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Perfecționarea mecanismului
etonomico-financiar

pârghie a progresului, modernizării

și eficienței producției
Noul indicator de plan — valoarea 

producției nete — inclus în măsurile 
de perfecționare a mecanismului eco- 
nomico-financiar stabilite la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 
aplică, incepind 
din al doilea se
mestru al anului 
1978, in toate uni
tățile din econo
mia forestieră și 
industria materia
lelor de construc
ții. Pregătirile 
pentru trecerea 
în această ramu
ră la noul indi
cator, care co- 
mensurează veri
dic aportul fiecărei unități pro
ductive ig crearea venitului na
țional șl orientează eforturile colec
tivelor de oameni ai muncii spre gos
podărirea cu înaltă eficiență a părții 
din avuția națională încredințată 
spre administrare, s-au desfășurat cu 
multă grijă. Conducerea Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții a întocmit un amplu 
program de aplicare a măsurilor cu 
privire la ■ perfecționarea conducerii 
și planificării economico-financiare 
în fiecare întreprindere și centra
lă din aceste sectoare. Astfel, a fost 
aleasă cite o întreprindere reprezen
tativă în cadrul fiecărei centrale in
dustriale, pe exemplul căreia au fost 
analizate și stabilite cele mai bune 
metode, sisteme de calcul și de evi
dentă, specifice activității productive 
respective, concluziile fiind dezbătute 
in consiliul de conducere al ministe
rului.

Ceea ce ni se pare deosebit de im
portant a fi subliniat în acțiunile 
amintite este faptul că au fost di
rect antrenați, implicați specialiștii 
din minister și centrale, astfel incit 
să se accelereze rezolvarea probleme
lor unităților. Bunăoară, încă din luna 
mai a.c. s-au deplasat la județe colec
tive alcătuite din cadre cu munci de 
răspundere și specialiști din minister, 
centrale industriale și institutele de 
cercetare-proiectare. care împreună 
cu conducerile întreprinderilor și spri
jinite de organele comitetelor județe
ne de partid au stabilit măsurile, 
căile și soluțiile cele mai adecvate

martie a.c. — se

potrivit situației fiecărei Întreprin
deri pentru a se crea condițiile nece
sare realizării valorii producției nete 
și producției fizice, în principal prin 
economisirea și valorificarea supe-

După patru luni de la aplicarea generalizată a in
dicatorului valoarea producției nete, în unitățile din 
economia forestieră și industria materialelor de con
strucții : • Ce concluzii se desprind ? • Ce expe
riențe s-au conturat? • Ce probleme ridică 
practica curentă?
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Industria sectorului 7 
din Capitală a îndeplinit 

planul pe trei ani 
ai cincinalului

Oamenii muncii din întreprin
derile sectorului 7 din Capitală 
raportează Îndeplinirea preve
derilor de plan la producția in
dustrială pe trei ani ai cin
cinalului, Se estimează că, 
pină la sfîrșitul anului, indus
tria sectorului va realiza o pro
ducție suplimentară in valoare 
de peste 2 miliarde lei. (Dumi
tru Tîrcob).

Succese în economia 
argeșeană

Iată cîteva secvențe semnifi
cative din Înfăptuirile 
menilor muncii din 
tul Argeș : desfășurînd 
întrecerea socialistă, de la înce
putul anului au fost reali
zate, peste plan, 10 531 tone căr
bune, 407 mp țesături din bum
bac. 1 300 tone ciment. 7 781 mc 
cherestea și 29 051 mc prefabri
cate din beton. Totodată, au fost 
date in funcțiune, în ultima 
vreme, hidrocentrala de la Bu- 
deasa, o capacitate de 
care a matrițelor la întreprin
derea de autoturisme din Cîmpu- 
iung, o modernă vopsitorie la . 
întreprinderea de autoturisme 
Piteștti' (Gh. Cîrstea).

Producție fizică 
peste plan

Colectivul întreprinderii de 
produse ceramice din Zalău 
a produs peste prevederi, in 10 
luni, 1 800 000 cărămizi echiva
lente și a depășit valoarea 
producției nete planificate cu 
600 000 lei. (Ion Mureșan).

La Moscova au început în dimi
neața zilei de 22 noiembrie lucră
rile Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire iau parte delega
țiile :

Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria ;

Republicii Socialiste Cehoslova
ce, condusă de tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace ;

Republicii Democrate Germano, 
condusă de tovarășul Erich Ho-

necker, secretar general al Comi
tetului. Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane ;

Republicii Populare Polone, con
dusă de tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez ;

Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Din delegație fac parte 
tovarășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, mem
bru supleant ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis-

trul afacerilor externe, Vasile Mu- 
șat, secretar al C.C. al P.C.R. ;

Republicii Populare Ungare, con
dusă de tovarășul Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar ;

Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, condusă de tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice •Socialiste.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
care a salutat călduros delegațiile 
participante.

Lucrările consfătuirii vor conti
nua în ziua de 23 noiembrie.

gere a parametrilor proiectat) și mo
dernizarea tehnologiilor. In al doilea 
rind, ne-am preocupat de creșterea 
productivității muncii. Astfel, conco
mitent cu unele măsuri organizatorice 

privind stabilirea 
și urmărirea pro
ductivității fizice 
pe unitatea de 
produs și Înca
drarea în norma
tivele fondului 
de timp de lu
cru, extinderea 
acordului global, 
ridicarea califică
rii și policalifică
rii personalului, 
atragerea în ne

productive a lucrătorilor 
s-au aplicat o serie de 

de extindere a mecanizării 
automatizării operațiilor, moder-

Ion RÎMBU
adjunct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor 
de construcții
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tivitAți 
auxiliari, 
soluții 
și

fabri-
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SCHIȚĂ DE PORTRET AL TÎNÂRULUI MUNCITOR

FORMAT ÎN ACEȘTI ANI ÎN UZINELE ARGEȘULUI

Chipul tinereții care uită să... îmbătrînească

le-o

sînt 
de 
de 
de 
că

intîrziere : 
de ani, 
mă aflu 
uzină și 
la fabrica

lor. 
a-

La întreprinderea mecanica Muscel

La Mătăsarl — un nou ba
zin carbonifer din județul Gorj — 
a fost dată in funcțiune o modernă 
cantină care asigură zilnic servirea 
mesei la peste 1000 de oameni.

preocupare : 
perfecționarea 

nu numai ca 
ce in ce mai

In noile cartiere ale Iașlulul, la 
Pașcani, Tg. Frumos. Hirlău șl in
tr-o serie de comune ale judefufiîi 
Iași au fost predate „la cheie" încă

Au fost date în folosință 5 000 de apartamente

Miercurea Ciuc 
în viitorii ani

rloară a tuturor resurselor de materii 
prime, materiale și combustibili.

Care au fost principalele direcții 
de acțiune ?

In primul rind s-a urmărit reati- 
zarea unui volum cit mai mare de 
produse fizice necesare economiei na
ționale, prin grăbirea intrării in func
țiune a unor noi capacități, utilizarea 
deplină a capacităților de producție 
existente, reducerea duratelor de atin-

1 440 apartamente. Cu acestea, nu
mărul apartamentelor construite fn 
acest an fn județul Iași se'ridică" 
la aproape 5 000. (Manole Corcaci).

In construcție — un nou oraș al minerilor
în aceeași zonă se află fn construc
ție mai multe blocuri de locuințe, 
diferite dotări social-edilitare, care 
vor deveni nucleul viitorului oraș 
al minerilor. (Dumitru Prună).

La casa de cultură din lo
calitate f-a expus macheta de 
sistematizare a noului centru civic al 
orașului.. Zilnic specialiștii stau la 
dispoziția sutelor de vizitatori pen
tru a da explicații asupra proiectu
lui. Noul centru civic al orașului 
Miercurea Ciuc va cuprinde pe lin
gă un ansamblu de circa 4 800 de 
apartamente sediul politico-adml- 
nistrativ. o casă de cultură, o sală 
de sport polivalentă, spatii comer
ciale. o piață agroalimentară aco
perită. școli, grădinițe, creșe. dis
pensare și alte dotări. (I.D. Kiss)

SENTIMENTUL INDESTRUCTIBILEI UNIRI

Ca o flacără nestinsă,
din' generație în generație...

