele și țările noastre, eveniment 
cu profunde semnificații In cronica 
relațiilor româno-iugoslave. tn fo
losul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei socialismului, pro
gresului social și păcii in lume.

Primirea de către dumneavoastră 
a înaltei distincții a tării vecine și 
prietene, Ordinul „Erou al Muncii 
Socialiste", cu prilejul împlinirii a 
60 de ani și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, a fost intîm- 
pinată cu vie emoție și legitimă 

mîndrie patriotică de întreaga ge
nerație tlnără a României socialiste.

Tînăra generație a patriei exprimă 
încă o dată sentimentele sale de 
înaltă prețuire față de prodigioasa 
dumneavoastră activitate internațio
nală, pentru creșterea prestigiului 
României socialiste tn lume, dezvol
tarea raporturilor de prietenie cu 
țările socialiste, cu celelalte țări ale 
lumii, pe baza principiilor indepen
denței șl suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile Interne, renunțării la 
forță șl la amenințarea cu forța.

Folosim acest prilej pentru a da 
glas bucuriei șl mindriei de a vă 
avea in fruntea partidului și a țării, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a beneficia — în acești 
ani de intensă și multilaterală dez
voltare a patriei — de îndrumarea 
dumneavoastră permanentă, plină de 
grijă, pentru formarea comunistă a 
fiecăruia dintre noi, ca luptător activ 
pentru cauza partidului, pentru În
florirea continuă * României socia
liste.

în telegrama Consiliului de condu
cere al MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAȚIONALE se spune : Asemenea 
întregului popor, toți cel ce slujesc 
patria sub drapel Iși exprimă con
vingerea fermă că bilanțul convor
birilor pe care le-ați avut la Belgrad 
constituie o nouă contribuție de cea 
mal mare Importanță la extinderea 
și aprofundarea in continuare a re
lațiilor româno-iugoslave, care con
stituie un exemplu de conlucrare In
tre două state socialiste vecine, pe 
baza deplinei egalități, stimei, res
pectului reciproc șl încrederii tovă
rășești. Și această nobilă misiune 
întreprinsă de dumneavoastră peste 
hotarele patriei confirmă In mod 
elocvent consecvența cu care activați 
pentru înfăptuirea orientării progra
matice reafirmate de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului privind dezvoltarea amplă 
a relațiilor de prietenie șl colaborare 
cu toate țările socialiste, In interesul 
operei de edificare a noii orlnduiri, 
al cauzei socialismului și păcii In 
lume.

Armata română, care, în front cu 
întregul popor, face zid în jurul par
tidului, al dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, își reafirmă deplina 
adeziune față de politica internă și 
externă a partidului, hotărirea de a 
munci fără preget pentru înfăptuirea 
în totalitate a sarcinilor rezultate din 
Programul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism, din 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
din expunerile dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe comandant suprem. 
Așa cum ne-ațl cerut-o și la adu
narea cu activul de bază de coman
dă șl de partid din armată, vom ac
ționa cu toată hotărirea pentru ri
dicarea nivelului calitativ al pregă
tirii de luptă și politice a trupelor, 
pentru asigurarea unei Înalte disci

pline militare conștiente, armata fi
ind gata să îndeplinească în -orice 
condiții misiunile încredințate, să a- 
pere împreună cu întregul popor cu
ceririle revoluționare, independența 
și suveranitatea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Româ
nia.

în telegrama MINISTERULUI. A- 
FACERILOR EXTERNE se spune : 
Comuniștii din Ministerul Afacerilor 
Externe, toți lucrătorii ăm centrală și 
de la misiunile diplomatice ale Re
publicii Socialiste România trăiesc, 
alături de întregul nostru pjțxx-, sen
timentul profund de legitimă miridrte 
patriotică pentru rezultatele plina 
rodnicie ale recentei vizite de > 
tenie efectuate de dumneavoastț 
Republica Socialistă Federativă î 
slavia.

Promovarea colaborării mull 
rale româno-iugoslave, corespu 
intereselor fundamentale ale poj 
lor celor două țări reprezintă, î 
lași timp, prin valoarea praq 
înaltul său exemplu, o contribj 
seamă la dezvoltarea pe multin 
nuri a relațiilor de prieteniei 
rile socialiste, la întărirea un! 
solidarității lor, la afirmarea! 
piilor noi, democratice în reia 
ternaționale, la lupta pentru 
rare și securitate în Europa! 
lume, pentru pace- și progr*

Conferirea de către tovară 
Broz Tito, președintele Ț 
Socialiste Federative Iugosls 
ședințele Uniunii Comunișț 
Iugoslavia, a înaltului Ordin 
al Muncii Socialiste" ump’ 
de bucurie întregului nost: 
Vedem In aceasta o recilrt 
prodigioasei activități desfl 
dumneavoastră în vederea 
rit marilor probleme al 
temporane, a faptului 
prin întreaga sa politică 
al cărei inițiator și neotț 
tor sînteți dumneavoastră 
ce o contribuție activă. | 
lâ dezvoltarea cooperării l 
nale și asigurarea păcii și

avînd perma.

Vedem în conferire^ 
distincții Iugoslave o nouă 
gătoare recunoaștere pe p, 
național, o apreciere de pj 
eforturilor permanente d«L 
dumneavoastră/ a activitJji 
nute pe care •> 
consolidarea cauzei P“C • j 
rării și lntădrii AJ.

BUCII SOCIALISTE K”
Fundamentată ^“voluțio^ 

cu consec venta marea 
conducerea pornind
voastră ne. miji**1 'cOntemPora' .. realitățile lumH ^5^ * 

tiile nobile c jtr®Ondeo‘v‘i- 
înțelegere, ir.J.'fiep 1 vță. suveranita
te și dezvoltare ..aeră a națiunii 
noastre socialiste, a tuturor popoare
lor lumii, politica externă a partidu
lui și statului nostru, organic legată 
de cea desfășurată pe plan intern, se 
bucură de aprecierea și adeziunea 
deplină a tuturor cetățenilor patriei 
noastre, de o largă recunoaștere pe 
plan internațional, in cele mai di
verse și autorizate cercuri, contri
buind la afirmarea și creșterea con
tinuă în lume a prestigiului Româ
niei socialiste.

Asigurîndu-vă 
lej de întreaga 
de sentimentele 
deosebită prețuire pe care vi le 
purtăm, ne angajăm, strîns uniți în 
jurul partidului, .al dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, să depunem 
eforturi sporite peiztru a fi la înălți
mea sarcinilor trasate de tfartHȚ 
domeniul științei 'și al culturii, spre 
binele patriei noastre, pentru pace și 
colaborare între popoare.

și cu acest nou prl- 
noastră gratitudine, 
de cald respect și

Am trăit un sentiment de profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică aflînd 
vestea decorării dumneavoastră, de 
către președintele Tito, cu înaltul 
ordin iugoslav de „Erou al Muncii 
Socialiste", în semn de omagiu și 
aleasă prețuire față de îndelungata 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară, față de abnegația și clarviziu
nea cu care ne conduceți în vasta 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României, pentru neobositele 
eforturi pe care le depuneți in con
solidarea cauzei păcii și colaborării 
între state, pentru democratizarea 
relațiilor internaționale — se arată 
în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL CENTRULUI NAȚIO
NAL DE FIZICA ȘI A CONSILIU
LUI ȘTIINȚIFIC AL INSTITUTU
LUI CENTRAL DE FIZICA.

Scriitorii din România socialistă 
au luat cunoștință cu adîncă emoție 
de faptul că ați fost distins. în ca
drul vizitei de prietenie efec
tuate in aceste zile in Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, cu 
Ordinul „Erou al Muncii Socialiste", 
de către tovarășul Iosip Broz Tito, 
la aniversarea vîrstei de 60 de ani și 
* peste 45 de ani de activitate revo
luționară, pentru excepționala con
tribuție pe care ați adus-o la dez
voltarea multilaterală a prieteniei 
româno-iugoslave, a strînsei colabo
rări de bună vecinătate dintre țările 
și partidele noastre — se arată In 
telegrama UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA.

Ca oameni al scrisului, vă încredin
țăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că scriitorii din 
Republica Socialistă România, fără 
deosebire de limba în care se ex
primă, își vor consacra toată ener
gia lor creatoare, toată munca lor 
literară pentru afirmarea prestigiu
lui României socialiste peste hotare, 
de a acționa cu dăruire revoluționară 
pentru triumful cauzei comunismu
lui și păcii in lume.
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In județul Covasna, în- 
tîlnirea cu peisajul, cu lo
calitățile, cu interiorul ca
selor și al muzeelor con
stituie o întîlnire cu ne
voia de frumos maestru 
Întruchipată — ieri ca și 
azi — în obiecte. în cîn- 
tece. In țesături. în dan
suri și mai cu seamă in 
fapta și în sufletul oame
nilor.

Și dacă impactul emo
țional cu peisajul carpa
tic sau relieful spiritual 
al acestui județ se împăr
tășesc și din cunoașterea 
faptului că aici activează 
2 697 de formații artistice 
cu peste patruzeci și șase 
de mii de artiști amatori, 
nu îți trebuie multe sta
tistici pentru a înțelege 
pentru ce românii și se
cuii de pe aceste melea
guri se întrec pe ei înșiși 
în a avea așezări cit mai 
frumoase și a dezvolta 
Împreună o bogată viață 
cultural-artistică. mîndri 
a se ști fii ai acelorași 
plaiuri și a-șl crește copiii 
sub raza iubirii de patrie 
și partid. In florilegiul de 
sensibilitate al artelor 
tradiționale și al artelor 
moderne, aici își fac uce
nicia voci de o puritate 
de cristal, aici se rotesc 
minunate hore si cearțla- 
șuri, aici înfloresc ț/fnîa, 
motive decorative aparți- 
nînd folclorului românesc 
și folclorului secuiesc.

La fel de renumite pen
tru asemenea cusături și 
țesături jsîat ' de pildă și 
Sțekely'Berta, din Araci, 
și Crăciun Virginia, din 
Intorsura Buzăului. După 
cum renumiți sînt mește
rul strungar In fier Tol- 
vaj Iosif, din Tg. Secu
iesc, creator al unor mi
nunate statuete din lemn, 
iau frații Pavel și Iosif 
Saszman, din Cernad, 
tutori ai unor renumiți 
tllpi Încrustați și porți 
monumentale.
Un tot mal larg ecou 
mosc și „artele moder- 

Nepoții tăietorilor 
i lemne și ai păstorilor 
n Tg. Secuiesc și îm- 
ejurimi, de pildă, sînt 
nm pasionați creatori 
filme, în cadrul unui 

sstiglos cineclub local. 
:e de tineri se perfec
tează anual în dansul 

• BIHOR. Ansamblul folclo- 
„Bihorul", insoțit de soliștii 

rica Bradu și Dumitru So- 
, Întreprinde un turneu 
Suedia. Cu acest prilej, 
capitala și In alte orașe 
țării gazdă va fi pre- 

itâ o expoziție itinerantă 
itografii Infățișind momente 
îbite din trecutul glorios al 
•1, îndeosebi actul Unirii de 

60 de ani și imagini ce 
tă marile realizări din anii 
smului in Țara Crișurilor. 

' J*eca județeană din Oradea 
/ytduit sesiunea de co- 

fiBZri „Qamcm din Bihor". 
V^LUl. Bi- 

’ Centrul l'ețS‘<ynden?brâri,1 ^slui au 
Xum", Clclu de manl- 
«ruj»mul,c“noa5^rii“ in 

lnginaPii -De dfpă. Prezentarea

.âS/ a fost Ianâ, ehn ic de 
Keometrfn blumul 

dorica W iw?v °: r leeuc,i- 
*■'’ a'păr,SĂ'nPan din laT • docent 

•? ?a editura' 1’, 'l’cra' 
<tă . , J*. " . Albatros.

La librăria ni»-., 111 Vaslui a 
fost lansat romanm „Dilema" de 
Mihai Caranfil, apărut la editu
ra Eminescu. Medalionul muzi
cal Schubert a fost susținut de 
conservatorul „George Enescu" 
din Iași cu participarea profeso
rului universitar George Pascu. 
(Crăciun Lăluci). • GORJ. Sub

genericul „Oaspeți dragi în casa 
noastră", Casa de cultură a sin
dicatelor din Tg. Jiu a prezentat 
recent o suită de manifestări 
politice și cultural-educative de
dicate oamenilor muncii de la 
Combinatul de lianți și azboci
ment. Membrii cercului de artă 
plastică și fotografică de la Casa 
pionierilor din Tg. Jiu au des
chis, recent, o expoziție intitu

lată „Copiii lumii doresc pacea". 
(Dumitru Prună). • BRAȘOV. 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", in sala 
U.S.S.M. din Brașov a avut loc 
un simpozion organizat de 
Uniunea societăților de știin
țe medicale, secția de reu
matologie, in colaborare cu sec
ția de medicină internă, ortope
die, pediatrie, medicină sportivă 
și recuperare, filiala Brașov. Au 
fost prezentate un număr de a- 
proape 40 de comunicări. (Nico- 
lae Mocanu). • BOTOȘANI. în 
holul Teatrului de stat „Mihai 
Eminescu" s-a deschis o expozi
ție de pictură și grafică reunind 
lucrări realizate în cadrul tabe
relor de creație organizate Ia 
Botoșani, de comitetul județean 
pentru cultură și educație socia
listă și U.A.P.. perioada august 
1976—august 1978. între semna
tarii lucrărilor : Ion Murariu,

Eugen Crăciun, Traian Hrișcă, 
Georgeta Mermeze, Elena Gre- 
culesei și alții. (Silvestri Alle
ne!). • DOLJ. „Unitate și
continuitate in istoria po
porului român" este titlul sesiu
nii științifice desfășurate In zi
lele de 17 și 18 noiembrie la 
Craiova. Organizată sub egida 
Consiliului județean Dolj de 
educație politică și cultură so
cialistă, manifestarea de la Cra
iova a reunit aproape 100 de 
participanți — istorici, cercetă
tori, cadre didactice universita
re. muzeografi, oameni de cul
tură, din mai multe localități 
din țară. S-au prezentat peste 
70 de referate și comunicări ști
ințifice. Intre 18 și 25 noiembrie 
ac. la Craiova se desfășoară 
cea de-a 7-a ediție a tradiționa
lului festival „Craiova muzica
lă". (N. Băbălău). • ALBA. Sub 
egida Frontului Unității Socia
liste, Uniunea scriitorilor a or
ganizat, la Alba Iulia. un festi
val de poezie patriotică și revo
luționară, manifestare consacra
tă aniversării a 60 de ani de la 
formarea statului național uni
tar român. Cu acest prilej, au 
fost vizitate monumente istori
ce, unități economice și cartiere 
de locuit din municipiul Alba 
Iulia. (Șt. Dinică). • ARGEȘ. 
2 000 de tineri au luat parte în 
sala sporturilor din Pitești la un 
spectacol muzical intitulat „Cîn- 
tecele tinereții". (Gh. Cîrstea).

popular, în regie de tea
tru, în tainele cinemato
grafiei, în țesături, în 
canto, în stăpînirea In
strumentelor muzicale în 
cadrul școlii populare de 
artă din Sf. Gheorghe și 
la secțiile acesteia din 
Intorsura Buzăului. Cer
nad, Covasna, Baraolt, 
Tg. Secuiesc, Araci. An 
de an, sute de oameni 
dau pasiunii lor pentru 
artă măsura competenței; 
an de an, în viața cultu-

în județul Covasna

Talente care înfloresc 
sub raza generoasă 

a Festivalului 
„Cîntarea României"

ral-artlstică • ținuturilor 
acestea pătrund tineri 
muncitori, țărani șl inte
lectuali cu o pregătire 
artistică tot mai bună, de
venind, la rîndul lor, a- 
devărațl animatori, com
petent Îndrumători al a- 
cestor activități.