Rimnlcu Vilcea : vedere a cartierului Ana Ipâtescu

■B
înapoi. cu 
pietatea a- 
care fiii o 

părinților, 
strămoșilor, 
de hotar ale

insulă

A ști sâ vorbești 
cu natura

Admirăm litoralul, tinerețea Sloboziei și a Amarei, 
adevărate împărății ale aurului verde lucrate de mină 
de artist și nu știm unde s-au născut acești arbori de 
nespusă frumusețe. Cum a fost posibil acest transplant 
de natură din zona montană in cea de stepă ? Răspun
sul l-am găsit poposind la Stațiunea experimentală 
silvică Bărăganu. Un parc de 3 300 000 mp, in mijlocul 
căruia se află laboratoare de cercetare și două solarii 
gigant recent construite, totalizind 2 600 mp. Acestea 
din urmă adăpostesc acum, la ceas de sfirșit de 
toamnă, 1600 000 de butași. Din acest uriaș parc au 
luat drumul litoralului românesc, al Sloboziei și al 
Amarei, numai in ultimii ani, S0 000 exemplare de tuia, 
ÎS 000 pini, 60 000 plopi negri și piramidali, 50 000 ar-

buști floriferi, 500 000 puteți de plopi ornamentali se
lecționați pentru împăduriri și 6 000 molizi. Aici lu
crează un colectiv format din 32 de oameni pasionați 
a căror vocație este pădurea și frumosul.

tn plin Bărăgan, in perimetrul comunei Perișoru, la 
jumătatea drumului dintre gările Ciulnița și Fetești, 
de aproape un sfert de veac cercetarea silvică este 
dublată de muncă și roadele laboratorului, rezultatele
sint testate in cimp — singurul examinator capabil să 
dea certificate. Actualul șef al stațiunii, dr. ing. Sil
viu Papadopol, a preluat ștafeta vocației de la tatăl 
său, ing. Victor Papadopol, cel care a creat spațiile 
verzi, adevărate grădini de vis din stațiunile Saturn, 
Neptun și Olimp și și-a indrumat fiul să continuie cu 
munca la parcurile din Slobozia și Amara. Tatăl nu 
mai este, dar au rămas milioanele de arbori care il 
știu, a rămas fiul care aleargă pe cimpia cercetării 
și a muncii cu aceeași pasiune.

Dar .cind vorbim de stațiunea experimentală Bără
ganu, nu trebuie să uităm că alături de dr. ing. Silviu 
Papadopol, omul care știe să aprecieze cum se cuvine 
șansa de a lucra in cercetare și in producție, muncesc 
Constantin Iancu, Dragu Mincu (laboranți), Gheorghe 
Simion (pădurar), Ion Avram (mecanic), Ion Obrocea 
și Anghel Badea (mecanizatori) — oameni ce știu să 
vorbească cu pădurea, cu natura.
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Spun adesea oamenii 
dintr-un loc sau altul că 
virsta medie a colectivu
lui întreprinderii lor este 
de 22, sau 23 de ani și, 
cîteodată, chiar de 21... 
O spun cu aerul unor pă
rinți care abia își ascund 
satisfacția pe care 
procură aptitudinile deo
sebite ale copiilor 
Dar oare din spusele 
cestor interlocutori nu se 
întrevede și altceva ? 
Nu au afirmațiile lor sem
nificația unei autentice 
profesiuni de credință 
față de vocația educativă, 
modelatoare a uzinei ? Nu 
înseamnă oare uzina, fa
brica. șantierul acel loc 
unde se împlinește desti
nul și, implicit, persona
litatea unor tineri, gene
rații întregi de tineri ?

La întreprinderea me
canică Muscel, locul de 
naștere al binecunoscutu
lui autoturism ce poartă 
emblema „ARO", 
medie 
de 22 de ani. Scriem și 
acum, 
medie 
decenii. O 
n-a putut 
fost lăsată 
dezvoltare 
a asimilat 

^promoții de tineri. Ca a-

tare, la aceeași medie de 
vîrstă a hărniciei, aceeași 
statornică 
formarea, 
tinerilor;
buni, din 
buhi meseriași, dar și ca 
oameni cu trăsături și 
mod de viață exemplare. 
Cum este însă în fapt, in

turi o siguranță ce se re
marcă fără

— Am 23 
electrician, 
cinci ani în 
doi ani aici, 
matrițe. Să știți însă 
mașina de tăiat polisti- 
ren, despre care am auzit 
că se vorbea aici, n-am

aici la noi. doar cîțiva au 
a 4-a, dar sint cei „vîrst- 
nici", în jur de 30 de ani...

— Cea mai recentă sa
tisfacție ?

— Modificarea electro- 
ambreiajelor unor strun
guri care ne dădeau mul
tă bătaie de cap. O mo
dificare bună, au pre-

vîrsta
este și acum în jur
fiindcă este aceeași 
din urmă cu două 

tinerețe care 
îmbătrîni. N-a 
de necontenita 
a uzinei. Care 
an de an noi

viața de toate zilele, tî- 
nărul de la ARO ? Cum 
se desfășoară procesul in
tegrării lui în climatul și 
exigentele muncii. în via
ta colectivului, 
armonizează el 
sonală cu cea 
vitătii ?

Iată crochiul 
fel de portret al „tinăru- 
lui de la ARO", schițat 
de reporter într-o convor
bire purtată in atelierul 
de modelărie ai fabricii 
de matrițe a uzinei. Un 
tînăr ca atitia alții : îl 
cheamă Dan Dumitrescu, 
poartă un halat albastru, 
din buzunarul căruia se 
ivesc un pix și nelipsita 
șurubelniță, e tuns nici 
prea lung, nici prea scurt 
și are in priviri și in ges-

cum își 
viata per- 
a colecti-
unui ast-

conceput-o eu, ci mais
trul Bălălău. EI a fost cu 
ideea, eu numai cu exe
cuția.

— La 
brigadă, 
sebit..."

— Nu _________
sîntem toți tineri, „avan
săm" repede în grad, așa 
că nu sint cine știe ce 
excepție.

— Ești mulțumit de me
serie, de ceea ce taci ? 
Nu-ți dorești o categorie 
în plus ?

— Sint mulțumit, de ce 
să nu fiu, dacă-mi place? 
La categorie mare nu rîv- 
nesc deocamdată, nu am 
încă vechimea cuvenită 
și unde-i lege nu-i toc
meală. Pe urmă, catego
ria a 3-a e cea mai mare

23 de ani șef de 
pare ceva deo-
e chiar ața. Dacă

luat-o și cel de la meca- 
nic-șef.

— Cu învățătura ?
— Urmez liceul, anul 

III.
— Ginduri de însură

toare ?
— Mai întîi să-mi în

cerc șansele Ia facultate, 
bineînțeles, tot în branșa 
electrotehnicii.

— Am auzit ceva des
pre o chitară...

—Oh, sint abia la înce
puturi !

— Alte
— Sînt 

am și 
YO7BKP. 
acum să-mi fac 
proprie...

Este acesta 1 
„universal" al I______
de la ARO ? Sînt toți ti

pasiuni ? 
radioamator. 

Indicativ — 
Mă preocupă 

stație
portretul 
tînărului

nerii de aici la fel ? Fi
rește că nu. Nici preocu
pările. nici pasiunile nu 
sînt aceleași. Cum nu 
sint, de altfel, nici felul 
de a fi al fiecăruia, sau 
măsura în care se simt 
legați de meserie, ori 
și-au definit constantele 
personalității. Tudor Pre
da, de pildă, la cei 20 de 
ani ai săi, este mai con
cis, I se pare dificilă me
seria de frezor ? „La 
început, mai ales..." „Ne
cazuri de vreun fel ?" 
„Cu unele piese. Unii de 
pe la forjă și debitare 
lasă adaosuri de prelucra
re cu nemiluita, parc-ar 
fi plătiți la kilogram. Me
tal risipit și pe urmă tra
gem noi de ele pină se- 
nfierbîntă mașinile!" „Pla
nuri de viitor ?“ „Am. Și 
de învățătură și de me
serie. Dar e mai bine să 
faci, decit să povestești 
ce-ai vrea să faci..."

Pe colegul său Petre 
Ghețea, frezor și el, re
porterul a încercat 
ia „la sigur" : „Cind 
lipsit ultima oară de 
lucru ?“ „Păi... cind

să-1 
ai 
la 

am

Dinu POPESCU
(Continuare 
in pag. a V-a)

Privind 
iubire, cu 
dincă pe 
datorează 
moșilor și 
la pietrele
istoriei noastre națio
nale, vezi înșiruin- 
du-se, pe liniile de foc 
ale suișului ei neînce
tat, punctele fireștilor 
împliniri : 1600, 1848, 
1859, 1877, 1918. Către 
acesta din urmă con
vergeau organic toate 
drumurile gîndurilor și 
faptelor poporului ro
mân. căci „fenomenul 
românesc" s-a înche
gat într-o succesiune 
de voințe dirze, luptă
toare, manifestate la 
nivelul fiecărei gene
rații, ducind mai de
parte testamentul uni
tății și independentei, 
al aspirației unanime 
spre limanul unirii și 
al unității.