Dar amploarea vieții 
cultural-artistice a jude
țului ar fi de neînțeles 
fără derularea miilor de 
acțiuni desfășurate in ca
drul universităților popu
lare din fiecare oraș și 
comună, acțiuni al căror 
„suflet" sînt cadrele di
dactice, activiști de partid 
și de stat, medici, ingi
neri, oameni care, ridi
cați de pe aceste plaiuri 
sau împămînteniți aici în 
anii socialismului. întorc 
astăzi cu bucurie din cu
noștințele lor celor între 
care trăiesc, celor între 
care cresc și se perfecțio
nează ei înșiși ca oameni.

In constelația acestor 

manifestărl cultural-edu
cative și artistice, farul 
sub a cărui rază Înflorește 
totul este Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei". Cele mai bune for
țe artistice, cei mai buni 
soliști ai actualei ediții 
au fost desemnați deja 
la nivelul orașelor, iar 
peste cîteva zile se va 
desfășura faza intercoo- 
peratistă. Alături de ar
tiștii amatori stnt an
trenați in desfășurarea 

celei de-a Il-a ediții a 
festivalului sute de ar
tiști plastici, membri ai 
cenaclurilor literare, ac
tori profesioniști. De pil
dă, la Teatrul maghiar 
de stat din Sf. Gheorghe, 
după premiera cu „Noap
tea pe asfalt" de T. Mă- 
nescu, se finisează cea 
de-a doua premieră a sta
giunii cu „Generoasa fun
dație" de Vallejo, care va 
fi urmată de „Cain și 
Abel", dramă istorică 
semnată de Siito Andras.

în mod firesc, nouă 
ediție a „Cîntăril Româ
niei" are și aici ca punct 
de plecare valorile afir
mate în cadrul ediției an
terioare, valori care, Îm
preună cu forțele artisti
ce recent afirmate, pre
gătesc acum un spectacol 
omagial dedicat sărbăto
ririi a 60 de ani de la 
crearea statului național 
unitar român. Printre 
valorile afirmate in „Cîn-

------------------------ ----------  

tarea României" și care 
își Îmbogățesc continuu 
repertoriul, la o înaltă 
ținută interpretativă se a- 
flă corul de cameră „Vox 
humana", condus de 
profesorul Szilagy Szolt, 
distins cu locul I pe țară. 
Printre laureații festiva
lului. rapsodul popular 
Ghiță Baciu, țăran din In
torsura Buzăului, a adus 
în versurile proprii căldu
ra și prospețimea aceleiași 
alese simțiri.

Vocea omenească a în
frățirii de azi si dintot- 
deauna a fiilor acelorași 
plaiuri se aude răspicat 
în vers și cintec. Se aude 
cu deosebire in viața de 
zi cu zi a oamenilor, care 
sint împreună de veacuri, 
trăitori și visători întru 
lumina acelui spațiu de 
faptă și gind, de prospe
țime și frumusețe. Oa
meni care în anii socia
lismului au înțeles șl 
și-au apropiat pe deplin 
graiul sublim al înfrățirii 
noastre. Iubirea de patrie, 
fapta și gîndul închinate 
neîntreruptei ei înfloriri. 
Vox humana ce tălmăceș
te trăirea și fapta celor 
ce trăiesc în socialism, în 
România socialistă, pe 
acest pămînt binecuvln- 
tat al CovasneL Este 
vocea lor și a țării deopo
trivă. Este vocea corului 
mixt al Întreprinderii mi
niere Căpeni. este vocea 
corului de femei al sindi
catelor din invățămînt 
din orașul Sf. Gheorghe, 
este glasul corului bărbă
tesc al Casei de cultură a 
sindicatelor, este glasul 
cristalin răsunlnd pe sce
na atîtor zeci de cămine 
culturale. Este vocea Co- 
vasnei de azi, a unui ju
deț in plin avînt econo
mic și spiritual, județ în 
care oamenii muncesc șl 
creează în frăție. Mun
cesc și creează simțind 
grija patriei pentru îm
plinirea lor ca oameni, 
pentru fericirea celor 
dragi și închinîndu-și — 
împreună — energia, pri
ceperea, elanul, puterea 
de creație Înălțării spre 
noi și noi glorii a patriei, 
a României socialiste.

Mlhai 
NEGUEESCU

într-unul din laboratoarele Liceului industrial din Baia Mare Foto : S. Cristian

Creații inspirate din faptele 
și virstele unui popor

în sălile Dalles - expoziția pictorului bulgar 
Svetlin Rusev

De pe simezele sălii 
Dalles te intîmpină vi
ziunea gravă, solem
nitatea ritmurilor unei 
creații „cu valoare de 
letopiseț al faptelor si 
virstelor unui popor". 
Caracterizarea referi
toare la arta unuia 
dintre cei mai repre
zentativi pictori ai 
Bulgariei contempora
ne aparține profesoru
lui Bogomil Rainov. 
Ea definește una din 
componentele esen
țiale ale picturii lui 
Svetlin Rusev : abor
darea predilectă a u- 
nor compoziții cu te
matică istorică. înțele
gerea deplină a func
ției sociale pe care 
arta este menită să o 
aibă.

Tragismul infrîngerii 
într-o imagine ca 
„Oștenii lui Samoil" 
sau mementoul tragic 
din „Iastrebino. Lecție 
de istorie", dramatis
mul „Secerișului în- 
sîngerat" sau ecourile 
expresioniste din „Sta
dionul din Santiago de 
Chile", pentru a cita 
doar cîteva lucrări, 
sînt tot atîtea momen
te alese de pictor pen
tru că relevă sensuri 
ale unei istorii zbuciu
mate. Bogăția ideilor, 
a soluțiilor plastice fo
losite de el trezesc in
teresul, sintetizează și 
transmit esența unor 
realități.

Portretele sau com
pozițiile de mari di
mensiuni semnate de 
Svetlin Rusev — unul 
din cei mai cunoscuți 
artiști ai Bulgariei 
contemporane. pre
ședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici clin 
R.P. Bulgaria și pro
fesor la Academia de 
arte plastice din Sofia 
— dincolo de realis
mul facturii demon
strează consecventa a- 
tașamentului față de 
uman, față de ade

văr. Diversitatea unor 
structuri psihologice 
surprinse în nume
roasele portrete pre
zentate acum sau 
gravele interogări, 
semnificațiile umane 
profunde ale compozi
țiilor nu fac decit să 
contureze fațetele per
sonalității aceluiași ar
tist, nu sînt decit ja
loane ale drumului

parcurs de arta sa. 
Fără a fi un simplu 
comentariu scenogra
fic, compoziția cu te
matică istorică se con
stituie, de fiecate dată, 
ea o entitate pictura
lă de sine stătătoare. 
Gesturile șl atitudini
le furnizează artistu
lui elocvente resurse 
de expresivitate. Deși 
tot timpul prezent, e- 
lementul literar nu se 
substituie insă picturii.' 
EI se transformă ast
fel într-un element 
dinamic, constructiv al 
compozițiilor. Drama
tismul situațiilor este 
redat nu numai prin 
gest, ci și prin culoa
re, iar lectura imagi
nii are loc atît in pla
nul discursului rațio
nal, cit și în acela al 
sensibilității. Dinamica 
interioară a unei com
poziții de dimensiuni 

monumentale ca „în
tuneric și lumină", li
niile compoziționale a- 
gitate și culorile pu
ternice care se cioc
nesc și se apropie ne
liniștitor îmbracă fer
voarea sentimentelor 
in aceeași dinamică a 
expresiei. Fixarea a- 
proape exclusivă a in
teresului asupra figu
rii umane, in special 
asupra chipurilor de 
muncitori, asupra fi
gurii mamei, a învăță
toarei, ca. și ciclul in
titulat „Femei bulga
re" materializează par
că aceeași nevoie de a 
egala in lucrări o ex
periență umană cu 
prețul sublinierii ac
centuate a caracteru
lui, al exagerării efec
tului.

•Retoricii optice prin 
care își impune mesa
jul umanist i se alătu
ră farmecul discret, 
evocator al peisajelor. 
Frumusețea picturală 
a unor peisaje din 
Karlovo. Dojenți sau 
Koprivșcița sînt repe
rele mari ale unei că
lătorii pe care o Ur
mărești cu plăcere și 
interes.

Alături de compozi
ții și portrete, această 
ultimă categorie de 
lucrări contribuie la 
multiplicarea planuri
lor de referință, favo
rizează prin aceste re
veniri necontenit nu
anțate'. Îmbogățite asu
pra peisajului. înscrie
rea picturii lui Svetlin 
Rusev în contextul 
picturii europene con
temporane. Expoziția 
în ansamblul ei con
tribuie nu numai la o 
mai bună cunoaștere 
a creației plastice din 
tara vecină și priete
nă. dar și la dezvolta
rea în continuare a 
unul util schimb de 
bunuri culturale.

Marina PREUTU

Document de mare 
valoare istorică

Tezaurul documentar al Arhive
lor Statului s-a îmbogățit recent cu 
o piesă rară de mare valoare istorică 
și arhivistică, ce contribuie la mai 
buna cunoaștere a istoriei uneia din
tre cele mai lungi și fructuoase 
domnii ale Moldovei, aceea a lui 
Alexandru cel Bun. Documentul 
atestă că domnitorul Înzestrează 
pentru „slujbă dreaptă șl credincioa
să" pe Baliță Mudricica și pe fiii săi, 
Alexandru și Mihai, cu satele Co- 
mănăuți și Crămetonești pe pîrîul 
Crasna, la Cobîle, cu satul Slava, pe 
Muntecelul, precum și cu alte pă- 
minturi de pe valea Crasnei. Hriso
vul este scris pe un pergament de 

| către Bratei, logofătul lui Alexandru 
cel Bun, in Suceava „cind a venit 
cneazul Feodor", adică la 1 august 

I 1403. în afară de vechimea sa, do- 
1 cumentul este prețios pentru topo- 
| nimele și onomasticele pe care le 

cuprinde, pentru informațiile privind 
demografia Moldovei la Începutul 
.secolului al XV-lea, precum și pen
tru știrea referitoare la vizita cnea
zului Feodor al Podoliei la curtea 
voievodului moldovean.

Virgil SORIN:

„Muncă, idealuri, creație"
Convorbiri despre secretul făuririi personalității

Virgil Sorin, cunos
cut medic psihiatru, 
autor a numeroase 
contribuții științifice 
și cosemnatar al unei 
excelente traduceri 
(Karl Leonhard, Per
sonalități accentuate 
in viată fi literatură, 
1972), apare de această 
dată în ipostaza psi
hologului preocupat de 
multiplele aspecte și 
probleme ale persona
lității creatoare. Car
tea sa, apărută în co
lecția „Atitudini" a 
editurii „Albatros", În
sumează convorbiri 
purtate în ultimii ani 
cu douăzecișișapte de 
personalități carp s-au 
ilustrat în diverse do
menii ale vieții noas
tre politico-sociale, 
științifice și culturale. 
Spre deosebire de 
mu Iți dintre autorii u- 
nor culegeri de inter
viuri editate la noi in 
ultimii ani, care au 
considerat interesante 
doar convorbirile cu 
personalități ilustrate 
In domeniul literatu
rii, și eventual in cel 
al altor manifestări 
spirituale ce folosesc 
cuvîntul, Virgil Sorin 
te adresează și unor 
oameni cu alte forma
ții și profesii, pornind 
de la convingerea că 
personalitatea umană 
și corolarul ei, creati
vitatea. se pot exprima 
pe deplin și în alte 
numeroase activități.

Convorbirile sînt în
deobște interesante 
fiindcă cel Întrebați au 
avut realmente ce să 
spună, dar și fiindcă 
Întrebările care le-au 
fost adresate se înca
drează într-un sistem 
bine articulat, ce tra
duce indicatori stabi
liți In urma operațio- 
nalizării unor concep
te importante (liber
tate, muncă, autode- 
pășire, conformism, 
ambiție, aventură etc.) 

și care încearcă, în 
cele din urmă, să 
stabilească jaloanele 
unei strategii a reali
zării de sine, conso
nantă cu realitățile so
ciale și psihologice ale 
epocii contemporane.

Cu ci te va mici ex
cepții, convorbirile se 
desfășoară la un nivel 
accesibil și celor mai 
nefamiliarizati cu no
țiunile moralei și ale 
psihologiei, cartea pu
țind fi, în mod profi
tabil, parcursă de cei 
mai diverși cititori, in 
primul rind de cei ti
neri, aflați încă in pe
rioada de formare.

Cartea posedă o cer
tă energie educativă 
prin modul In care cî
teva dintre conceptele 
cheie ce exprimă pro
cesul de formare al 
personalității umane 
sînt însuflețite de 
mărturiile unor exis
tențe concrete. Ea are 
Insă șl calități eseisti
ce. Nu numai cei pen
tru care mlnuirea cu- 
vîntului este o ptofe- 
sie au găsit, sub pre
siunea dorinței sincere 
de a rosti adevărul 
despre propria viață, 
exprimări memorabi
le, a căror Înlănțuire 
spontană are coerență 
și atinge adesea nive
lul vibrației intelectu
ale autentice. Iată, de 
pildă, un fragment din 
confesiunile lui Marin 
Nedea, președintele 
C.A.P. din Purani-Te- 
leorman : „Pe cît de 
adevărat este că omu
lui fericirea nu-i cade 
din cer, tot pe atît de 
adevărat este că nici 
necazurile nu-1 vin din 
senin. De cite ori 
m-am găsit In situații 
foarte grele — în agri
cultură nici ADAS-ul 
nu te asigură împo
triva eșecurilor — în
totdeauna am fost ne
voit să constat că la 
rădăcina răului se află 

de fiecare dată cusu
ruri omenești. O ne
glijență, o lipsă de 
prevedere, o intirziere 
pot avea urmări ex
trem de grave. Un 
cooperator bătrin spu
nea odată — și n-am 
să-i uit vorbele — că 
o hotărire greșită poa
te fi in agricultură la 
fel de păgubitoare ca 
seceta sau ca grindi
na".

De o deosebită va
loare sint mărturisi
rile unor eminențl re
prezentanți ai artei și 
culturii noastre. Aflați 
la vîrsta deplinei rea
lizări, ei dezvăluie a- 
mănunte ale unor 
existențe de muncă 
încordată, tenace, în 
absența căreia reali
zarea de sine nu poa
te fi concepută. „E- 
vident, afirmă Con
stantin Ciopraga, la 
temelia oricărei auto- 
depășiri stă munca 
tenace, obstinată chiar. 
Nu cunosc satisfacție 
cotidiană mal tonică 
decit conștiința că o 
demonstrație convin
gătoare, transpusă In 
pagină, a luat o formă 
aleasă, In măsură să 
contribuie la progre
sul cercetării. Pe scurt, 
am meditat totdeauna 
riguros și mai ales am 
reluat lucrul, refădnd 
un capitol ori o pagină 
de cinci ori, cam In 
felul în care un sculp
tor reface în lut. In 
zeci de variante, ace
lași profil. Trebuie 
să-ți propui imposibi
lul, afirmă undeva 
Goethe, pentru a rea
liza bine posibilul".

Glndurile generoase 
cuprinse in convorbi
rile realizate de către 
Virgil Sorin se Însu
mează Intr-o pledoarie 
convingătoare pentru 
o existență morală, 
Întemeiată pe muncă.

Voicu BUGARIU
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„Dacia muncitorului și a 
țăranului". ^eea ce constituia — 
chiar in acea etapă — o trăsătură 
distinctivă a. activității mișcării so
cialiste in cadrul lupei de eliberare 
națională era faptul că socialiștii 
români afirmau cu stăruință necesi
tatea realizării României unitare ca 
o Românie democratică, patrie ade
vărată a celor mulți, a poporului 
muncitor, în care să domnească 
dreptatea socială cea mai largă. 
„Dacia noastră — scria C. Miile in 
1883 — va fi Dacia țăranului și mun
citorului, atît cu mina, cit și cu 
capul". Această delimitare principială 
a mișcării muncitorești și socialiste 

. sporește și mai mult valoarea con
tribuției sale specifice la mișcarea 
de eliberare națională, la făurirea 
statului national unitar, lntrucît, așa 
cum a arătat istoria, numai institui
rea unui regim de reală democrație și 
egalitate intre toți cetățenii țării este 
în măsură să asigure o temelie trai
nică, de nezdruncinat unității națio
nale.

Este de remarcat în același timp că. 
In virtutea idealurilor comune ce le 
animau, intre mișcarea muncitorească 
din vechea Românie și cea din Tran
silvania s-au dezvoltat tot mal 
strînse legături, ca parte integrantă 
a ansamblului legăturilor multilate
rale ce uneau țările române.

întemeierea secției române a 
P.S.D.U. (ianuarie 1906) a consemnat 
constituirea unei entități politico- 
organizatorice distincte care, ca și ac
tivitatea Partidului Național Român, 
anticipa desprinderea Transilvaniei 
din eteroclitul imperiu habsburglc și 
Încadrarea ei în componența firească, 
organică a statului național român 
unitar. Manifestarea proprie, tot mal 
pronunțată, inclusiv din punct de 
vedere organizatoric, a mișcării 
muncitorești a românilor din Transil
vania crea condiții favorabile afir
mării rolului ei activ in lupta de 
eliberare socială și națională a po
porului român, aceasta corespunzînd 
pe deplin intereselor majore ale na
țiunii și totodată cerințelor noii etape 
de dezvoltare a mișcării muncitorești 
a cărei caracteristică — surprinsă 
atît de precis în operele clasicilor 
socialismului științific — consta toc
mai în formarea detașamentelor 
proprii ale proletariatului ' fiecărei 
țări, fiecărei națiuni.

Prin jerîfe de sînge pen
tru mărețul ’deal. Perloada din 
preajma primului război mondial și 
din anii neutralității (1914—1916) a 

pus mișcarea muncitorească în fața 
unor noi probleme, de mare com
plexitate. Pe de o parte, miș
carea muncitorească din România 
se situa pe poziții consecvente, 
profund principiale, contra războiu
lui general imperialist, in primele 
rinduri ale luptei antirăzboinice a 
proletariatului internațional. Totoda
tă însă ea avea în vedere faptul că 
societatea românească în ansamblul 
ei era stringent confruntată cu pro
blema desăvîrșiril unității statale : 
treptat, așa cum este cunoscut, parti
ciparea României la conflagrația 
mondială —și anume de partea An
tantei — s-a conturat, indiferent de 
deosebirile de vederi politice inter
ne, ca modalitate concretă de lnfăp- 

tuire a Idealului național. Intrind 
In război. România nu a urmă
rit de fel scopuri anexioniste, 
ci eliberarea părții teritoriului na
țional aflat sub stăpinire străină. 
Nici un om politic român, nici un 
lider socialist român nu a obiectat 
asupra caracterului just, eliberator, 
al campaniei din Transilvania de la 
sfîrșitul verii anului 1916 ; mai 
mult, puncte de vedere înaintate 
privind împlinirea idealului național 
al unității statale prin dezvoltarea 
luptei de eliberare a poporului nostru 
In ștrinsă unitate cu celelalte po
poare asuprite, au fost formulate în 
lucrările unor remarcabili mllitanți 
revoluționari. „Cînd popoarele mun
citoare conștiente vor dispune de 
soarta lor și a tarilor lor — scria 
Constantin Dobrogeanu-Gherea — a- 
tunci va suna ți ceasul eliberării na
țiunilor mici de sub jugul celor pu
ternice, atunci va deveni cu adevă
rat posibilă și întregirea tării noas
tre intr-o Românie mare, cuprin- 
zînd pe toți românii. Altă posibilita
te pentru întregirea unei țări mici 
ca a noastră ca să se dezvolte astfel 
in marginile sale etnice, altă perspec
tivi nu există".

încununarea victorioasă a luptei 
naționale a poporalul român a deve
nit posibilă In condițiile în care 
prelungirea războiului, cu întregul 
cortegiu de suferințe provocate ma
selor largi, a dus la ascuțirea la 
maximum a contradicțiilor sociale și 
naționale, la intensificarea luptei po
poarelor pentru dreptate socială și 
libertate națională. O Însemnătate 

deosebită a avut In acest Sens Înfăp
tuirea Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie care, răstumind domnia 
claselor exploatatoare și instaurind 
puterea muncitorilor și țăranilor pe a 
6-a parte a globului, proclamind tot
odată egalitatea și suveranitatea po
poarelor, dreptul lor la autodetermi
nare, a trezit un uriaș ecou în lumea 
întreagă, a stimulat avlntul fără 
precedent al mișcării revoluționare a 
timpului. Ca o adevărată reacție în 
lanț, prăbușirea autocrației țariste a 
fost urmată de dezintegrarea Impe
riului habsburglc drept urmare a In- 
frîngerilor suferite în război, a lovi
turilor primite din partea mișcării de 
eliberare națională a popoarelor, de 
formarea, pe ruinele sale, a noi state

MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ
unitare, de sine stătătoare. Viața dă
dea astfel o strălucită confirmare 
previziunilor geniale ale lui Friedrich 
Engels care, în urmă cu trei decenii, 
într-o scrisoare adresată în ianuarie 
1888 socialistului român loan Nădej
de, arătase : „Căderea țarismului, ni
micirea acestui vis rău care apasă 
peste Europa întreagă, iată, după noi, 
cea dinții condiție pentru dezrobirea 
națiilor din mijlocul și din răsări
tul Europei... Dacă mîine despotismul 
din Petersburg ar cădea, poimiine nu 
ar mai fi In Europa nici o Austro- 
Vngarie".

„Să Intre cît mal grbanic 
în acțiune partidul națio
nal I". M1?căr11 muncitorești șl 
socialiste din țara noastră 11 revine 
meritul de a se fi. situat în primele 
rinduri ale luptei Întregului popor ror 
mân pentru libertate, unitate și inde
pendentă națională. Rolul socialiștilor 
s-a afirmat, totodată, la nivelul facto
rilor politici de conducere a luptei 
maselor — prin însăși impulsionarea 
mișcării naționale a P.N.R. ; astfel, 
încă in decembrie 1917, socialistul 
Emil Isac cerea ca fruntașii partidu
lui național „să părăsească in fine 
pasivitatea și să pășească pe terenul 
acțiunii politice... să intre în acțiune 
deci cit mai grabnic Partidul Națio
nal Român !“. Ințelegind că în lupta 
de emancipare națională erau inte
resate toate clasele și categoriile so
ciale, cei mai înaintați militanți so
cialiști și-au intensificat colaborarea 
cu celelalte forțe politice, au inițiat 

tratative cu P.N.R. în vederea creării 
unui for politic care să reprezinte 
întreaga populație românească din 
Transilvania ; ca rezultat al acestor 
tratative s-a înființat la 31 octombrie 
1918 Consiliul Național Român Cen
tral, în care cele două partide erau 
egal reprezentate. Tot socialiștilor 
români le aparține inițiativa organi
zării unei largi consultări populare, 
în cadrul căreia poporul român să-și 
spună vrerea asupra viitorului său.

„Ca un rîu umflat în al
bie". La nivel local, rolul mișcării 
socialiste s-a afirmat cu precădere 
prin dinamizarea și organizarea ma
selor muncitoare in lupta pentru 

eliberare națională și socială. Astfel, 
în toamna anului 1918, în toate cen
trele industriale ale Transilvaniei — 
la Arad, Oradea, Timișoara, Reșița, 
Cluj, Baia Mare, In Valea Jiului și 
In Apuseni — lanțul acțiunilor gre
viste și demonstrațiilor muncitorești 
este neîntrerupt ; „ca un rîu umflat 
în albie" — cum scria un ziar al 
vremii — masele muncitorești stăpî- 
neau străzile; revendicările economi
ce erau însoțite de obiective politice 
ferme : înlăturarea guvernului reac
ționar, Încheierea grabnică a păcii 
etc. în numeroase locuri s-au format 
consilii muncitorești care au alungat 
patronii și autoritățile habsburgice, 
au preluat conducerea Întreprinderi
lor și a localităților, lovind puternic 
in vechea stăpînire. Muncitorimea a 
participat efectiv și entuziast la crea
rea consiliilor naționale locala și a 
gărzilor naționale, prezența masivă 
a proletariatului In aceste organisme 
imprimînd activității lor o orientare 
profund democratică.

O contribuție marcantă a adus 
mișcarea muncitorească la pregătirea 
și desfășurarea adunării de la Alba 
Iulia. Astfel, dintre cei 1 228 de dele
gați aleși pentru adunare, 150 erau 
socialiști, reprezentînd peste 60 000 
de muncitori organizați, iar dintre 
cei o sută de mii de participanți la 
adunare, zece mii veniseră încolonați 
sub faldurile steagului roșu. Cu pri
lejul dezbaterilor pentru elaborarea 
Declarației de la Alba Iulia, socia
liștii români au susținut prevederi 
cu caracter larg democratic, care au 
fost introduse în Rezoluție, privitoare 
la o reformă agrară radicală, intro

ducerea votului universal, egalitatea 
în drepturi a tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, liber
tatea cuvîntului și asocierii etc.

„România socialista de 
mîine". ° poziție similară cu cea 
a mișcării socialiste transilvănene 
față de unire a adoptat Partidul So
cialist din România care într-o 
„Declarație" din februarie 1919 afir
ma : „Prin* dreptul de autodetermi
nare a națiunilor, principiu recunos
cut de intregul socialism interna
țional, românii din teritoriile subju
gate și-au manifestat prin hotăririle 
adunărilor lor naționale voința de a 
se uni cu România pe baza rezolu- 

țiunilor votate. Ca socialiști români 
internaționaliști, salutăm cu bucurie 
dezrobirea națională a poporului 
român din provinciile subjugate pină 
acum și respectăm legămintele de 
unire hotărîte... România nouă de 
astăzi — sublinia documentul — 
trebuie si devină România socialistă 
de mîine".

Este adevărat, totodată, că In sta
diul de insuficientă maturizare poli
tică și Ideologică in care se afla in 
acel timp mișcarea muncitorească și 
socialistă, cînd procesul de însușire 
a principiilor socialismului științific 
era In curs șl se exercitau puternice 
influențe politice șl ideologice străi
ne. atît din partea claselor exploata
toare interne, cit șl din afară. In rîn- 
durile acesteia s-au manifestat și 
unele concepții greșite, confuzii tn 
diferite probleme, inclusiv probleme 
ale luptei de eliberare, problema na
țională etc. Astfel, minimalizarea de 
către unii socialiști a mișcării de 
eliberare națională, aprecierea aces
teia doar ca o mișcare burgheză, ca 
o luptă intre burghezii, dovedeau o 
neînțelegere a etapei istorice pe care 
o străbătea poporal nostru, a faptu
lui că pe primul plan se situa atunci 
încheierea construcției de stat pe 
linie burghezo-democratică și că 
numai realizarea unității statale pu
tea crea cadrul necesar pentru pro
gresul economico-social al țării, ca și 
pentru întărirea forțelor democratice; 
revoluționare.

De altfel, anumite teze eronate și 
confuzii cu privire la problema statu
lui național unitar au persistat și 
ulterior, mai ales sub influențe din 

afară, Intr-o anumită perioadă a ac
tivității Partidului Comunist Român, 
in unele dintre documentele sale 
pătrunzînd aserțiuni care ignorau fla
grant realitățile istorice, aspecte o- 
biective, fundamentale ale compozi- • 
ției populației, natura relațiilor față 
de naționalități etc. — orientări pe 
care P.C.R., pe măsura dezvoltării și 
maturizării sale, a știut să le înlăture.