Și în procesul aces
ta îndelungat, neîntre
rupt al devenirii isto
rice, ideile au susținut 
lupta și au configurat 
telurile. Cultura ro
mânească se întemeia
ză în unitatea ei den
să, fără soluții de con
tinuitate, pe conștiința 
originii comune daco- 
latine a tuturor româ
nilor, pe conștiința a- 
cută a comunității de 
limbă din Maramureș 
pină în Dobrogea, din 
Moldova pină la Cri- 
șana și Banat. Limba 
neolatină, de altfel, a 
fost instrumentul co
municării între româ
nii din provinciile do
minate de imperiile 
mai tîrzii și amintirea 
prețioasă a obirșiilor 
care a întreținut și 
hrănit gindul unității 
dincolo de orice vici
situdine și despărțire 
temporară. Cind uma
niștii italieni (și mai 
cu seamă Enea Silvio 
Piccolomini. devenit 
papa Pius II) desco
pereau în secolul XV 
limba vlahilor, nume 
care cuprindea generic 
pe munteni, moldoveni 
și transilvani, ei înțe
legeau de îndată posi
bilitatea sprijinirii unei 
cruciade antiotomane

pe o astfel de 
latină, sensibilă la che
marea și valorile eu- 
ropenismului.

Și mai departe, U- 
manismul și Reforma 
au întărit legătura din
tre frații de o limbă 
și de o lege, de din
coace și de dincolo de 
Carpați, cu marea miș
care de traduceri in 
limba națională porni
tă dinspre Transilva
nia și Maramureș. Iar 
secolele XVII și XVIII 
au făcut să înfloreas
că în mințile români
lor crezul neschimbat 
al unității de stirpe

Tnsemnâri de Zoe
DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

prin strădaniile croni
carilor eruditi care au 
săpat adine Ia izvoa
rele istoriei. De aceea, 
datele hotăritoare pen
tru ființa noastră na
țională au început să 
se succeadă intr-o or
dine firească în seco
lul al XIX-lea, al na
ționalităților, 

spus, 
luptă 
unitate 

in

cum i 
afirmînd 
aspirația 
și inde- 
spiritul 
pentru

s-a 
prin 
spre 
pendentă, 
respectului 
tradițiile și cultura tu
turor celor care, lao
laltă. au trăit, au lup
tat și au creat pentru 
afirmarea drepturilor 
poporului, pentru o 
viată mai bună a ce
lor multi. Și oame
nii de cultură, căr
turarii s-au integrat in 
lupta aceasta contri
buind Ia fixarea for
mulelor astăzi clasice 
despre libertate, uni
re, independentă, des
pre Dacia, modelul 
unității provinciilor 
românești pentru pa
șoptiști. Pe Cimpia Li
bertății de la Blaj, la 
marea întîlnire a voin
ței transilvane de la 
1848, s-a instituit o 
tradiție de spunere a 
unor arzătoare dezide-

rate colective, fundată 
pe luptele și jertfele 
milenare ce culmina
seră in secolul prece
dent cu sacrificiul e- 
xemplar ai lui Horia. 
Și cind Eminescu în
treprindea, ca adoles
cent, pelerinajul pios 
spre Blaj, spre „Roma 
mică", așa cum îi spu
nea, schița și el ges
tul îndreptării spre un 
centru al unei voințe 
comune. Căci in pri
vința Unirii, poetul 
national a avut, nu 
întimplător, o situație 
particulară, însemnind 
o voce profetică. Re- 
alcătuitorul mitologiei 
dacice știa, pe urmele 
pașoptiștilor și ale Iui 
Aron Pumnul care-i 
fusese magistru, că 
din Transilvania, ini
ma anticei Dacii, urma 
să vină împlinirea u- 
nirii tuturor români
lor, idee scumpă în
tregului popor. De 
aceea ii trimitea pe 
Slavici cu Tribuna in 
Ardeal, de aceea ce
rea și promova litera
tura transilvănenilor, 
de aceea a conceput 
pelerinajul tinerilor 
studenți români din 
toate provinciile ro
mânești aflati la Vie- 
na. Ia mormintul lui 
Ștefan cei Mare de la 
Putna. Căci unitatea 
culturală desăvîrșită, 
zicea el, trebuia să 
preceadă unirea politi
că. Și așa a fost Cu 
Slavici, Coșbuc, Șt. O. 
Iosif, O. Goga, ca să 
nu-i pomenim decît pe 
cei mai mari, literatu
ra, cultura română a 
primit afluenți cu ape 
tari și limpezi și poe
zia „pătimirii noastre" 
devenea expresia as
pirației milenare spre 
unire cu „țara". Așa se 
spunea, așa s-a spus 
la Alba Iulia, la 1 de
cembrie 1918, intr-un 
glas, de către țărani și 
muncitori, intelectuali, 
oameni politici, pre
tați. Căci unirea noas
tră n-a fost expresia 
unei conjuncturi, șl
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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în localitatea Horezu, cunoscută atit 
în țară, cit șl peste hotare datorită 
frumuseții șl originalității produselor 
realizate 
fost dat 
complex 
Unitatea 
cu instalații și mașini ce permit me
canizarea operațiilor de prelucrare a 
lutului șl de ardere a produselor de 
ceramică, asigurind o creștere cu 40

transporta... fîn ; Ion Doga- 
ru de la I.T. Rovinarl efec
tua o cursă de agrement 
pentru familia inginerului- 
șef ș.a.m.d. Amatorii de chi
lipiruri cu mașinile statului 
au primit din partea orga
nelor de control riposta cu
venită : la 80 de șoferi li 
s-au ridicat permisele de 
conducere, la 58 li s-au a- 
plicat amenzi contravențio
nale pentru efectuarea de 
transporturi fără documen
te legale, la 22 li s-au apli
cat amenzi contravenționa
le pentru că n-au adus ma
șinile la locul de parcare 
stabilit.

Dar filtrul exigenței nu 
s-a oprit aici. Toți direc
torii întreprinderilor ai că
ror șoferi au comis ilega
lități în folosirea autovehi
culelor au fost convocați la 
respectiva „expoziție" pen
tru a-și recunoaște mași
nile. Acestea au fost resti
tuite pe baza angajamen
tului pe care respectivii 
conducători și l-au luat de 
a analiza cu toată răspun
derea cauzele care au faci
litat asemenea nereguli și 
de a comunica în scris, în 
termen de 24 de ore, măsu
rile luate.

Pe adresa consiliului de 
control muncitoresc au so
sit, începînd de a doua zi, 
din aproape toate unitățile 
vizate planurile de măsuri 
stabilite pentru folosirea 
rațională a mașinilor și 
sancțiunile aplicate tuturor 
celor care, direct sau indi
rect. au favorizat asemenea 
nereguli.

șl tratament termic în tunel, prin 
care se reduce consumul specific de 
abur cu 14 kg combustibil convențio
nal pe mc și consumul specific de 
energie electrică cu 6 kWh/mc.

în aplicarea noului indicator au 
fost întîmpinate și unele dificultăți, 
generate, de pildă, de faptul că nu in 
toate ramurile de activitate ale mi
nisterului a fost introdusă valoarea 
producției nete. Este vorba de activi
tatea de construcții-montaj, trans
porturi, silvicultură. Or, între unită
țile cu acest specific și unitățile de 
bază există o colaborare economică 
strînsă, deci și eficiența muncii de
puse de colectivele respective se cu
vine a fi apreciată potrivit acelorași 
indicatori. De altfel, începînd cu 
anul 1979, potrivit hotărîrii conducerii 
partidului se va introduce valoarea 
producției nete ca indicator de bază 
și în ramurile specifice la care m-am 
referit. în acest scop, apreciem că 
ar fi utilă unificarea noțiunilor și a 
elementelor ce intră in calculele de 
determinare a producției nete, in 
toate ramurile, pentru a permite 
agregarea lor și generalizarea pe an
samblul centralelor industriale, mi
nisterului și pe întreaga economie.