Firește, confuziile la care ne-am 
referit nu pot diminua rolul de frun
te Îndeplinit de mișcarea noastră 
muncitorească și socialistă in înfăp
tuirea unirii, nu pot știrbi valoarea 
pozițiilor democratice, patriotice pe 
care s-a situat atunci și ulterior, ca 
exponentă și apărătoare a intereselor 
naționale fundamentale ale poporului 
român.

Continulnd cele • mai Înaintate tra
diții ale luptei revoluționare, mișca
rea muncitorească s-a dovedit forța 
de bază in statul național unitar in 
lupta pentru deplina eliberare națio
nală și socială, pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru dobindi- 
rea unei reale independențe și suve
ranități. Această luptă i-a atras aspre 
represiuni din partea regimului bur- 
ghezo-moșieresc — fiind cunoscut 
faptul că la scurt timp după Unire 
au avut loc masacrul din Piața Tea
trului Național, la 13 decembrie 1918, 
reprimarea grevei generale din oc
tombrie 1920, prigonirea și ilegaliza- 
rea Partidului Comunist Român, la 
scurt timp după constituire.

Patriotismul consecvent s-a Îmbi
nat permanent în activitatea mișcării 
noastre muncitorești cu internațio
nalismul, ceea ce și-a găsit o vie 
expresie și In luările de poziție 
hotărîte împotriva Intervenției puse 
la cale de puterile imperialiste, cu 
participarea reacțiunii române, pen
tru Înăbușirea revoluției proletare 
din Ungaria, In înrolarea a numeroși 
militanți români In Regimentul Roșu 
Internațional organizat la Budapesta 
spre a lupta In apărarea tinerei 
republici sovietice maghiare.

Unindu-și tot mai strîns rîndurile 
In jurul Partidului Comunist Român, 
clasa noastră muncitoare, masele 
largi populare au izbutit, după dece
nii de luptă plină de abnegație, să 
repurteze victoria deplină asupra 
forțelor reacțiunii.

Revoluția populară, edificarea ortn- 
duirii noi, socialiste, sub condu
cerea partidului au dus la împlinirea 
idealurilor de dreptate socială și na
țională pentru care au militat nenu
mărate generații de înaintași, la în
florirea națiunii socialiste române, la 
afirmarea dreptului ei sacru de a fi 
stăpină pe destinele sale.

Praf. dr.
Alexandru PORȚEANU

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoalâ a Matematică (Consul* 

tații pentru clasa a V-a> : Propo
ziții cu variabilă. Prezintă prof. 
C. Cărbunaru — școala generală 
nr. 122, București • Cunoștințe 
despre natură (Clasa a IV-a) : 
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Drumul lemnului

10,00 Panoramic
10,25 Roman foileton : Putere fără glo

rie. Reluarea episodului 13
11,15 în alb și negru : Stăpinul pădurii
11,55 Telex
12,00 închiderea programului
17.30 Telex
17,35 Teleșcoalâ e Fizică (Laborator 

clasa a Vil-a) : Efectele curentu
lui electric — consultații. Consul
tant prof. Ileana Bocanete de la 
Liceul de matematică-fizlcă nr. 1

18,05 Maeștri ai artei coregrafica — 
balerina Magdalena Popa

18.30 întrebări și răspunsuri. Umanis
mul socialist și dezvoltarea per
sonalității. Participă prof. Univ, 
dr. Pavel Apostol; prof. unlv. dr. 
Ioan Tudosescu

13,50 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură. Pregătiri pentru recol
ta viitoare de legume

20,00 La ordinea zilei tn economie

19,20 1001-de seri
19.30 Telejurnal

30,10 România socialistă — Idealuri im-
plinite, 
scriitor.

191»—1878. Reportaj da

20,30 Seară de teatru : „Strigoii" da
H. Ibsen. Premieră pe țară. Pro-
ducție a televiziunii engleze. In-
terpretează : Dorothy Tutln, Ri
chard Pasco, Ronald Fraser, Bri
an n Deacon. Julia Foster. Regia 
David Cunllffe

31,50 Decada muzicii portugheze. Fado 
și muzică ușoară cu Teresa Silva 
Carvalho. Paulo de Carvalho și 
Simona de Oliveira

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 1
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei
20.25 Muzică de cameră. Sonata pen

tru vioară șl pian de Căsar Frank 
Interpretează Rose-Marie Negrea 
și Albert Guttman

20,55 Actualitatea economică
21.25 Telex
21.30 Inscripții pe celuloid. Deriva con

tinentelor — teorii științifice dee- 
pre mișcările scoarței terestre
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)

Comitetul Politic Executiv a apreciat câ 
vizita — moment marcant In extinderea 
colaborării prietenești dintre România și 
Turcia — a reconfirmat hotârirea celor 
doua părți de a conferi noi dimensiuni re
lațiilor tradiționale de bună vecinătate și 
cooperare pe multiple planuri dintre cele 
două popoare care trăiesc în același spa
țiu geografic, animate de sentimente de 
prietenie și respect reciproc.

Comitetul Politic Executiv a apreciat câ 
un rol decisiv în evoluția pozitivă a ra
porturilor româno-turce au întîlnirile la 
nivel înalt, tot mai frecvente în ultimii ani, 
înțelegerile convenite cu prilejul vizitei de 
a se intensifica, în anii ce vin, colaborarea 
reciproc avantajoasă, prin folosirea mai 
largă a multiplelor posibilități oferite de 
economiile celor două țări. Comunicatul 
comun, dat publicității la încheierea vizi
tei, hotărîrile la care s-a ajuns prevăd noi 
acțiuni de cooperare româno-turce într-o

serie de domenii importante, creșterea și 
diversificarea schimburilor comerciale, 
precum și în alte sfere de activitate.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
intensificarea relațiilor româno-turce con
stituie o contribuție importantă la afir
marea raporturilor de buna vecinătate și 
colaborare în Balcani — expresie a inte
reselor și aspirațiilor profunde ale popoa
relor din această regiune, factor important 
pentru edificarea securității, colaborării și 
păcii în Europa și în lume. Comitetul Po
litic Executiv relevă cu satisfacție conclu
ziile dialogului româno-turc la nivel înalt 
cu privire la necesitatea transformării Bal
canilor într-o zonă a păcii și cooperării, 
a rezolvării problemei Ciprului, prin re
luarea, în cel mai scurt timp posibil, a ne
gocierilor între reprezentanții comunității 
turco-cipriote și greco-cipriote, pentru a se 
putea ajunge la o reglementare reciproc 
acceptabilă, pașnică și durabilă, potrivit 
intereselor celor două comunități.

Ampla trecere în revistă a problemelor

internaționale a evidențiat, totodată, 
hotârirea celor două țări de a acționa 
pentru soluționarea justă a problemelor 
complexe care confruntă omenirea, pentru 
generalizarea pe arena mondială a prin
cipiilor egalității în drepturi și respectării 
independenței fiecărei națiuni, pentru 
lichidarea subdezvoltării și făurirea noii 
ordini economice internaționale, pentru 
dezarmare, in primul rînd pentru dezar
mare nucleară, pentru promovarea fermă 
a tratativelor pașnice în soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state. S-au evi
dențiat multiplele posibilități existente 
pentru o și mai strinsă colaborare între 
România și Turcia pe acest tărim.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
guvernul, ministerele, instituțiile centrale 
care concură la buna dezvoltare a rela
țiilor pe multiple planuri româno-turce să 
ia măsuri corespunzătoare pentru transpu
nerea în viață a hotăririlor stabilite cu 
ocazia vizitei în România a primului mi
nistru al Republicii Turcia, Bulent Ecevit.

Cronica zilei
Luni au fost inaugurate activitățile 

unul nou program de studiu in do
meniul prelucrării maselor plas
tice organizat de Centrul comun 
O.N.U.D.I. — România, in colaborare 
cu Centrul de perfecționare a lucră
torilor din industria chimică.

La program participă bursieri al 
O.N.U.D.I., cadre de conducere din 
domeniul industriei chimice din Bo
livia. Columbia, Costa Rica, Cuba, 
Egipt, Ghana, Irak, Peru, Siria, Thai
landa și Turcia.

(Agerpres)

U.R.S.S. Ample lucrări de hidroameliorații

0 DELEGAȚIE DE SENATORI AMERICANI 
A SOSIT IN CAPITALĂ

Luni a sosit In Capitală o delegație 
de senatori americani, condusă de 
Claiborne Pell, senator democrat, 
din partea statului Rhode Island, 
membru al Comitetului de relații 
externe al Senatului S.U.A., care 
efectuează o vizită in țara noastră.

Din delegație fac parte Henry 
Jackson, senator democrat din partea 
statului Washington, președintele 
Comitetului pentru energie și re
surse naturale, Ernest F. Hollings, 
senator democrat din partea statului 
Carolina de Sud, Jacob K. Javits, 
senator republican din partea statu
lui New York, membru al Comitetu
lui de -relații externe al Senatului, 
Ted Stevens, senator republican, din 
partea statului Alaska, adjunct al 
liderului minorității republicane din 
Senat. James A. McClure, senator 
republican din partea statului Idaho.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Iuliu Fejes, se
cretar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperarea economică in
ternațională a M.A.N., alte persoane 
oficiale.

Erau de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în cursul aceleiași zile președin

tele Marii Adunări Naționale, Nicolae

Giosan, a primit delegația de sena
tori americani, care face o vizită în 
țara noastră.

în cadrul Întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre România și Statele 
Unite ale Americii, care au la bază 
principiile Înscrise în documentele 
semnate cu ocazia lntîlnirilor și con
vorbirilor româno-americane la nivel 
Înalt. De asemenea, au fost discu
tate aspecte privind activitatea celor 
două foruri legislative supreme, dez
voltarea conlucrării dintre ele, sub- 
liniindu-se contribuția lor la extin
derea relațiilor dintre cele două 
țări, la Întărirea prieteniei și cola
borării româno-americane.

La întrevedere au luat parte Virgil 
Teodorescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Iile Rădulescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Vaslle Pun- 
gan, președintele Comisiei pentru 
politică externă șl cooperarea econo
mică internațională a M.A.N., depu- 
tați. A fost prezent Rudolph Aggrey; 
ambasadorul Statelor Unite ale Ame
ricii la București.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a oferit un 
dineu In onoarea delegației de se
natori americani.

(Agerpres)

Pentru prima oară în țară

Combinatul siderurgic Galați 
produce benzi din oțel carbon 
pentru industria electrotehnică

Un colectiv de specialiști de la 
Combinatul siderurgic din Galați, 
condus de dr. ing. Ion Cheșa, a rea
lizat, pentru prima dată In țară, 
benzi din oțel carbon pentru indus
tria electrotehnică. Noua bandă — 
elaborată, laminată și tratată termic 
la Galați — are performante cores
punzătoare la nivelul otelului sili
cios. Noul produs se situează, de ase
menea. prin performanțele sale, la 
nivelul mărcilor din licențe străine 
care se elaborează șl se laminează la 
cald la Galați șl, apoi, in bandă la 
rece la Combinatul de oteluri spe
ciale din Tîrgoviște. Avantajele nou
lui produs sînt multiple : Înlocuiește 
oțelul silicios, iar prin aceasta asi
gură reducerea consumului de fe
roaliaje cu 20 kg pe tonă : de aseme
nea, față de oțelul silicios se dimi
nuează consumul de metal cu 450—500 
kg pe tonă ; se mărește, la elaborare, 
durabilitatea căptușelii convertizoru- 
lui, reducindu-se astfel consumul de re

fractare cu 5—10 la sută î totodată, 
crește productivitatea lamlnoarelor 
de benzi la cald și la rece.

Primele loturi realizate au fost 
verificate și recepționate de Între
prinderea „Electromotor" Timișoara, 
care a contribuit, cu personal și apa- 
rataj de laborator, pentru recepția 
benzilor electrotehnice finite. Produ
sul poate fi utilizat de toate uzinele 
ce fabrică motoare de puteri mici și 
mijlocii. în acest an Combinatul si
derurgic din Galați asigură fabricarea 
a circa 2 000 tone bandă electrotehnică 
din oțel carbon, iar pentru anul vii
tor există posibilitatea acoperirii a 
mat bine de o treime din nevoile 
interne ale economiei. Folosirea 
benzii electrotehnice din oțel carbon, 
realizată la Galați, conduce la obți
nerea de importante economii de 
fonduri valutare, alături de econo
miile de metal și alte materiale. (Dan 
Plăeșu).

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 22/1978
Sub genericul „80 de ani de la 

făurirea statului național unitar ro
mân", revista publică articolele „Epo
ca glorioasă a socialismului, epoca 
Înfloririi impetuoase a statului na
țional unitar", „Moment crucial in 
lupta maselor populare" de Aron Pe
trie, „Victoria orînduirii socialiste, te
melia afirmării depline a indepen
denței și suveranității naționale" de 
Ștefan Lache, „Dezvoltarea economi
că, factor al afirmării personalității 
umane" de Laurean Tulai, „Istorio
grafia română, militantă pentru uni
tate și independenta națională" de 
Vaslle Cristian, „Idealul unirii in 
artele plastice" de Gheorghe Cosma. 
In continuare sint publicate artico
lele : „Rolul maselor populare, al 
mișcărilor pentru pace in edificarea 
securității și dezvoltarea colaborării 
In Europa" de Mihnea Gheorghiu, 
„Eficiența fondurilor fixe" de George 
Lazaride, „Programul P.C.R. despre 
principiile conducerii și organizării 
științifice • societății socialiste" de 
Sergiu Tămaș, „Imperativul creșterii 
eficienței economice" de Ștefan Ar- 
sene și „Libertate—necesitate—res
ponsabilitate in artă" de Victor Er
nest Mașek, precum și dezbaterea 
„Răspunderile formării tinerei gene
rații". Din sumarul revistei mal 
spicuim ; Eroul dramatic — expresie 
a aspirațiilor epocii" de Margareta 
Bărbuță, „Pentru apărarea democra
ției, pentru însănătoșirea și trans
formarea societății italiene" de En
rico Berllnguer, „Probleme agricole 
șl ale foametei in unele țări din 
Asia" de Nicolae Dumitrescu. „Teo
ria «revoluției invizibile», Încercare 
de revitalizare a Ideologiei marelui 
capital" de Constantin Badea. Revis
ta mal cuprinde rubricile „Cărți și 
semnificații"; „Marginalii", „Revista 
revistelor", „Cuvîntul cititorilor".

In cursul acestui sui. In Uniunea 
Sovietică vor fi irigate și desecate 
peste două milioane hectare de te
renuri agricole. Acțiunile de hidro
ameliorații au luat o deosebită am
ploare în cursul actualului plan 
cincinal, la finele acestei etape 
agricultura sovietică urmind să be
neficieze de noi terenuri irigate șl 
desecate, în suprafață de peste zece 
milioane hectare. In scopul realii 
zării acestui program au fost alo
cate investiții în valoare de mal 
bine de 40 miliarde de ruble. Siste
me mari de irigații se află deja in 
curs de construcție în zona sovie
tică a Asiei oentrale. în sudul Ka-

zahstanulul, regiunea Volgăl. Ucrai
na, în zona lipsită de cernoziom a 
R.S.F.S.R., precum și în alte părți 
ale țării. Se apreciază că realizarea 
de noi sisteme de irigații în repu
blicile sovietice din Asia centrală 
va conduce la creșterea substan
țială a recoltelor de bumbac și de 
cereale.

In vederea asigurării volumului 
de apă necesară irigațiilor, specia
liștii elaborează In prezent un pro
iect privind deversarea cursurilor 
fluviilor Peciora, Enisei și Obi, 
printr-un sistem de canale, spre 
partea europeană a Uniunii So
vietice.

R. D, GERMANA No/ zăcăminte 
carbonifere

în districtul Leipzig a Început 
exploatarea unui nou zăcămînt de 
cărbune brun. Acest obiectiv mar
chează un nou succes in înfăptuirea 
sarcinilor trasate de P.S.U.G. pri
vind intensificarea prospecțiunilor 
și valorificării diverselor bogății 
ale țării. în prezent, districtul 
Leipzig ocupă locul al doilea, după 
Cottbus. în ce privește extracția de 
cărbune brun, fumlzînd 65 de mi
lioane tone din această prețioasă 
materie primă energetică șl un

sfert din producția de cărbune a 
țării.

Noi zăcăminte au fost descoperite 
nu de mult in nordul districtului. 
Pentru valorificarea lor s-a execu
tat un mare volum de lucrări, prin
tre care schimbarea cursului unor 
riuri șl deplasarea traseului unor 
șosele și căi ferate. Ca urmare, riul 
Ulster curge în prezent, pe o dis
tantă de 13 kilometri, pe o albie 
nouă.

R. P. UNGARA Obiective noi ale industriei
de materiale sintetice

Plnă la finele acestui an indus
tria ungară de materiale sintetice 
se va îmbogăți cu două noi obiec
tive importante : o fabrică de poli- 
propilenă, cu o capacitate anuală 
de 40 000 tone. în cadrul combina
tului chimic de pe Tisa, și o fa
brică de PVC, cu o capacitate 
anuală de 150 000 tone, în cadrul 
combinatului chimic de la Borsod.

Fabrica de polipropilenă își 
procură materia de bază, propilena,

de la una din unitățile aceluiași 
combinat ; la fel. materia primă 
pentru noua fabrică de PVC — 
75 000 tone de etilenă pe an — va 
fi furnizată tot de combinatul chi
mic de pe Tisa. Construită pe baza 
unei licențe nipone, fabrica de PVC 
este una din cele mai moderne, 
fiind înzestrată cu echipamente al* 
tehnicii de virf, printre care cu un 
sistem de comandă computerizat.

R. S. CEHOSLOVACA Electrificarea 
căilor ferate

vremea
Timpul probabil pentru zilei* de 12, 

B și 24 noiembrie. In țară i Vremea 
va fi in general frumoasă In regiunile 
din sudul țării, unde cerul va fi va
riabil. In celelalte regiuni innorărlle 
vor fi mal accentuate șl vor cădea pre
cipitații locale, la început sub formă 
de ploaie, apoi șl de lapovlță șl nin
soare. Vlnt slab ptnă la moderat cu 
intensificări in zona de munte plnă la 
vițeze de 70 km pe oră. Temperatura 
va scădea Ui ' fiordul țării, lit a doua 
parte a intervalului. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 7 șl plus S grade. 
Iar maximele Intre zero șl 10 grade, 
local mal ridicate In sudul țării, la 
Începutul Intervalului. In București i 
Vremea va fi in general frumoasă, cu 
cerul variabil. VIntul va sufla slab plnă 
la moderat. Temperatura ușor varia
bilă. Dimineața, ceață slabă.

Volumul bunurilor transportate 
de căile ferate din Cehoslovacia a 
atins in momentul de față aproxi
mativ 270 milioane tone pe an. 
Parcul de material rulant a fost 
completat în 1978 cu îfică 240 loco
motive și 5 300 de vagoane. în 
cursul celui de-al șaselea plan cin
cinal s-a prevăzut sporirea cu 
11—13 la sută * cantității de bunuri 
transportat* de căii* ferate. Pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv a fost 
elaborat un program de moderni
zare și electrificare a căilor ferate. 
Pînă in anul 1980, căile ferate din

Cehoslovacia vor dispune de încă 
900 noi locomotive electrice și 
diesel. Vor fi totodată electrificat* 
noi linii. însumind 300 km.

Cu 50 de ani în urmă, uzinei* 
„Skoda", din Plzen, au început să 
producă primele locomotive elec
trice cehoslovace. De atunci, ele au 
realizat peste 3 500 locomotive elec
trice pentru nevoile economiei na
ționale și pentru export. Cel mal 
nou tip de asemenea locomotive, 
81-E, se va realiza în două variante 
care vor dezvolta viteza de 160 km 
și, respectiv, 200 km pe oră.

Stațiuni balneare în sezonul rece
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Revista competițiilor
„Laromet" — cîștigătoare 

a Cupei campionilor 
europeni la popice

La Maribor, echipa feminină da 
popice a clubului de pe lingă între
prinderea bucureșteană „Laromet" a 
cîștigat Cupa campionilor europeni 
tntr-o manieră categorică : 64 puncte 
avans față de a doua clasată In tur
neul final. Elevele antrenorului Petre 
Trandafir preiau acest titlu de la 
Voința Tg. Mureș — Care l-a cucerit 
anul trecut.

Virginia Ruzici — 
a patra în lume

în finala „Turneului campioanelor" 
la tenis, disputată la Palm Springs 
(California). Chris Evert a învins-o 
în două seturi (cu 6—3, 6—3), pe
Martina Navratilova. Această victo
rie, de altfel scontată de specialiști, 
o consacră pe campioana americană 
drept cea mai bună jucătoare din 
lume în acest an. Virginia Ruzici a 
jucat în „finala mică", unde a fost 
întrecută de Virginia Wade cu 7—6, 
6—3. In felul acesta, tînăra și talen
tata noastră reprezentantă s-a clasat 
pe locul al patrulea — performantă 
pentru care 1 se cuvin felicitări șl 
care încheie un foarte bun an com- 
petițional al Virginiei Ruzici.

Debut victorios
în Campionatul european 

de rugbi
Selecționata României a debutat 

victorioasă in noua ediție a campio

natului european de rugbi — „Cupa 
F.I.R.A.", cîștigind cu scorul de 30—9 
(16—9) meciul susținut la Lublin cu 
echipa Poloniei. Conduși după pri
mele zece minute cu 9—0, rugbiștil 
români au jucat în continuare la va
loarea lor reală, obținînd o victorie 
categorică în fața unei formații care 
și-a apărat cu dirzenie șansa.

Punctele echipei române au fost 
realizate de Motrescu (3 încercări), 
Nica (o încercare și o transformare), 
Marin și Ioniță (cîte o încercare) și 
Constantin (două transformări).

In următorul meci, selecționata 
României va întîlni la 3 decembrie, 
la București, redutabila reprezenta
tivă a Franței.

Succese românești 
la Balcaniada de haltere
La Salonic s-au Încheiat Întrecerii» 

Balcaniadei de haltere, la care au 
participat sportivi din Albania. Bul
garia, Iugoslavia, România, Turcia și 
Grecia.

Printre Învingătorii ultimei zile de 
concurs s-a numărat și sportivul ro
mân Marin Parapancea, care a ocu
pat primul loc la categoria grea (110 
kg), totalizînd la cele două stiluri 
355 kg, performantă ce constituie un 
nou record național. Marin Parapan
cea a cucerit titlul de campion bal
canic și la stilul „aruncat", cu rezul
tatul de 200 kg.

Dintre halterofilii români s-au mal 
evidențiat Constantin Chiru și Ma
rian Grigoraș (ambii la categoria 60 
kg), cîștigători al medaliilor de aur 
la stilurile „smuls", cu 110 kg și, res
pectiv, „aruncat", cu 142 kg, precum 
șl Ștefan Kreicic, clasat pe locul doi, 
la totalul celor două stiluri, la cate
goria supergrea.

In clasamentul general, pe puncte, 
echipa României s-a situat pe locul 
doi, cu 87 puncte, după Bulgaria — 
111 puncte, și înaintea formațiilor 
Greciei — 82 puncte, Iugoslaviei — 
56 puncte etc.

în divizia „A“ la fotbal
Etapa a 12-a din divizia „A" la 

fotbal s-a Încheiat cu o surpriză : 
F.C. Baia Mare — Politehnica Iași 
0—1 (este prima înfrîngere a lideru
lui pe teren propriu). Alte rezultate : 
Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo 0—0 ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 1—1 ; F.C. 
Argeș — Sportul studențesc 3—0 ; 
Gloria Buzău — Corvinul 2—0 ; 
Steaua — S.C. Bacău 2—1 ; Poli Ti
mișoara — F.C. Bihor 2—1 ; Univ. 
Craiova — U.T.A. 1—0 ; Olimpia Satu 
Mare — C.S. Tîrgoviște 1—0.

Clasamentul : 1. F.C. Baia Mare 
(17 puncte) ; 2. Steaua (16) ; 3. F.C. 
Argeș (15) ; 4. „U“ Craiova (14)... 16. 
F.C. Bihor (9) ; 17. Chimia Rm.
Vilcea (9) ; Poli Timișoara (7).

Secvențe din marea 
competiție națională 

„Daciada"
Peste 2 000 de tineri șl tinere din 

satele mehedințene au luat parte la 
etapa județeană a competiției dotate 
cu „Cupa recoltelor bogate", desfă
șurată în comuna Cujmir. Inițiată în 
cadrul „Daciadei" de către Uniunea 
județeană a Cooperativelor de pro
ducție și C.J.E.F.S. Mehedinți — la 
șah, tenis de masă, fotbal, handbal și 
cros — competiția a reunit In eta
pele de masă peste 10 000 de sportivi 
și sportive din toate comunele jude
țului.

în turneul de handbal, victoria a 
revenit, la masculin și feminin, echi
pelor Liceului din Cujmir. iar in cel 
de fotbal a terminat învingătoare for
mația Viitorul din localitate.

In cadrul concursului de cros, dis
putat pe categorii de vîrstă. s-au evi
dențiat Irina Anghel. Luminița Bob 
și Gheorghe Blăzniceanu (toți trei 
din Cujmir), Petre Budu și Nicolae 
Dobre (din Braniște) și Maria Pes- 
caru (din Vrața).

Iată ceilalți cîștigători : șah i mas
culin : Gheorghe Buzatu (Cujmir) : 
feminin : Ioana Paulina (Pătulele); 
tenis de masă : masculin : Ion Vlai- 
cu (Cujmir) ; feminin : Ecaterina Ple- 
niceanu (Pătulele).

★
Sub genericul competiției sportive 

naționale „Daciada", în Capitală s-a 
desfășurat duminică dimineața „Cro
sul elevilor și studenților". Ia startul 
căruia au fost prezent! un număr de 
peste 5 000 de tineri și tinere.

Iată învingătorii din cele 12 curse 
disputate pe categorii de vîrstă : 
băieți 9—10 ani : Kircor Stepanian 
(Școala generală nr. 74) ; 11—12 ani : 
Mihai Ded’u (șc. gen. 190) ; 13—14 
ani : Marin Popescu (șc. gen. 44) ; 
15—16 ani : Teodor Gherghici (Liceul 
D. Bolintineanu) ; 17—18 ani! Petre 
Brînaru (Lie. industrial de electro
nică) ; peste 18 ani: Mihal Hoșegaru 
(Lie. ind. nr. 16) ; fete : 9—10 ani : 
Gela Vasilol (șc. gen. 24) ; 11—12
ani : Carmen Ivașcu (șc. gen. 190) ; 
13—14 ani : Constanța Tudorache (șc. 
gen. 44) ; 15—16 ani : Florentina Baie 
(Lie. ind. nr. 2) ; 17—18 ani : Larisa 
Bălan (Lie. ind. „23 August") ; peste 
18 ani : Ionica Chirlga (Lie. Gh. Coș- 
buc).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Competiția internațională mascu
lină de handbal pentru echipe de ti
neret desfășurată în orașul ceho
slovac Trinec s-a încheiat cu victo
ria selecționatei României, care a 
totalizat 6 puncte, fiind urmată în 
clasament de formațiile Poloniei — 
4 puncte, Cehoslovaciei — 2 puncta 
și Bulgariei — zero puncte.
• Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale Iugoslaviei au luat 
sfîrșit în orașul Borovo cu desfășu
rarea finalelor din probele indivi
duale.

în proba feminină, victoria a re
venit lui Tun Lin (R.P. Chineză), 
care a întrecut-o în finală cu 2—1 
pe coechipiera sa Ke Sin-ai. La mas
culin, a terminat învingător Tibor 
Klampar (Ungaria), care a dispus cu 
3—2 de cehoslovacul Milan Orlovskl.

• Tradiționalul turneu internațio
nal de fotbal pentru echipe de ju
niori de la Monte Carlo a fost cîști
gat la actuala ediție de selecționata 
Iugoslaviei, învingătoare cu scorul de 
3—2 în finala susținută cu formația 
Franței. In partida pentru locurile 
3—4, reprezentativa Italiei a întrecut 
cu scorul de 2—1 echipa Angliei.
• Tenismanul american Jonh 

McEnroe a terminat învingător în 
turneul internațional de Ia Londra, 
în finala căruia l-a întrecut cu 6—7, 
6—4, 7—6, 6—2 pe compatriotul său 
Tim Gullikson. Partida a durat trei 
ore și jumătate.
• La Minsk se desfășoară în aces

te zile tradiționala competiție inter
națională de hochei pe gheață „Tur
neul Prietenia", rezervată echipelor 
de juniori.