De asemenea, ar fi oportun să se 
studieze posibilitatea legării sarcini
lor cantitative de producție de nor
mele de consum de materii prime,
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Misterul 
unei comori
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Numele Vîrț, al unui cătun 
integrat comunei Telești, jude
țul Gorj, se pierde in negura 
vremurilor și se presupune că 
s-ar trage de la legendele des
pre existenta în aceste locuri a 
unei comori misterioase. Iată 
că misterul comorii de la Vîrț a 
fost dezlegat de curind. După 
ample și minuțioase cercetări 
arheologice, s-a dovedit că aici 
s-a aflat o vestită cetate dacică, 
cu rosturi strategice. Au fost 
găsite și reconstituite numeroase 
obiecte, între care ciocane de 
bronz, monede, ceramică. Cea 
mai importantă descoperire de 
aici: două morminte de incine- 
rație. După piesele recuperate 
(o lance, un cuțit, mai multe 
mărgele, o fibulă de bronz), se 
consideră că au aparținut unei 
femei și unui luptător dac.

Faptă 
de pionier

Profesorul Mircea Cozmei, 
rectorul școlii generale nr. 6 
orașul Vaslui, ne-a inminat 
mătoarea scrisoare : , ~ '
natul Dumitru Chirilă, 
liat în Vaslui, strada Primăverii 
nr. 109, doresc să aduc și pe 
această cale cele mai călduroase 
mulțumiri elevei Golian Irina 
din clasa a IV-a A. Fapta ei 
m-a impresionat profund. Da
torită Irinei, am intrat, cu aju
torul miliției, în posesia actelor 
și a tuturor banilor (in sumă 
mare) pe care-i aveam in port- 
moneu. Fie-mi permis ca la 
mulțumirile mele să adaug și un 
cuvint de laudă la adresa pă
rinților și a dascălilor 
cresc și educă asemenea 
minunați".

Din fuga 
trenului

I
i
I
I
!

I
I
I
I
I

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

di- 
din 
ur- 

„Subsem- 
domici-

care 
copii

virstă, 
fratele

— Poftiți in vagoane, vă ru
găm I

La îndemnul atît de cunoscut, 
călătorii s-au urcat in trenul 
personal 2095, care urma să 
plece din stafia C.F.R. Craiova. 
Apoi, alt îndemn, la fel de cu
noscut :

— Persoanele care i-au condus 
pe călători sint rugate să coboa
re din vagoane...

Mărin D., om în 
care-l condusese pe __
său pină in compartiment, iri- 
tirzia să coboare. Trenul a por
nit din loc, ușurel, dar el tot nu 
s-a grăbit să coboare. Abia 
cind a văzut că prinde viteză, 
Mărin (care era și asupra chefu
lui) s-a aruncat, accidentin- 
du-se. S-a trezit la spital.

O cloșcă9

ciudată
Minune, nu altceva. Cu cîtva 

timp in urmă, una din cloștile 
cetățeanului Ioan Mera din 
Stremț, județul Alba, a coborit 
in curte nu cu puii după ea, ci 
cu o liotă de căței. S-a mirat 
gospodarul, s-a mirat familia, au 
căscat gura vecinii. Cloșca, min- 
dră nevoie mare, ocrotea cățeii, 
acoperindu-i sub aripa ei.

Și acum, dezlegarea „minu
nii" : ouăle cloștii au dispărut 
prin nu se știe ce „minune", iar 
in cuibarul ei s-a... cuibărit cea 
care a adus pe lume cățelușii, 
după care i-a lăsat în seama 
cloștii. Aceasta i-a adoptat, iar 
acum privește tandră cățelușii 
deveniți... cățelandri.

Pentru 
ca s-au... 
bucurat

Trăiesc în comuna 
județul Argeș, doi frați, 
V.B. Dar nu se au ca... frații. 
De ani și ani de zile, din te 
miri ce pricină, se cheamă in 
judecată unul pe altul. Ultimul 
proces (al 23-lea la număr!) 
s-a judecat la Cîmpulung. De 
data aceasta — după cum ne in
formează procurorul-șef Șt. Ca- 
trina — N.B. l-a chemat in ju
decată nu numai pe fratele său 
V.B., pe motiv că a aruncat in 
el cu... pietre, ci și pe ceilalți 
șase membri ai familiei aces
tuia. La proces, N.B. a recu
noscut textual : „Ceilalți nu 
m-au lovit, dar s-au bucurat și 
de aceea i-am chemat in ju
decată"...

Procurorul-șef ne scrie că, din 
declarațiile făcute chiar de că
tre martorii părții vătămate, 
adică ai lui N.B., precum și din 
cercetarea judecătorească rezul
tă că el a fost lovit cu piatra, 
din greșeală, chiar de... so
ția lui!

Vecinul 
„Fănică“

Godeni,
N.B. și

să

i la
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— Ce e, ce s-a întimplat 7
— Fănică, vecinul, a vrut 

dea buzna peste noi.
— Și-acum unde-i 7
— Închide ușa, că vine și 

tine cu colindul.
Nu cu colindul, ci cu iniuriile 

și amenințindu-i cu cuțitul; 
„A mai zis cineva ceva ? — 
tipa cit îl finea gura Ștefan Fi- 
limon. Musca să n-aud, ați în
țeles ? Are cineva curajul să 
zică ceva ?“

S-a găsit „cineva" care a avut 
curajul nu numai să-l ia la rost 
pentru scandal, dar să anunțe și 
militia. Fapt pentru care Ștefan 
Filimon, pină atunci „vecinul 
Fănică". a fost condamnat de 
judecătoria din Oltenița la două 
luni închisoare contravenționa
lă. Și s-a potolit !...

*■

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteii'
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ORGANIZA TIA DE PARTID
nucleu stimulutor ul conlucrării dintre constructor și beneficiur

La cîteva zile după plenara Comi
tetului județean de partid Timiș care 
examinase unele aspecte esențiale ale 
înfăptuirii importantelor investiții ale 
acestui cincinal din cuprinsul județu
lui — plenară ce a jalonat noi și cu
prinzătoare acțiuni organizatorice șl 
politico-educative, punînd pe primul 
plan, în spiritul recentelor indicații 
ale secretarului general al partidului, 
întărirea colaborării dintre construc
tori și beneficiari pentru realizarea 
la termen și în cele mai bune con
diții a noilor construcții industriale, 
agricole și social-culturale — ne-am 
aflat pe șantierul celui mai de seamă 
obiectiv economic de pe meleagurile 
timișene — Combinatul petrochimic 
„Solventul" din Timișoara.

Trebuie să arătăm, de la bun 
început, că experiența dobîndită de 
comitetul de partid de aici (comitet 
care reunește opt organizații de bază, 
atît de la beneficiar, cît și de la con
structor) cuprinde elemente vrednice 
de toată atenția. Poate fi remarca
tă o preocupare constantă pen
tru statornicirea unei colaborări cit 
mai strînse între cel doi fac
tori ce concură la realizarea 
obiectivului, mal mult chiar, pentru 
instaurarea în toate verigile și 
la absolut toate eșaloanele a unui 
autentic climat de conlucrare fruc
tuoasă, temeinic organizată.

— Pornind de la specificul muncii 
pe un șantier care se extinde pe 62 
de hectare, ne-am axat de la bun 
început munca organizatorică și po- 
litico-educativă pe o judicioasă, ra
țională repartizare a celor mai buni 
și experimentați comuniști, atit de Ia 
constructor, cit și de la beneficiar, în 
toate punctele-cheie ale construcției 
— explica tovarășul Iancu Avram, 
secretarul comitetului de partid. 
Aceasta a constituit premisa împle
tirii organice a acțiunilor, toate cu 
un țel unic : realizarea cu forțe unite 
a tuturor lucrărilor.

Principala formă de manifestare a
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PRIN CANTINELE-RESTAURANT

DIN ÎNTREPRINDERI PLOIEȘTENE

La masa gospodarului
se servește ieftin și bine
• • •
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Cantina-restaurant a rafinăriei Plo- 
iești-Sud. împreună cu sutele de pe
troliști abonați ne-am așezat la 
masă. Meniul : gustare — brînză ; o 
ciorbă țărănească ; friptură cu piure 
de cartofi și, ca desert, două mere 
frumoase. Prețul : 6 lei. Serviciul — 
ireproșabil. în afară de abonați i-am 
întîlnit și pe ceilalți consumatori la 
linia de autoservire, unde se aflau 
mîncăruri cu prețuri sub cele ale 
restaurantelor de categoria a IlI-a. 
Serveau la alegere : supe, ciorbe, 
mîncăruri gătite, desert. Și aici, mîn
căruri gustoase, preparate de un bu
cătar tînăr, de numai 26 de ani, Con
stantin Pătăchie.