în primele două meciuri susținute 
selecționata României a terminat la 
egalitate : 5—5 (3—1, 2—1, 0—3) cu 
formația R.P.D. Coreene și a pierdut 
cu scorul de 2—9 (0—4, 2—2, 0—3) în 
fața formației R.D. Germane.

După cum se știe, medicii reco
mandă cura balneară in decursul 
ultimelor luni ale anului pentru a 
preîntîmpina recidivei* unor ma
ladii care de obicei apar în sezonul 
rece. Apele și izvoarele minerala, 
lacurile saline, mofetele și nămolul 
terapeutic au transformat majori
tatea stațiunilor noastre în verita
bile surse de sănătate. în ultimii 
ani numeroase stațiuni balneocli- 
matice au fost dotate cu hoteluri 
și vile confortabile, cu baza de tra
tament balnear și echipament me
dical modern care permit cura bal
neară simultan pentru mai mult* 
maladii. întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București 
asigură sejururi în diferite stațiuni 
balneoclimaterice. Bunăoară. a- 
fecțiunile reumatismale pot fi tra
tate in stațiunile Amara. Balta 
Albă, Bălțătești, Calacea. Felix, 
Herculane, Govora, Pucioasa, Lacu 
Sărat, Sovata, Bazna, Mangalia. 
Pentru afecțiunile tubului digestiv 
se recomandă stațiunile Borsec, 
Căciulata, Căllmănești, Olănești, 
Slănic Moldova, Sîngeorz. Buziaș, 
Vatra Dornei și Covasna sînt indi
cate pentru tratamentul bolilor 
cardiovasculare. Nevroza se tratea
ză cu bune rezultate la Bușteni. Si
naia. Moneasa, Tușnad, iar pentru 
afecțiunile aparatului respirator 
Govora și Slănic Moldova. Seriile 
pentru cura balneară sînt de 18 
sau 20 zile ; biletele se obțin pe

baza recomandării medicului cu
rant și a fișei medicale cu buletinul 
de analize, de la filialele întreprin
derii de turism, hoteluri și restau
rante București, din Bd. N. Bălces- 
cu nr. 35, Bd. 1848 nr. 4, Bd. Re
publicii nr. 68 și CaL Griviței nr. 
140.

I.T.H.R. organizează excursii d* 
o zi, o zl și jumătate sau două 
zile. Exceptind sfîrșitul de săptă- 
mină, sejurul in stațiunile balneo- 
climatice în acest sezon poate în
cepe în oricare zi a săptămînii pen
tru durate variate (I.T.H.R. Bucu
rești oferă bilete de la minimum 
3 zile). In afara stațiunilor foart* 
cunoscute ca_: Bușteni, Sinaia, Pre
deal, Poiana Brașov, Lacu Roșu, 
Sovata ori Tușnad, stnt Balvanyos 
(jud. Covasna) situată la poalele 
munților Bodoc intr-un parc încon
jurat de o pădure de fag, la 20 km 
de Tg, Secuiesc (800 m altitudine) ; 
Borșa (jud. Maramureș) la o alti
tudine de 850 m. în munții Rodnel; 
la 32 km de Baia Mare ; stațiunea 
Izvoarele (jud. Maramureș) est* 
propice pentru practicarea sportu
rilor de iarnă, ca și Crivaia (Caraș- 
Severin) aflată la 600 m altitudine ; 
Semenic, situată la o altitudine de 
1 400 m. sau Stîna de Vale (județul 
Bihor).

în fotografie : stațiunea Sttna din 
Vale.

• CIND OMUL Șl 
COMPUTERUL COLA
BOREAZĂ. Experimentele e- 
fectuate de-a lungul anilor cu 
cele mai diverse mașini electro
nice programate pentru tradu
cerea automată nu au făcut de- 
cît să confirme teoria conform 
căreia în această activitate omul 
nu poate fi înlocuit pe de-a-ntre- 
gul, cu succes, de mașină. A- 
ceasta din urmă poate învăța 
zeci, ba chiar sute de mii de cu
vinte. dar niciodată nu va fi în
zestrată cu simțul limbii, al nu
anțelor. Aceasta nu înseamnă 
totuși abandonarea calculatoru- 
lul-traducător. ci precizarea pre
tențiilor pe care le poți avea de 
la el și folosirea sa în conse
cință. O firmă americană a pus 
la punct un sistem computeri
zat de traducere. Pe un ecran

apare traducerea brută a textu
lui — omului revenindu-i sar
cina de a corecta, ajusta și nu
anța traducerea automată. A- 
vantajul principal al metodei 
„combinate" este eficienta ei 
sporită : dacă omul traduce In
tr-o oră maximum 600 de cu
vinte, cu ajutorul mașinii elec
tronice se poate realiza de patru 
ori pe atît.
• INSOMNIA-BOA

LA SECOLULUI ? Insom‘ 
nia. pe care medicii o atribuie 
ștressului și epuizării nervoase, 
a fost resimțită în ultimii ani cu 
mai multă intensitate in Întrea
ga lume și, în mod deosebit. în 
țările occidentale. Datele statis
tice arată că, in prezent, somni
ferele reprezintă mai mult de 
jumătate din producția globală 
a fabricilor de medicamente. 
Anul trecut, In S.U.A. s-au in

vestit In producția de somnifer* 
peste 500 milioane de dolari. In 
Franța, în fiecare seară trei mi
lioane de cetățeni înghit cîte un 
somnifer înainte de culcare. 
Vînzările de sedative și somni
fere înregistrează cifre fabuloa
se In majoritatea țărilor occi
dentale. Să fi devenit oare in
somnia o boală a secolului, a că
rei cercetare se impune pe plan 
mondial 7

• TENDINȚA DE 
SCĂDERE A POPU
LAȚIEI MARILOR ORAȘE 
AMERICANE 3 continuat in 
1976, dar într-un ritm mai re
dus decît în anii precedent!, re
levă statisticile publicate la 
Washington. Populația orașului 
New York — cea mai mare a-

glomerare urbană din S.U.A. — 
a scăzut in 1976 cu 0,8 la sută, 
față de 1975, cifrîndu-se la 7,42 
milioane, dar în primii cinci ani 
ai deceniului în curs ritmul de 
reducere a populației newyor- 
keze a fost de 1,1 la sută. Ten
dințe similare cunosc și marile 
orașe Chicago. Phyladelphia și 
Detroit, care în prima jumătate 
a deceniului au cunoscut un 
ritm de scădere a populației de 
peste 2 la sută, in timp ce în 
1976 acest ritm a coborit sub 
nivelul de 1,5 la sută. Singura 
schimbare în clasamentul pri
melor 10 centre urbane din 
S.U.A. este plasarea orașului 
Dallas pe locul șapte. înaintea

orașului Baltimore, care se si
tuează acum pe locul opt.

• GROSIMEA 
SCOARȚEI TERESTRE. 
Un experiment geodinamic in
ternațional. conceput pentru o 
perioadă de cinci ani. își propu
ne cercetarea scoarței și man
tiei terestre. De o atenție deose
bită se bucură lanțul muntos 
Pamir-Himalaya. unde recente 
explozii seismice provocate de 
oamenii de știință au permis 
confirmarea ipotezei conform că
reia. în această zonă, scoarța te
restră atinge grosimi excepțio
nale — de plnă la 75 km. Sub 
mări și oceane ea are grosimi 
mult mai reduse, iar pe platou

rile continentale ea măsoară 
30—40 km. Cu ajutorul măsură
torilor seismologice, geofizicienii 
și geologii participant! la expe
riment își propun să obțină date 
suplimentare privind forțele ce 
interacționează intre straturile 
de suprafață și de adîncime ale 
planetei, originea și mecanismul 
cutremurelor etc.

• GAZ METAN DIN
COLO DE SISTEMUL 
SOLAR. Produs al descom
punerii materiei organice și 
principal component al gazelor 
naturale, gazul metan a fost 
depistat și în afara sistemului 
solar. Paradoxal este și faptul 
că în Cosmos se află o canti
tate mai mare de gaz metan 
decît pe P.ămînt. Oamenii de

știință americani, care au făcut 
această descoperire, au arătat 
că este prima dată cînd se de
tectează gaz metan în afara 
sistemului nostru solar.

• INVAZIE DE GRE
IERI. O veritabilă invazie d* 
greieri de cîmp s-a produs în 
statul american Nebraska. En
tomologii au calculat peste 50 
de insecte pe metrul pătrat de 
suprafață de cultură. Greierii 
devorează vegetația lăsînd pe 
ogoare doar tulpini desfrunzite. 
După invazie, cîmpurile cultiva
te cu fasole și leguminoase pre
zintă aspectul dezolant al tere
nurilor devastate de lăcuste. 
Autoritățile au declarat starea 
de calamitate în întregul stat 
Pentru combaterea efectelor fla

gelului au fost alocat! peste 
500 000 dolari. Invazia de greieri 
este o consecință a secetei. Lip
sa de precipitații, de anul tre
cut, a dus la dispariția viespilor 
și altor insecte ce se hrănesc cu 
greieri de cîmp.

• STRESSUL Șl 
MORBIDITATEA. Bos- 
ton (S.U.A.) a avut loc recent o 
conferință cu tema : „Există o 
legătură între stress și morbi
ditate" ? Majoritatea participan- 
ților au dat un răspuns afirma
tiv la o asemenea întrebare, a- 
ducînd în sprijinul poziției lor 
numeroase exemple. Astfel, s-a 
demonstrat că stressul emoțio
nal este pricina hipertensiunii 
arteriale, a bolilor de stomac șl 
Intestine și a multor altor boli.
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respunzînd pe deplin intereselor reciproce, Mesajul de salut adresat de P.C.R.

60 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI

COMUNIST DIN UNGARIA

ale păcii si progresului in Balcani si Europa"
Comentariile presei iugoslave pe marginea rezultatelor rodnice ale 

noului dialog la înalt nivel româno-iugoslav
BELGRAD 19 — Vizita În

treprinsă de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Iugoslavia» Ia in
vitația tovarășului IOSIP BROZ 
TITO, continuă să fie în centrul 
atenției presei iugoslave. Astfel, 
cotidianul „Borba" subliniază că 
„întâlnirea reprezintă un nou Im
puls pentru dezvoltarea în con
tinuare cu succes a relațiilor din
tre cele două țări". După ce scoa
te în evidentă faptul că inte
resul opiniei publice mondiale a 
fost reținut săptămîna trecută de 
vizita de două zile efectuată în 
Iugoslavia de președintele Nicolae 
Ceaușescu, ziarul remarcă impor
tanta noului dialog la nivelul cel 
mai înalt, arătând că „președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut cu pre
ședintele Xosip Broz Tito convorbiri 
detaliate și utile cu privire la re
lațiile bilaterale și la colaborarea 
dintre cele două țări vecine și prie
tene, precum și în legătură cu o 
serie de teme din problematica in
ternațională actuală".

Organul Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, săptăminalul „Komu- 
nist", a scris în editorialul consa
crat noului moment de deosebită

semnificație în evoluția raporturi
lor dintre cele două țări socialiste 
vecine : „Întâlnirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito sint totdeauna pline de 
conținut șl fructuoase, avind rolul 
de factor deosebit de important, 
care desigur, și de data aceasta, 
va reprezenta o contribuție de sea
mă ia continuarea și consolidarea 
bunelor tradiții ale prieteniei iugo- 
slavo-române". Săptăminalul își 
exprimă convingerea că întâlnirile 
și convorbirile avute sînt „de im
portanță și utilitate excepționale 
pentru ambele țări".

Trecînd în revistă, relațiile ro- 
mâno-iugoslave, „Komunist" relevă 
că „ele oferă într-adevăr un exem
plu deosebit de grăitor de felul cum 
două țări socialiste vecine pot dez
volta cu succes și multilateral legă
turile reciproce, pot acționa ca fac
tor al consolidării relațiilor de co
laborare pașnică și stabilitate în re
giunea din care fac parte, respec
tând reciproc deplina autonomie în 
stabilirea căilor proprii ale dezvol
tării politice, economice șl sociale 
interne și respectând reciproc ca

racterul specific al poziției lor in
ternaționale".

Exprimînd satisfacția pentru dez
voltarea continuă a colaborării 
bilaterale, revista apreciază că pen
tru toate aspectele legăturilor iugo- 
slavo-române — de la colaborarea 
politică pînă la cea economică, cul
turală, tehnico-științifică — se pot 
folosi cele mai alese cuvinte și 
aprecieri.

Relevînd Importanta colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, colaborare în continuă dez
voltare, „Komunist" scrie : „Faptul 
că U.C.I. și P.C.R., ca forțe politice 
conducătoare ale țărilor noastre, 
urmăresc afirmarea acelorași prin
cipii și țeluri în mișcarea muncito
rească internațională, că poziția 
Iugoslaviei și României în multe 
probleme ale relațiilor internațio
nale și ale colaborării este carac
terizată de o mare apropiere com
pletează imaginea relațiilor noastre 
ca model de relații ce corespund 
atit intereselor popoarelor noastre, 
cit și intereselor largi ale păcii șl 
progresului în Balcani și Europa".

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar român
STOCKHOLM 20 (Agerpres). — în 

cadrul manifestărilor din Suedia 
consacrate aniversării a 60 de ani 
de la făurirea statului national unitar 
român, la galeria „Svea“ din Stock
holm a fost inaugurată o expoziție 
de artă naivă și populară din Româ
nia.

La ceremonia deschiderii au luat 
cuvîntul Georg Andersson, deputat, 
președintele Comisiei culturale a 
parlamentului, care ne-a vizitat re
cent tara, precum și ambasadorul 
României in Suedia, Teodor Vasiliu.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Aso

ciația de prietenie Israel-România a 
organizat la Tel Aviv o manifestare 
în cadrul căreia au luat cuvîntul 
secretarul Comitetului sindical al o- 
rașului Tel Aviv, Dov Ben Meir. și 
ambasadorul României în statul 
Israel, Ion Covaci.

ZURICH 20 (Agerpres). — în sala 
cinematografului „Movie“ din Ziirich, 
care a găzduit „Săptămînile filmului 
românesc", regizorul Mircea Veroiu 
a prezentat realizările cinematogra
fiei românești contemporane și sem
nificația actului de la 1 decembrie 
1918.

Elveția va depune eforturi 
pentru pregătirea viitoarei 
reuniuni general-europene

BERNA 20 (Agerpres). — Amplifi
carea procesului inițiat de Confe
rința pentru securitate șl cooperare 
în Europa prezintă o mare impor
tantă pentru Elveția — se subliniază 
în declarația guvernului elvețian în 
legătură cu participarea tării la vii
toarea reuniune de la Madrid din 
1980. Elveția, se arată în document, 
va depune eforturi pentru pregătirea 
acestei întâlniri, care trebuie să fia 
urmată de noi pași în domeniul des
tinderii.