Iată două din multele aprecieri 
consemnate :

— în ce mă privește, pot spune că 
se mănlncă mai bine la noi decit la 
cel mai de vază restaurant ploieș
tean. (lăcătușul Stan Dumitru).

— Bine gospodărită, cantina noas
tră ne oferă mîncăruri consistente, 
gustoase. Vreau să remarc grija pen
tru introducerea In hrana noastră 
zilnică a legumelor, zarzavaturilor și 
fructelor, (mecanicul Ion Alexandres- 
cu).

Cuvinte de apreciere la adresa per
sonalului cantinei, a responsabilului 
său. om inimos și gospodar, pe nume 
Mihai Ralea.

De la contabila Mirela Scripcaru 
am aflat unul din „secretele" prețu
lui scăzut al meniurilor atît de con
sistente :

— Avem 
anexă. Cu 
tem porci 
ani aveam doar cîțiva, astăzi avem 
peste 120, mai mulți decît ne tre
buie. Surplusul de carne îl valorifi
căm și ne creăm beneficii cu care 
îmbunătățim mereu meniurile.

— La ce preț obțineți carnea de 
porc în gospodăria anexă 7

— Nu ne costă mai mult de 4—5 lei 
kilogramul. Prețul de cumpărare, 
dacă ar fi să ne aprovizionăm de la 
întreprinderea de industrializare a 
cărnii, ar fi de 4—5 ori mal mare.

Contabila ne-a vorbit și despre alte 
surse de beneficii : bufetele-anexă 
situate la intrările rafinăriei, de unde 
omul își poate cumpăra pachete cu 
hrană rece ; asigurarea unor mese 
pentru acasă „la sufertaș". în plus, 
cantina asigură hrană și altor oameni 
ai muncii din apropiere, cum sînt cei 
de la întreprinderea „Sticla Praho
vei" și I.T.A. — Tătărani. Cantina a 
devenit o adevărată „fabrică de mîn- 
care", cu costuri mici, hrănind mal 
mult de 3 000 de oameni.

La o altă cantină-restaurant. veci
nă cu prima — cea de la întreprin
derea „1 Mai" — cu toate că masa 
este, în general, bună, meniurile sînt 
mai puțin 
Ia cantina 
ria Hogea 
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mica noastră gospodărie 
resturile de la masă creș- 
pentru carne. Acum doi

variate și consistente decit 
rafinăriei. Contabila Vale- 
ne-a informat că cheltuie-

(Urmare din pag. I)
nizarea transportului prin pachetiza- 
re, paletizare și containerizare.

Un șir de alte măsuri vizează spo
rirea valorilor obținute pe unitate de 
produs. Concret, este vorba de ridi
carea nivelului calitativ al producției, 
creșterea gradului de finisare, echi
pare și integrare a produselor, diver
sificarea și înnoirea sortimentelor, 
în concordanță cu cerințele consu
matorilor interni și ale cliențllor ex
terni.

Principalele preocupări au fost 
axate insă pe diminuarea sistema
tică a cheltuielilor materiale. De pil
dă. s-a generalizat normarea consu
murilor la toate materialele, s-a in
trodus un sistem de urmărire strictă 
a respectării acestora, a fost întărită 
exigenta controlului și recepției la 
primirea materialelor, a fost extinsă 
utilizarea deșeurilor și a înlocuitori
lor de materiale scumpe, deficitare 
sau care sint procurate din import. 
Ar mai putea fi amintite, de aseme
nea, și alte măsuri care au avut și au 
in continuare efecte pozitive în re
ducerea cheltuielilor de producție, 
cum sînt : introducerea de limitatori 
și avertizori la mersul în gol al unor 
utilaje, asigurarea aparaturii de mă
sură și control, extinderea utilizării 
calculatoarelor de proces pentru opti

acestel strînse conlucrări o con
stituie faptul că organizația de 
partid a beneficiarului se îngrijește 
să se completeze efectivul de mon- 
tori, ori de cite ori este nevoie, cu 
cadre dintre cele mal bune din rîn- 
durile colectivului său.

Avind in vedere că secția care va 
fi prima pusă în funcțiune, la începu
tul anului viitor, este cea de oxoal- 
cooli, atenția comitetului de partid s-a 
îndreptat în primul rînd spre coordo-

a®

pe un mare șantier din Timișoara
narea eforturilor tuturor organizații
lor de bază de aici pentru înfăptuirea 
lucrărilor de montaj, finisaj și pune
re in funcțiune a instalațiilor ce vor 
marca „premiera" industrială a ma
relui combinat timișorean. Cei doi 
secretari de partid (la constructor — 
Liviu Rădulescu, la beneficiar — 
Mircea Bodeanu), ca și alți membri 
ai birourilor, iau parte, în mod cu
rent, la adunările generale ale celei
lalte organizații de bază, spunîndu-și 
cuvîntul în problemele de interes 
comun. Important este faptul că din 
această participare reciprocă se nasc 
acțiuni temeinic cumpănite de con
lucrare și întrajutorare, care duc la 
rezolvarea și ducerea la bun sfîrșit 
mai rapidă și mai eficientă a unor 
lucrări. Astfel, la montarea și pu
nerea în funcțiune a instalației de 
azot — una dintre instalațiile-cheie 
ale secției oxoalcooli — s-au eviden
țiat, muncind cot la cot, pe temeiul 
unui plan comun, atît echipele de 
constructori, cît și un grup de mun
citori care vor lucra la exploatarea 
instalației. O acțiune asemănătoare

Iile pentru fiecare masă servită în 
acest an a crescut față de 1977 cu 
0.30 de lei, fapt care diminuează po
sibilitatea de îmbunătățire a meniu
rilor. Iată și alte cifre comparative : 
aici, la 1 700 de abonați — persona
lul de servire se ridică la 49, față de 
numai 27 la 3 000 de abonați la can
tina vecină. Concluzia : cu oameni 
.mai mulți, o seijvire mai puțin bună. 
Este adevărat că, față de anul tre
cut, la întreprinderea „1 Mai", dato
rită preocupării șefului cantinei-res- 
taurant, Dumitru Cursaru, au luat fi
ință 14 micro-cantine în secțiile uni
tății, facilitînd astfel o mai ușoară 
servire prin trimiterea mîncărurilor 
calde în pauza de prînz la locul de 
muncă. De asemenea, este lăudabilă 
ideea tradusă în fapt de a se des
chide la porțile unității și în incin
tă șase bufete cu preparate de pati
serie reci, cu răcoritoare etc. Dar 
față de rezervele existente, față de 
ce s-ar mai putea face, eforturile ni 
se par minime. La cantina-restau- 
rant a întreprinderii „1 Mai" sînt și 
alte neajunsuri care durează de 
multă vreme. în mai multe adunări 
s-a propus înființarea unei gospodă
rii anexe, dar propunerea a rămas 
pe hîrtie. Cind intri în sala de mese, 
pe un afiș mare scrie : meniul I, 2, 
3. Dar meniurile nu sînt afișate. Sub 
titlu, urarea : „Poftă bună 1“ Poftă 
nu prea ai cind te uiți la mesele 
acoperite cu folii de polietilenă nu 
prea curate. La începutul anului, 
președintele comitetului sindicatului, 
Vasile Erhan, promitea că în scurt 
timp se va produce o schimbare. Me
sele lungi vor fi înlocuite cu cele de 
patru locuri, iar oamenii vor sta pe 
scaune și vor servi bucatele dintr-o 
veselă frumoasă, atrăgătoare, curată. 
Iată că e gata-gata să treacă anul și 
nu s-a făcut nimic. E drept, 200 de 
mese și cîteva sute de scaune sînt 
confecționate, dar ele stau claie peste 
grămadă într-o sală. Tot din negli
jență nu se pun pe mesele actuale 
fețele de masă care se află în ma
gazie ; din același motiv, ospătări
țele au și n-au... halate curate. S-ar 
mai putea spune și alte lucruri des
pre organizarea muncii la cantină, 
despre conceperea meniurilor. în 
conformitate cu cerințele alimenta
ției raționale. Pentru toate acestea 
există propuneri judicioase din par
tea mecanicului Gheorghe Bobocea, 
sculerului Alexandru Șelaru. mais
trului Gheorghe Preda, tehnicianului 
Dumitru Vlădol ș.a. Este necesar să 
fie colectate și aplicate toate propu
nerile șl sugestiile oamenilor care 
servesc masa. Numai așa se vor pu
tea Îmbunătăți activitatea și calita
tea mîncării și la această cantină, ca 
la vecina ei de la rafinărie.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

mizarea parametrilor, reproiectarea 
unui mare număr de produse și a nu
meroase tehnologii.