Potrivit cifrelor oficiole dote publicității de autoritățile franceze, la șfirșltul lunii octombrie se aflau înscriși 
Io Agenda naționalâ pentru ongoidri (A.P.N.E.) — Oficiul de plasare a brațelor de muncâ — 1 344100 șomeri, 
ceea ce inseamnti o creștere de 4.6 la sutâ in raport cu luna septembrie. In fotografie: șomeri în așteptare in fața 

sediului A.P.N.E.

CONAKRY 20 (Agerpres). — La 
Conakry au continuat dezbaterile ce
lui de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Democrat din Guineea pe mar
ginea problemelor expuse in rapor
tul prezentat de secretarul general 
al partidului, Ahmed Sekou Toure, 
președintele Republicii Guineea.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, conducerii de partid și de 
stat a Republicii Guineea, partici- 
panților la congres, întregului partid 
guineez le-a fost adresat un cald sa
lut frățesc, un mesaj de prietenie și 
solidaritate militantă, de către tova
rășul Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

Membrii partidului nostru, întrea
ga opinie publică din România — 
se spune în mesaj — au urmărit cu 
profundă simpatie activitatea Parti
dului Democrat din Guineea, in 
frunte cu secretarul său general, Ah
med Sekou Toure, eforturile poporu
lui prieten guineez consacrate edifi
cării unei noi societăți, pe baza op
țiunilor socialiste elaborate de P.D.G., 
consolidării independentei și suvera
nității naționale, valorificării In in
teresul propriu a tuturor bogățiilor 
naționale, procesului de moderni
zare a activității economice, dezvol
tării structurilor democratice, trans
formărilor înnoitoare în domeniile 
politic, ideologic, economic și social- 
cultural.

Dorim să exprimăm și în cadrul 
acestui forum național al partidului 
— a continuat vorbitorul — impor
tanta deosebită pe care Partidul Co
munist Român o acordă relațiilor de 
colaborare șl solidaritate, militantă 
cu Partidul Democrat din Guineea, 
care constituie fundamentul trainic 
al conlucrării româno-guineeze pe 
plan economic, tehnic, științific, cul
tural și în viața internațională. 
Aceste raporturi, care cunosc o evo
luție ascendentă, au fost puternic 
impulsionate de întâlnirile și convor
birile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure — 
desfășurate sub semnul prieteniei, 
încrederii și respectului reciproc —, 
de înțelegerile convenite cu aceste 
prilejuri, care au evidențiat noi căi 
și mijloace de intensificare a conlu
crării fructuoase dintre România și 
Guineea.

Vorbitorul a informat apoi pe 
participanții la congres despre boga
ta și intensa activitate pe care o des
fășoară poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru

traducerea în viață a Programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, adoptat de 
Congresul al Xl-lea.

în continuare, el s-a referit la 
orientările și principiile fundamen
tale ale politicii externe, dinamice 
și constructive, a României socia
liste.

în context, s-a subliniat aprecierea 
partidului nostru că, pentru evoluția 
actuală a vieții internaționale, sînt 
deosebit de semnificative transfor
mările revoluționare, naționale și so
ciale, care se accentuează tot mai 
mult, mutațiile profunde care au loc 
în raportul de forțe pe plan mnodial. 
Acestea creează condiții ca, în opo
ziție cu tendințele de reîmpărțire a 
zonelor de influență și dominație, să 
se afirme tot mai puternic o politică 
nouă, de colaborare intre state — pe 
baza principiilor egalității și suvera
nității statelor, independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

în acest spirit, se arată In mesaj, 
în domeniul relațiilor internaționale, 
România promovează o politică de 
largă și complexă colaborare cu sta
tele în curs de dezvoltare, între care 
cele din Africa ocupă o pondere 
deosebită. România socialistă acțio
nează cu consecvență pentru întări
rea și extinderea colaborării cu ti
nerele state africane, care îmbracă 
cele mai diferite forme, de la schim
burile comerciale la cooperarea în 
producție, asistență tehnică șl pre
gătire de cadre în domeniile in
dustriei, agriculturii, construcțiilor, 
transporturilor — toate așezate pe 
baze reciproc avantajoase. Totodată, 
România socialistă militează activ și 
acționează ferm pentru lichidarea 
completă a vechii politici de domi
nație a imperialismului pe continen
tul african și în alte regiuni ale 
planetei noastre, pentru eradicarea 
ultimelor vestigii ale colonialismu
lui, a practicilor neocolonialiste, a 
rasismului și apartheidului. De ase
menea, ea militează activ în vederea 
frînării tendinței de accentuare a 
unor conflicte din Africa, pornind 
de la necesitatea soluționării politi
ce, prin tratative, de către țările 
africane însele, a problemelor liti
gioase, fără nici un amestec din 
afară.

Reafirmînd hotărîrea Partidului 
Comunist Român de a acționa și în 
viitor pentru continua amplificare și 
diversificare a legăturilor tradițio
nale de colaborare prietenească din
tre partidele, țările șl popoarele 
noastre, vorbitorul a urat, in înche
iere, succes deplin lucrărilor Congre
sului al Xl-lea al Partidului Demo
crat din Guineea.

Plenara lărgită a
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc plenara lărgită 
a C.C. al P.M.S.U. consacrată împli
nirii a 60 de ani de la crearea Parti
dului Comunist din Ungaria. în ra
portul prezentat la plenară, Jănos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a evocat drumul istoric 
parcurs de partid în cele șase de
cenii de existentă, experiența luptei 
pe care a desfășurat-o, sarcinile sale 
prezente și viitoare.

„Partidul nostru, clasa muncitoare 
ungară au desfășurat, In aceste șase 
decenii, multe bătălii grele, victorioa
se, dar drumul nostru istoric nu a 
fost lipsit de înfringeri și greșeli" — 
a arătat raportorul, adăugind : „Pri
vind drumul parcurs putem spune 
totuși, cu mîndrie legitimă, că lupta 
partidului a fost încununată de 
succes, bilanțul general este pozitiv 
șl că, cu sprijinul clasei muncitoare 
șt al întregului popor, partidul a do- 
bîndit rezultate istorice". „întemeie
torii comunismului științific — a 
subliniat vorbitorul — nu ne-au lăsat 
scheme aplicabile la orice situație, 
ei au dezvăluit legile dezvoltării so
cietății, metodele științifice de con
ducere a luptei de clasă. Dispunind 
de principii și metode elaborate în 
mod științific, fiecare partid revolu
ționar din fiecare epocă dată trebuie 
să decidă el însuși hotărîrile cele 
mai oportune pentru un anumit loc 
și o anumită situație". „P.M.S.U. — 
se arată în raport — a considerat șl 
consideră ca o obligație a sa să țină 
totdeauna seama în activitatea lui 
teoretică și practică de legitățile uni
versale ale marxism-leninismului, de 
experiența istorică a propriei clase 
muncitoare și a propriului său popor, 
de condițiile țării noastre, de parti
cularitățile naționale".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că „societatea ungară muncește în 
prezent cu rodnicie pentru soluțio
narea sarcinilor stabilite de cel de-al 
Xl-lea Congres al P.M.S.U. care a

C. C. al P. M. S. U.
avut Ioc în 1975". „Au fost obținute 
— a arătat el — importante rezultate 
in cursul realizării celui de-al cin
cilea plan cincinal, care a conferit 
forță de lege sarcinilor concrete ale 
etapei respective a construcției so
cialiste.

îndeplinirea planului economiei 
naționale pe anul acesta se află in 
multe domenii in concordantă cu 
prevederile, deși în realizarea Indi
catorilor în sfera comerțului exterior 
se înregistrează rămîneri în urmă, 
în 1978 venitul național va fi pro
babil cu 4,5 la sută superior celui 
din anul trecut : vor crește forțele 
de producție ale economiei naționale, 
va spori consumul, vor crește sala
riul și veniturile. Se vor construi 
93 000 de locuințe noi. Se află în 
curs pregătirea planului economic 
național pe 1979. Ne aflăm intr-o 
asemenea etapă a dezvoltării cind 
sarcina hotărîtoare constă în consoli
darea succeselor deja obținute în do
meniul producției materiale și al îm
bunătățirii condițiilor de trai, în sfera 
nivelului de trai al poporului nostru, 
precum și în edificarea fundamentu
lui necesar dezvoltării viitoare. De 
aceea sarcina-cheie a activității ac
tuale din acest domeniu este asigu
rarea dezvoltării stabile a economiei 
naționale pe calea promovării pe pri
mul plan a factorilor calității și efi
cienței. Toate celelalte sarcini urmea
ză să fie subordonate acestui scop".

Referindu-se apoi la poziția P.M.S.U. 
față de unele probleme internațio
nale actuale, Jănos Kâdăr a subliniat 
între altele : „Telul nostru in ,mt? 
carea comunistă internațională es 
de a contribui la coeziune șl i -'t>< 
rare pe baza principiilor m__ jst-
leniniste". El a arătat, de asei.-_.iea, 
că „întărirea păcii, dezvoltarea pe 
mai departe a procesului destinderii 
cer astăzi, în primul rind, reducerea 
încordării militare, frînarea cursei 
înarmărilor".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Egiptul insistă asupra unei reglementări cuprinzătoare de 

pace 9 Declarația premierului israelian

Președintele Republicii Guineea a primit 
pe reprezentantul P. C. R.

CONAKRY 20 (Agerpres). — Ah
med Sekou Toure, secretarul general 
al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, a 
primit pe tovarășul Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., reprezen
tantul Partidului' Comunist Român la 
lucrările celui de-al Xl-lea Congres 
al P.D.G.

Cu acest prilej, din partea secre
tarului general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, au fost 
transmise un mesaj de prietenie și 
solidaritate militantă, urări de sănă
tate președintelui Ahmed Sekou 
Toure și soției sale, Andree Toure, 
iar poporului guineez prieten urări 
de progres și prosperitate.

Mulțumind călduro» pentru mesaj, 
Ahmed Sekou Toure a transmis, la 
rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului 
român succese tot mal mari.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția față de stadiul relațiilor 
existente Intre cele două partide, 
evidențiindu-se evoluția lor ascen
dentă. A fost reafirmată dorința co
mună de întărire și dezvoltare pe 
multiple planuri a bunelor raporturi, 
de sinceră prietenie și colaborare, 
dintre cele două partide și popoare.

La primire a participat Valeriu 
Georgescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Conakry.

CAIRO 20 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției M.E.N.. mi
nistrul interimar de externe egip
tean. Butros Ghali. a reafirmat că 
Egiptul insistă asupra găsirii unei re
glementări cuprinzătoare de pace în 
Orientul Mijlociu și refuză orice 
acord parțial sau separat cu Israelul.

Egiptul — a spus Butros Ghali — 
cere stabilirea unui calendar în trei 
faze, care să stipuleze : începerea de 
negocieri asupra Cisiordaniei șl teri
toriului Gaza la o lună după semna
rea tratatului de pace egipteano-is- 
raelian ; stabilirea datei încheierii a- 
cestor negocieri șl a organizării de 
alegeri In Cisiordania și Gaza ; spe
cificarea datei pentru desființarea 
administrației militare lsraeliene în 
cele două teritorii, retragerea trupe
lor lsraeliene șl reamplasarea aces
tora la alte baze.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — în ca
drul unei reuniuni a Comitetului 
Central al Partidului Herut, al cărui 
lider este, premierul Menahem Begin 
a declarat duminică seara că Israelul 
nu poate accepta noile propuneri 
egiptene privind tratatul de pace. El 
a afirmat că va cere ca această po
ziție să prevaleze șl la ședința cabi
netului, programată pentru 21 noiem
brie. Fără a furniza alte detalii, pre
mierul Israelian a declarat că guver
nul studiază Încă propunerile egip

tene șl formula de compromis suge
rată de S.U.A. Israelul — a arătat 
Begin — este dispus să negocieze in
stituirea autonomiei locale in Cisior
dania și Gaza, dacă armata israeliană 
va rămîne in zona malului occiden
tal (Cisiordania) și dacă implantarea 
de așezări evreiești va continua —• 
relevă agențiile de presă.

DAMASC 20 (Agerpres). — Consi
liul Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) se va 
reuni joi la Damasc — informează 
agenția M.E.N. La lucrări va parti
cipa și Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. în
tr-un interviu acordat presei, Khaled 
Falhoun, președintele Consiliului 
Central al O.E.P., a declarat că in ca
drul reuniunii vor fi examinate re
centele evoluții politice Intervenite 
In lumea arabă și pe plan interna
țional.

AMMAN 20 (Agerpres). — Pre
mierul italian Giulio Andreotti a 
avut la Amman convorbiri cu regele 
Hussein al Iordaniei și cu membri al 
guvernului iordanian, cu prilejul vi
zitei sale la Amman. Au fost trecute 
în revistă relațiile bilaterale, pro
bleme internaționale actuale. Inclu
siv situația din Orientul Mijlociu — 
relevă agenția MEN.

încheierea Congresului extraordinar al partidului 
„Congresul pentru Independența Madagascarului"

Secretarul general al O.N.U. preconizează reluarea 
Conferinței de la Geneva asupra Orientului Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).

( DIN ACTUALITATEA POLITICĂ )

Spania in fața referendumului constituțional

ANTANANARIVO 20 (Agerpres). — 
La Antananarivo s-au încheiat lu
crările Congresului extraordinar al 
partidului „Congresul pentru In
dependența Madagascarului" — 
A.K.F.M., organizat cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a partidului. 
Raportul la congres. Intitulat „Parti
dul A.K.F.M. : trecutul, prezentul și 
viitorul său", a fost prezentat de

Giselle Rabesahala, secretar general 
al partidului.

La lucrări au fost prezentl delegați 
ai unor partide politice din diferite 
țări, precum și ai unor mișcări de 
eliberare națională.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Ioachim 
Moga, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele CENTROCOOP.

— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a preconizat, duminică, 
într-un interviu televizat, reluarea 
Conferinței de la Geneva asupra 
Orientului Mijlociu, subliniind că a- 
ceastă problemă nu poate fi soluțio
nată fără participarea plenară a tu
turor părților interesate. în cadrul 
unui proces în care să aibă un rol de 
jucat Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

Apreciind eforturile depuse în dl* 
recția realizării păcii în Orientul 
Mijlociu, Kurt Waldheim a subliniat 
că, pentru a se ajunge la rezultate 
cu adevărat valabile, este necesar e 
la acțiunile pe plan bilateral — chiar 
dacă participă la ele o a treia putere 
— să se adauge eforturi pe un plan 
global și la care să ia parte absolut 
toate părțile interesate.

Peste două săptămîni, mal precis 
la 6 decembrie, cetățenii spanioli cu 
drept de vot se vor prezenta la urne 
pentru a răspunde prin „Da“ sau 
„Nu“ unei singure întrebări tipărite 
pe buletine : „Aprobați proiectul de 
Constituție elaborat de parlament ?“

Adoptat cu o majoritate covîrși- 
toare de voturi, proiectul noii legi 
fundamentale, care cuprinde 169 de 
articole, definește forma de guvernă- 
mînt a Spaniei ca o monarhie consti
tuțională. Parlamentul (Cortes-urile) 
este format din două camere : Con
gres și Senat. Congresul este înzes
trat. între altele, cu prerogativa de a 
acorda guvernului votul de învestitu
ră sau de a-1 revoca. Regele are 
dreptul de a dizolva parlamentul, de a 
convoca alegeri generale sau referen
dum, de a propune pe primul minis
tru și de a-1 infirma, sub controlul 
Cortes-urilor ; el este șeful suprem al 
forțelor armate. Religia catolică nu 
mai este religie de stat ; libertatea 
cultelor și cea ideologică sînt ga
rantate. Textul constituțional pre
cizează, de asemenea, cadrul înfăptui
rii dreptului la autonomie, subliniind 
totodată că „națiunea spaniolă este 
patria comună și indivizibilă a tutu
ror spaniolilor". Limba oficială de 
stat este castiliana, dar este prevă
zut ca și celelalte limbi ce se vor
besc în comunitățile autonome să 
poată fi considerate ca oficiale. în 
cadrul respectiv.

Campania pentru referendum va 
oferi grupărilor politice din țară o 
posibilitate in plus de a-și explicita 
și argumenta pozițiile, in general 
cunoscute încă de pe parcursul des
fășurării procesului de elaborare a 
proiectului de Constituție. De altfel, 
votul favorabil proiectului acordat 
de 551 de membri ai Cortes-urilor 
(din 598), reprezentînd în esență 
principalele forte politice din tară 
— Uniunea Centrului Democratic 
(U.C.D.), Partidul Socialist Muncito
resc din Spania (P.S.M.S.) șl Partidul 
Comunist din Spania — precum și 
argumentele aduse de fiecare grup 
parlamentar în susținerea acestuia 
fac ca majoritatea observatorilor din 
Madrid să considere că în cadrul re
ferendumului din decembrie noua 
Constituție se va bucura de o largă 
aprobare. Pentru Adolfo Suarez, lider 
al U.C.D. și președintele guvernului, 
Constituția încununează „un lung 
proces, menit să permită poporu
lui să-și recapete suveranitatea".

Exprimînd poziția partidului său, 
Felipe Gonzales, secretar general al 
P.S.M.S., arăta că, prin adoptasea noii 
Constituții, „se încheie o perioadă 
de provizorat, insemnind o ruptură, 
nu in sensul traumatic al cuvintului, 
ci în acela nobil de creare a bazelor 
pentru o conviețuire democratică". 
„Ne dăm acordul pentru Constituție 
— sublinia Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, in nume
le grupului parlamentar comunist — 
deoarece o considerăm valabilă pen
tru toți spaniolii și pentru reconci
liere ; pentru că reflectă realitățile 
politice, sociale și culturale. Cu aceas
tă Constituție va fi posibil să se rea
lizeze transformări socialiste. Și, in 
plus, înscrie voința de a dezvolta re
lații pașnice și de cooperare cu toate 
popoarele lumii".

Excepții de la aceste poziții le-au 
făcut, din motive diferite, Partidul 
Naționalist Basc, care a cerut mem
brilor săi să se abțină de la refe
rendum — in primul rind, cercurile 
franchiste, grupările neofasciste, for
țele de extremă dreaptă, care au 
adoptat o atitudine de netă opoziție 
față de noua lege fundamentală a 
Spaniei, a cărei intrare in vigoare 
înseamnă implicit anularea definitivă 
a tuturor legilor franchiste.

De altfel, numeroși observatori 
ai vieții publice spaniole fac o . 
legătură directă Intre această ati
tudine a „forțelor de la dreap
ta dreptei", cum se spune în 
Spania, și multiplicarea actelor tero
riste in perioada premergătoare re
ferendumului. apreciindu-le ca ele
mente componente ale unei întregi 
strategii, elaborată în scopul destabi
lizării situației politice din țară. 
De altfel, chiar în aceste zile a fost 
dejucată o încercare de complot pusă 
la cale cu ajutorul cîtorva militari. 
Reacția celor mai diverse șl largi pă
turi sociale spaniole față de aceste 
încercări și-a găsit o expresie con
cretă. între altele. în impresionantele 
manifestații populare, desfășurate — 
zilele trecute — împotriva terorismu
lui în majoritatea orașelor spaniole. 
La aceste demonstrații au participat, 
Împreună, conducători ai principale
lor partide politice (U.C.D.. P.S.M.S., 
P.C. din Spania), ai marilor centrale 
sindicale, sute de mii de cetățeni. 
„La Madrid — scrie corespondentul 
agenției France Presse — umăr la 
umăr, fapt unic In Istoria postfran- 
chistă a țării, liderii majorității șl

conducătorii opoziției de stânga au 
deschis demonstrația sub o largă 
lozincă : „DA 1 — DEMOCRAȚIEI, 
NU ! — TERORISMULUI". Cerind 
tuturor spaniolilor să voteze cu „Da" 
la referendumul de la 6 decembrie, 
alte lozinci purtate de manifestanti 
erau edificatoare pentru voința po
porului spaniol de a se opune tero
rismului : „CONTRA TERORISMU
LUI, PENTRU CONSTITUȚIE".

Ce se va întîmpla după referen
dum ?

Proiectul de Constituție prevede 
că, în termen de o lună după refe
rendumul popular, guvernul trebuie 
să decidă dacă va convoca alegeri 
generale sau se va supune votului de 
învestitură. Această dispoziție, intro
dusă de Comisia mixtă Congres- 
Senat, a fost considerată necesară 
pentru a nu se crea un „vid de pu
tere", după cum s-a exprimat Adolfo 
Suarez — și pentru evitarea unui gu
vern de neutri — idee agitată, în 
ultimul timp, de Alianța Populară și 
alte grupări de dreapta. Cum se știe, 
P.S.M.S. s-a pronunțat în favoarea 
organizării imediate de alegeri legis
lative — deși cercuri politice au re
proșat că se pun interese înguste de 
partid pe deasupra intereselor gene
rale care ar cere o consolidare de
mocratică a rezultatelor referendu
mului.

Precizînd atitudinea Partidului Co
munist, Santiago Carrillo a declarat, 
zilele trecute, că aprobarea noii Con
stituții nu reprezintă decît „o fază 
importantă a unui proces complex", 
menit să vizeze „consolidarea demo
crației încă fragile în Spania". Secre
tarul general al P.C.S. a propus for
marea unei „noi majorități", care să 
poată face față crizei economice și 
pericolelor terorismului. Comuniștii 
sînt dispuși să sprijine un asemenea 
guvern, chiar dacă nu vor participa 
la el, „cu condiția ca programul a- 
cestuia să facă obiectul unui pact și 
să se creeze — inclusiv cu partici
parea comunistă — un organ care să 
controleze noua majoritate".

Campania pentru referendumul de 
la 6 decembrie este în plină desfă
șurare. potrivit dispozițiilor în vi
goare. la posturile de radio și tele
viziune. grupurilor parlamentare pu- 
nindu-Ii-se la dispoziție un timp 
proportional cu numărul locurilor pe 
care acestea îl dețin în Cortes-uri.

D. FILIPESCU

agențiile de presă transmit: tește că Patrick Modiano este deți
nătorul mai multor premii literare, 
intre care „Marele premiu al roma
nului" al Academiei Franceze.

Convorbiri româno-egip- 
tOne. ® delegație a Asociației de 
prietenie româno-egipteană, condusă 
de Gheorghe Pacoste, vicepreședinte 
al Comisiei republicane de rezerve 
geologice, a făcut o vizită în Repu
blica Arabă Egipt, la invitația Aso
ciației de prietenie egipteano-română. 
Delegația a fost primită de Tikri 
Makram Ebeid, secretar general al 
Partidului Național Democrat, vice- 
premier pentru problemele Adunării 
Poporului, s-a întâlnit cu cadre de 
conducere ale vieții politice și eco
nomice, cu oameni de știință și cul
tură, a purtat discuții cu membrii 
conducerii Asociației de prietenie 
egipteano-română.

Tratat. La Kremlin a avut Ioc 
luni semnarea Tratatului de priete
nie și colaborare dintre Uniunea So
vietică și Etiopia. Tratatul a fost 
semnat de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri al Etiopiei.

Convorbiri.Lun1, la Bel§rad>au 
avut loc convorbirile între Iosip Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugoslavia, 
și Ziaur Rahman, președintele R.P. 
Bangladesh, aflat în vizită oficială — 
informează agenția Taniug.

Intîlnire. Sub conducerea pre
ședintelui Agostinho Neto, In localita
tea Lundo a avut loc o întâlnire a 
activului de partid și economic din 
cele trei provincii orientale — Luan
da de Nord, Luanda de Sud și Moxico 
— consacrată problemelor creșterii 
Influenței M.P.L.A. — Partidul Mun
cii în toate sferele vieții economice, 
politice și sociale ale țării.

Intercosmos. Var?°vla 
s-au Încheiat lucrările ședinței ordi
nare a conducătorilor organelor na
ționale de coordonare a activităților 
spațiale din țările participante la 
programul „Intercosmos". Au parti
cipat oameni de știință din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. în cadrul ședinței s-au sta
bilit planurile colaborării pînă în 
anul 1985 în legătură cu programul 
„Intercosmos".

Apel la grevă generală. 
Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a lansat o 
chemare la grevă generală, începînd 
din 1 decembrie, în semn de protest 
față de alegerile unilaterale pe care 
autoritățile rasiste sud-africane in
tenționează să le organizeze în Na
mibia la 4 decembrie. Greva ar urma 
să dureze 8 zile.

Principalele forțe politice 
din Argentina - partirte!e per°- 
nist, comunist, socialist, intransigent, 
conservator-popular și democrat-creș- 
tin — au elaborat o declarație în 18 
puncte, referitoare la actuala situație 
politică și economică din țară. Docu
mentul subliniază necesitatea norma
lizării situației politice din Argentina 
prin anularea stării de urgență, a de
cretului care interzice activitatea or
ganizațiilor politice și sindicale și 
prin eliberarea deținuților politici. 
Declarația cere, de asemenea, orga
nizarea de alegeri lbere.

Amnistie în Iran. Postul d’ 
radio Teheran, reluat de agenția 
U.P.I., a anunțat că, din ordinul șa- 
hinșahului Aryamehr, în Iran au 
fost eliberați, duminică, din Închi
sori 210 deținuți politici.

Populația Norvegieiera d* 
4 064 000 locuitori la sfîrșitul lumi 
septembrie.

Aniversare la Atena. Zccl 
de mii de tineri atenieni au participat 
duminică seara la un marș mareînd 
cinci ani de la revolta studenților 
Institutului politehnic din Atena îm
potriva dictaturii. Marșul a fost pre
cedat de o ceremonie desfășurată in 
incintă institutului, care a constituit 
punctul culminant al manifestărilor 
desfășurate în întreaga Grecie între 
16 și 19 noiembrie în semn de oma
giu adus de oamenii politici, organi
zațiile studențești și populație parti- 
cipanților la evenimentele din 17 
noiembrie 1973, care au încununat 
lupta împotriva dictaturii și pentru 
democrație și independență națio
nală.

Premiul Goncourt • fost 
decernat luni scriitorului francez 
Patrick Modiano pentru romanul său 
„Rue des boutiques obscures", a 
șaptea lucrare scrisă în ultimii zece 
ani de acest romancier, născut in 
1945. Agenția France Presse amin

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la înființarea sa, Liceul 
de stat de arte plastice din 
orașul Szczecin a primit numele 
marelui sculptor român Con
stantin Brăncuși. Liceul este 
una din cele mai cunoscute in
stituții de învățământ de spe
cialitate din R.P. Polonă. La 
festivitate a fost prezent amba
sadorul țării noastre in R.P. 
Polonă, Ion Cozma.

Inundații Ia Leningrad.
Datorită vintului puternic care a 
suflat in Golful Finic, la Leningrad, 
în noaptea de duminică spre luni, 
nivelul apelor Nevei a crescut cu 
194 centimetri peste cota normală, 
inundind unele cartiere situate in 
apropierea fluviului. Nu au fost în
registrate victime. Autoritățile au 
luat măsuri pentru evaluarea pa
gubelor.

Masacrul de la Port Kaituma
• Pericolul proliferării grupărilor mistice • Sute de cadavre 
descoperite într-o colonie a sectei „Templul poporului"

GEORGETOWN 20 
(Agerpres). — Cinci 
persoane, între care 
congresmanul ameri
can Leo Ryan. au fost 
ucise, 8 rănite și alte 
10 au fost date dispă
rute în urma atacului 
lansat pe aeroportul 
din Port Kaituma. la 
240 km nord-vest de 
Georgetown (Guyana), 
de adepți ai sectei re
ligioase nord-america- 
ne „Templul poporu
lui". Leo Ryan se afla 
tn Guyana în fruntea

unei comisii nord-ame. 
ricane de anchetă toc
mai pentru a cerceta 
activitățile acestei co
munități de fanatici.

Primul ministru For
bes Burnham a ordo
nat deschiderea unei 
anchete. Cartierul ge
neral din Georgetown 
al „Templului po
porului" a fost pus 
sub supravegherea po
liției. La Jonestown 
(unde se află o colo
nie a sectei) au fost 
descoperite cadavrele

a 300—400 adepți ai 
sectei, știre confirmată 
de Departamentul de 
Stat al S.U.A. Potrivit 
primelor investigații, 
aceștia s-ar fi sinucis 
în grup. Masacrul de la 
Port Kaituma pune în 
lumină pericolul proli
ferării grupărilor mis
tice și fanatice de a- 
cest tip, care reamin
tesc de atrocitățile co
mise. cu cîțiva ani în 
urmă, de „familia" lui 
Manson.
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