Desigur, eficiența acestor măsuri 
trebuia dovedită în practică. Pu
tem aprecia că rezultatele au fost 
bune. Bunăoară, pe ansamblul uni
tăților ministerului, în zece luni din 
acest an s-a realizat o producție mar
fă suplimentară de 490 milioane lei, 
concretizată în importante cantități de 
produse fizice, cum sînt : 81 mii mc 
lemn pentru celuloză-rășinoase, 1,5 
milioane mp furnire estetice, 3.8 mili
oane mp plăci fibrolemnoase, 43,6 mi
lioane mp cartoane și mucavale, 643 
mii mp plăci azbociment, 3 125 tone 
materiale și elemente de construcții 
din mase plastice, 335 km tuburi din 
azbociment, 600 tone obiecte sanitare 
din porțelan și semiporțelan. 910 mii 
mc agregate minerale pentru construc
ții, 7 355 tone utilaje tehnologice pen
tru ramurile de producție ale ministe
rului ș.a. Corespunzător, au fost în
deplinite și sarcinile la valoarea pro
ducției nete. Astfel, pe trimestrul III 
a.c., cind acesta a fost indicator de 
plan obligatoriu. în condițiile în care 
cheltuielile materiale s-au redus cu 
8 lei la 1 000 lei producție-marfă, a 
fost realizată peste prevederi o pro
ducție netă in valoare de 157 milioa
ne Iei. S-au remarcat în mod deose
bit prin sporul valorii producției 

a fost elaborată de cele două birouri 
ale organizațiilor de bază atunci clnd 
s-a pus problema, destul de complexă, 
a aducerii de la Constanța la Timi
șoara a instalației frigorifice numite 
„cold-box“ : beneficiarul a preluat 
toate operațiile legate de acest dificil 
transport, formînd o echipă specială, 
condusă de inginerul comunist Con
stantin Daminescu și din care au 
făcut parte muncitori comuniști ex
perimentați. Din clipa sosirii insta-

fiind 
între

lațiel pe șantier, ea a fost preluată 
de specialiștii constructori care, sub 
conducerea unuia dintre cel mai pri- 
cepuți „ridicători" de coloane, mais
trul comunist Nicolae Mușat, au rea
lizat montajul în timp record.

Notabilă este și o altă consecință 
pozitivă a acestei fructuoase conlu
crări : se înlătură tergiversările, 
schimburile inutile de hlrtii 
înlocuite prin legături directe 
constructor și beneficiar.

Și propaganda vizuală este 
cepută și realizată în așa 
încît să se adreseze deopotrivă 
constructorilor și beneficiarilor. Am 
putea aminti, bunăoară, în această or
dine de idei, un panou cu un text 
convingător, afișat intr-un loc de 
mare circulație : „Punerea în func
țiune la termen a noilor capacități 
de producție va asigura realizarea la 
timp a planului de producție la Com
binatul petrochimic „Solventul",
., Derma tina" Timișoara, Fabrica de 
mase plastice Iași, Fabrica de 
cabluri Cimpia Turzii etc." : e 
un mod sugestiv de a sublinia

con- 
fel 

> și

Televizoare cu circuite integrate
Magazinele șl raioanele speciali

zate ale comerțului de stat dispun 
de televizoare cu circuite integrate 
purtînd marca Olt, Snagov, Sirius, 
Diamant și Lux, realizate de între
prinderea „Electronica" București. 
Durata lor de folosință este îndelun
gată, datorită faptului că sînt com
plet tranzistorizate. Consumul de 
energie electrică este redus cu circa 
33 la sută, față de alte tipuri de te
levizoare, datorită îmbunătățirilor 
constructive si funcționale. Ele

primim de 
Ion Șerban, 

consiliului de

Ne aflăm la Intrarea în 
Tîrgu Jiu, pe șoseaua care 
vine dinspre Rm. Vîlcea. 
Mai exact, la punctul cu
noscut sub numele de „Ae
roport". Ca și noi, atît au- 
tomobiliștii, cît șl trecăto
rii obișnuițl se opresc și 
întreabă : „De ce or fi fost 
adunate aici atîtea mașini ? 
E organizată vreo expozi
ție 7“ \

Explicația » 
la tovarășul 
activist al 
control muncitoresc al Co
mitetului județean de partid 
Gorj: „La începutul lunii 
noiembrie, la indicația comi
tetului județean de partid, 
s-a efectuat un control com
plex pe drumurile publice 
din județul nostru pentru a 
constata modul in care a- 
plică unitățile deținătoare 
de parc auto prevederile 
Decretului nr. 468/1977 pri
vind folosirea judicioasă și 
legală a mașinilor statului 
numai în interesul statului. 
Toate autovehiculele găsite 
circulînd în mod nerațio- 
nal și nejustificat au fost 
oprite și parcate aici".

Așa a apărut, peste noap
te, o expoziție a... lipsei de 
răspundere în organizarea 
și exploatarea acestei im
portante averi a statului — 
mașinile. O expoziție care, 
statistic, prezintă urmă
toarele date : au fost obli
gate să parcheze aici — 
timp de cîteva ore — pen
tru nerespectarea condiții
lor legale de transport, 80 
de autovehicule de diverse 
tipuri și capacități, majori
tatea autobasculante de cîte 
5—16 tone, care aparțineau 

nete : Combinatul de celuloză și hlr- 
tie Zărnești (2,6 milioane lei), I.F.E.T. 
Bacău (5,8 milioane lei). Combinatul 
de lianți și azbociment Medgidia (2,7 
milioane lei), întreprinderea de mate
riale de construcții Turda (3,6 milioa
ne lei), întreprinderea de exploatare

Perfecționarea mecanismului 
economico-financiar

Industrială a agregatelor minerale 
pentru construcții din Roman (4 mi
lioane lei), întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb București (4,2 
milioane lei), Combinatul de prelu
crare a lemnului Rîmnicu Vîlcea (3,6 
milioane lei).

Ce avem de făcut de acum înain
te 7 Mai întîi, va fi extinsă și genera
lizată experiența bună a unor Între
prinderi. Iată cîteva asemenea idei 
și măsuri : realizarea unei producții 
suplimentare la sortimentele care va

responsabilitatea celor ce muncesc 
aici nu numai față de propriul 
colectiv, ci și față de economia na
țională in ansamblul ei. Din păcate, 
asemenea panouri se găsesc puține 
pe șantier, cele Intîlnite mai des 
fiind înșiruiri de chemări abstracte, 
lipsite de adresă și finalitate practi
că, concretă. La intrarea în incinta 
combinatului, în vecinătatea sediului 
comitetului de partid, tronează cîteva 
— nu una, ci cîteva ! — gazete de 
perete, dintre care cea satirică, nu
mită expresiv „Acizii ard...", nu cu
prindea nici un articol, nici o epi
gramă, nici o caricatură (se vede că 
acizii au ars... însuși conținutul ga
zetei !), iar altele abundau în mate
riale vechi. Explicația dată suna oare
cum bizar : gazetele n-au fost reîn
noite deoarece a sosit toamna și sînt 
supuse... intemperiilor. „Să știți — 
ne spunea tovarășul Iancu Avram — 
că avem șl alte gazete și panouri, 
foarte frumoase, dar le păstrăm pen
tru momente mai deosebite, ca să... 
nu se strice". Stranie optică ! Oare 
nu e limpede și .aici că rostul pro
pagandei vizuale nu e în nici un caz 
acela de decor... festiv, că, pentru 
a-și atinge țelurile, ea trebuie să fie 
un instrument viu și activ al activi
tății politico-educative ?

Privită în ansamblu, munca de 
partid desfășurată pe șantierul ma
relui combinat timișorean și-a dove
dit în suficiente împrejurări eficien
ta, ceea ce îndreptățește pe deplin 
încrederea că — bucurîndu-se de un 
sprijin mai susținut, mai perseverent 
din partea Comitetului municipal de 
partid Timișoara — activitatea comu
niștilor, a Întregului colectiv de aici 
va da în viitor roade și mai bogate, 
concretizate în realizarea obiectivelor 
la termen și în cele mai bune con
diții.

Victor B1RLADEANU 
Cezar IOANA

funcționează normal chiar șl la va
riații mai mari ale tensiunii pe re
țea, datorită încorporării unul sta
bilizator în aparat. Garanția pentru , 
buna funcționate a televizoarelor 
cu circuite integrate este de 12 luni, 
în toate magazinele și raioanele 
specializate ale comerțului de stat 
televizoarele cu circuite integrate 
se pot cumpăra și cu plata în maxi
mum 24 de rate lunare, cu un 
aconto de 15 la sută din prețul de 
vînZare al aparatului. (Publicitate).

unul număr de 33 de uni
tăți posesoare de parc auto. 
Motivele pentru care mași
nile au fost dirijate spre 
acest „garaj-comun" au 
fost : a) efectuarea de curse 
în scopuri personale, fără 
documente de parcurs com-

asemenea „clasament", «e 
prezintă astfel : 16 din au
tovehiculele oprite pentru 
folosire ilegală aparțineau 
I.T.A. Tg. Jiu, 9 — între
prinderii de transporturi 
Rovinarl, 6 — unității de 
mecanizare transporturi și

Unde se află mașina
întreprinderii?

0 întrebare care i-a condus pe directorii 
unor întreprinderi posesoare de parc auto 
din județul Gorj într-o „expoziție" cu peste 
80 de autovehicule „fără stăpîni" sau, mai 

exact, folosite nerațional

pietate și aprobate legal, și 
b) parcări la domiciliul șo
ferilor. Un simplu calcul 
arată că mijloace de trans
port de mare importanță — 
echivalînd cu un tren alcă
tuit dintr-o garnitură cu 80 
de vagoane ! — se aflau în 
curse clandestine in folosul 
unui șofer sau al altuia și 
în detrimentul economiei 
naționale. Clasamentul a- 
cestor curse ale ilegalității 
și pagubei în avutul ob
ștesc, pentru că expoziția a 
permis și alcătuirea unui

construcții forestiere, 4 — 
șantierului Tg. Jiu al între
prinderii de construcții fo
restiere Rm. Vîlcea ș.a.

Iată ce se transporta în 
acea zi cu mașinile statu
lui : Constantin Ciobanu de 
la autobaza nr. 3 Motru 
transporta ilegal lemne de 
foc ; Ion Păunescu de la 
autobaza nr. 2 Rovinarl — 
scînduri pentru o... nuntă ; 
Emilian Boboluță de la 
I.F.L.G.S. — coceni ; Ion 
Luță de la S.U.T. Ploiești 
— secția Tg. Cărbunești,

lorifică lemnul cu mult peste media 
pe sector (instrumente muzicale, arti
cole de sport și agrement, mobilă, 
uși-ferestre și altele) ; extinderea 
utilizării maculaturii în industria 
hîrtiei și cartonului, care va asigura 
o economie de 1 milion mc material 

lemnos pînă în anul 1980 ; introdu
cerea instalațiilor cu dublă ardere la 
cuptoarele de clincher, prin care se 
vor obține protejarea zidăriei refrac
tare și ecomomii anuale de circa 114 
milioane lei ; generalizarea în uni
tățile de prefabricate din beton a 
metodei de tratare termică cu aer 
cald pulsat, prin care se vor putea 
obține economii de 29 000 tone com
bustibil convențional ; executarea 
panourilor mari prefabricate prin 
procedeul conveier în flux continuu

Locuințe noi, moderne la Reșița

Supapele tijelor capsulelor sau...
mărul discordiei

„Puteai să juri că in 
Incinta sifonăriel de 
pe strada Avrig din 
Capitală se lucrează 
articole de... tînichige- 
rie.. Zgomotul, asemă
nător răpăitului de 
ciocane, venea de la 
clienții unității care, 
după ce cumpărau 
marfa, cutii cu capsu
le de bioxid de car
bon pentru autosifon, 
le trînteau de pereți, 
de masă, de scaune. 
Cu ce scop 7 Ca să 
vadă dacă respective
le capsule sint pline cu 
gazul necesar sau cu 
aer. Dacă tija care 
ține garnitura și astu
pă gîtul capsulei cade 
în jos, în interiorul 
capsulei, înseamnă că 
ai cumpărat aer. Dacă 
rămîne pe poziție, ai 
cumpărat bioxid de 
carbon".

în continuare, citito
rul nostru, B. Constan
tin din București, bd. 
Dimitrov, bloc E, ne 
mai scrie : „Nu o dată 
i-am întrebat pe cei de 
la sifoane : de ce vin- 
deți aer în loc de bio
xid de carbon 7 Mi-au 
răspuns : „Nu sintem 
noi de vină și nu e de 
vină nici măcar în
treprinderea noastră

(I.P.A.). Ce putem 
face dacă garnitura 
tijelor capsulelor nu 
ține, lasă să iasă ga
zul 7“

S-ar putea ca între
prinderea de produse 
alimentare (I.P.A.) să 
nu aibă nici o vină că 
nu merge garnitura ti
jelor capsulelor... Dar 
noi. cei care am plătit 
150 lei pentru autosi- 

pentru 
plătim

fon, 54 lei 
capsule, care 
cu regularitate 3,50 lei, 
uneori pentru... aerul 
din capsule, ce vină 
avem ?

Am pus această în
trebare inginerului-șef 
de la I.P.A. Răspun
sul :

— într-adevăr. supa
pa care e prinsă de ti
ja capsulelor uneori 
nu funcționează, dar 
capsulele nu le fabri
căm noi, ci întreprin
derea „Elmet" din Ti
mișoara. Intrucît pe 
teritoriul Capitalei sînt 
vîndute nu mai puțin 
de 10 milioane de 
capsule și înregistrăm 
multe reclamații, am 
luat legătura în nenu
mărate rînduri cu „El
met". Mai mult, re
prezentanții acestei 
întreprinderi au fost

horezu t Modern complex meșteșugăresc de ceramică

de meșterii olari de aici, a 
în folosință un modern 

meșteșugăresc de ceramică, 
dispune de ateliere dotate

Constantin PRIESCU

I.P.A. 
să ne 
ceva, 

fi pu-

invitați la consiliul 
popular municipal, 
unde și-au luat anga
jamente scrise și ver
bale, am făcut împre
ună un plan de mă
suri, am încheiat „mi
nute", dar... nimic. Ei 
continuă să ne livreze 
capsule a căror supa
pă nu funcționează 
normal.

Atît ne-a spus lngi- 
nerul-șef de la 
Și ar fi putut 
mai spună cîte 
De exemplu, ar 
tut să ne vorbească 
despre lipsa de ritmi
citate cu care sint li
vrate In rețea seturile 
de capsule, despre rit
mul de melc în care 
acționează această în
treprindere cind e vor
ba de selecționarea 
capsulelor defecte, de 
reparația lor ș.a.m.d.

Oricum, nu e admi
sibil ca aceste două 
întreprinderi, încadra
te cu specialiști de 
înaltă calificare, care 
lucrează bunuri de 
consum complicate șt 
fine, să se împiedice 
tocmai de niște... su
pape de la tijele 
capsulelor...

Gh. GRAURE

la sută a productivității muncii. Me
canizarea acestor operații nu va in
fluenta, Insă, specificul ceramicii 
realizate de cunoscuțll artizani. Pen
tru a păstra în continuare nealterate 
originalitatea motivelor ornamentale 
florale și geometrice, precum și iden
titatea stilului propriu al creatorilor 
horezeni, aceștia vor decora și in 
viitor apreciatele produse tot ma
nual. (Agerpres)

IN SPRIJINUL 
GOSPODINELOR

în magazinele șl raioanele 
specializate ale comerțului de 
stat se găsesc trei variante ale 
mașinii de cusut „Veronica" : 
tip normal (prețul 2 020 lei), tip 
normal cu picior de metal 
țul 2 020 lei) și tip mobilă 
țul 2 270 lei). Mașina de 
„Veronica" reduce efortul 
Cu acest tip de mașină de 
se pot executa : cusătură dreap
tă, tivire, stopare, vătuire, raba- 
tare, broderie, încrețire și altele. 
Mașina de cusut „Veronica" se 
vinde și cu plata în 18 rate 
lunare. (Publicitate).

(pre- 
(pre- 
cusut. 
fizic, 
cusut

Radioreceptoare 
portabile 

de fabricație 
românească

In magazinele șl raioanele 
specializate ale comerțului de 
stat se găsesc radioreceptoare 
de fabricație românească: Cora, 
Apollo, Pescăruș, Alfa, Cos
mos, Albatros, Gloria, Pre- 
deal-auto (cu antenă). Principa
lele caracteristici tehnice ale 
aparatelor de radio portabile sint 
sensibilitatea, selectivitatea, cla
ritatea sunetului, ceea ce asigură 
o audiție perfectă. Toate apara
tele de radio se pot cumpăra și 
cu plata în 18 rate lunare, cu 
un aconto de 20 la sută, con
form dispozițiilor în vigoare. 
(Publicitate).

materiale, combustibil și energie. 
Odată rezolvată această problemă, 
s-ar putea să se stabilească o moda
litate de calcul al cheltuielilor mate
riale directe pe unitatea de produs, 
care ar permite fundamentarea indi
catorului producției nete în adînci- 
me, pînă la fiecare loc de muncă. în 
acest fel, rezultatele obținute în acti
vitatea productivă ar putea fi apre
ciate nu numai prin cantitatea fabri
cată, ci și prin eficiența obținută prin 
realizarea produselor respective, în
tărind răspunderea șl stimulînd și 
mai puternic cointeresarea întregii 
mase de oameni ai muncii în reali
zarea indicatorului producției nete.

Din experiența de pînă acum în 
utilizarea valorii producției nete în 
unitățile economiei forestiere și in
dustriei materialelor de construcții, 
apreciem că există toate condițiile 
pentru ca rezultatele să fie tot mai 
bune. De altfel, sarcinile de plan pe 
anul viitor în privința valorii pro
ducției nete sînt mult mai mari — cu 
un miliard Iei mai mult decît în 1978, 
dar experiența din acest an. măsu
rile luate la toate nivelurile ne în
dreptățesc să afirmăm că ele sînt pe 
deplin realizabile, asigurind gospo
dărirea cu înalt spirit de răspundere 
a zestrei tehnice și a resurselor ma
teriale ale întreprinderilor, creșterea 
continuă a eficienței economice.
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APROBAREA Șl SATISFACȚIA ÎNTREGULUI POPOR
FAȚĂ DE REZULTATELE VIZITEI DE PRIETENIE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R.S. F. IUGOSLAVIA
Din telegramele adresate C. C. al P. C. R.» tovarășului Nicolae Ceaușescu

Asemenea Întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul nostru — se arată In telegrama 
BIROULUI COMITETULUI JUDE
ȚEAN BACAU AL P.C.R. — au ur
mărit cu viu interes recenta vizită 
de prietenie pe care ați intreprins-o 
în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia și iși exprimă, pe această 
cale, întreaga lor adeziune față de 
rezultatele ei. Fără îndoială că aceas
tă nouă intîlnlre va impulsiona și 
mai mult dezvoltarea colaborării 
prietenești Intre cele două partide, 
state și popoare.

Cu toții am trăit sentimente de vie 
satisfacție și deplină mîndrle patrio
tică pentru distincția de „Erou al 
Muncii Socialiste" ce v-a fost con
ferită cu prilejul vizi tel,. Înaltă apre
ciere a eforturilor permanente de
puse de dumneavoastră In slujba 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale, pe baza egalității In drepturi.

Eveniment politic de o excepțio
nală Însemnătate, exemplu de con
lucrare rodnică și multilaterală între 
două state vecine, vizita în R.S.F. 
Iugoslavia se înscrie ca o nouă și 
strălucită contribuție la dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor de 
strinsă colaborare între țările, parti
dele și popoarele noastre, în folosul 
ambelor țări, al cauzei socialismului, 
păcii și Înțelegerii în lume — se sub
liniază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.

în acest context, înmînarea de 
către eminentul om politic și de stat, 
tovarășul Iosip Broz Tito, a înaltu
lui Ordin de „Erou al Muncii Socia
liste" este o strălucită recunoaștere 
a meritelor deosebite pe care le aveți 
în fruntea partidului și poporului 
nostru, pentru spiritul de abnegație 
și eforturile depuse în edificarea so
cietății socialiste, pentru promova
rea cauzei păcii șl colaborării inter
naționale, al cărei strălucit militant 
sinteți.

Cu mare bucurie șl nemărginită 
mindrie patriotică — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — am luat 
cunoștință de conferirea Ordinului 
Iugoslav „Erou al Muncii Socialiste", 
ce v-a fost luminat de tovarășul 
I, B. Tito. înalta distincție exprimă 
aprecierile deosebite și aleasa pre
țuire pe care popoarele Iugoslaviei 
prietene o dau îndelungatei dumnea
voastră activități revoluționare și ro
lului de excepțională însemnătate de 
conducător al Partidului Comunist 
Român și al poporului român in o- 
pera de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. activității 
susținute pe care o desfășurați pen
tru adîndrea relațiilor de prietenie și 
bună vecinătate între cele două țări, 
contribuției pe care o aduceți la pro
movarea cauzei păcii și colaborării 
internaționale, pe baza egalității in 
drepturi între toate statele lumii.

Vă încredințăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe secretar general, că 
noi. dimbovițenil, asemenea întregu
lui nostru popor, vom face totul pen
tru a adăuga succeselor obținute pînă 
acum în dezvoltarea economică a ju
dețului noi realizări în înfăptuirea 
sarcinilor pe acest an, în pregătirea 
temeinică a condițiilor pentru anul 
ce vine, contribuind în acest mod la 
transformarea acestor străvechi me
leaguri intr-un inf lori tor colț al 
României socialiste de azi, al Româ
niei comuniste de mîine.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. se spu
ne : Ca întotdeauna cînd duceți pe 
meridianele lumii mesajul de priete
nie și colaborare al României socia
liste. am fost din nou, cu prilejul vi
zitei în R.S.F. Iugoslavia, cu glodu
rile alături de dumneavoastră, mar
torii unor emoționante manifestări 
de ospitalitate, de aleasă admirație 
fată de eminenta personalitate poli
tică, de prețuire a remarcabilului 
dumneavoastră aport la Întărirea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. Avem prilejul să subliniem încă 
o dată caracterul profund științific al 
politicii interne și externe a parti
dului si statului nostru, elaborată ne
mijlocit sub conducerea dumnea
voastră clarvăzătoare și înfăptuită 
prin neobosita activitate pe care o 
desfășurați, aprecierea prestigiului și 
autorității de care se bucură Româ
nia pe toate meridianele lumii.

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort spre a par
ticipa cu tot elanul la înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin din mărețul 
program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, spre glo
ria și măreția patriei noastre draga

împreună cu Întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii, 
români și maghiari din județul nos
tru — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN HARGHITA 
AL P.C.R. — își exprimă cu puter
nică însuflețire și înalt patriotism 
sentimentele de profundă satisfacție 
pentru înalta solie de pace și cola
borare internațională pe care a re
prezentat-o vizita întreprinsă de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia.

Manifestările de deosebită cordia
litate și înaltă considerație cu care 
ați fost primit, decorarea dumnea
voastră cu înaltul Ordin iugoslav da 
„Erou al Muncii Socialiste" sînt grăi
toare expresii ale înaltului prestigiu 
internațional de care vă bucurați 
dumneavoastră, remarcabilă persona
litate a lumii contemporane, ale re
cunoașterii realizărilor României so
cialiste, ale prețuirii politicii de pace, 
înțelegere și colaborare internațio
nală promovată de partidul și sta
tul nostru.

Vă asigurăm că oamenii muncii, 
români și maghiari. înfrățiți în mun
că și idealuri, vor acționa și în vii
tor pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii generale a partidului și sta
tului nostru, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricul Program elaborat de cel 
de-al XI-lea Congres și din hotărî- 
rile Conferinței Naționale ale parti

dului, pentru ridicarea pe noi culmi 
de civilizație și progres ale patriei 
noastre comune. România socialistă.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru, 
ne exprimăm deosebita bucurie și 
înalta prețuire față de rezultatele 
bogate ale recentei vizite de prietenie 
în Iugoslavia, întreprinsă de dumnea
voastră, vizită care deschide perspec
tive și mai ample dezvoltării con
lucrării strînse româno-iugoslave In 
interesul reciproc, al cauzei generale 
a păcii și socialismului — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

Un moment cu profunde rezonanțe 
în inimile noastre l-a constituit deco
rarea dumneavoastră cu înaltul Ordin 
iugoslav de „Erou al Muncii Socialiste" 
care constituie un semn de aleasă 
stimă, de apreciere deosebită din 
partea popoarelor iugoslave, față de 
îndelungata activitate revoluționară 
și rolul excepțional al dumneavoastră 
în vasta operă de făurire a socialis
mului pe pămîntul românesc. în dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
bună vecinătate între cele două țări, 
în extinderea colaborării egale în 
drepturi între toate națiunile.

Folosim și acest prilej pentru a 
exprima hotărîrea fermă a comuniș
tilor. a tuturor celor ce muncesc în 

• Contribuție majoră la adincirea prieteniei și cooperării româno-iugoslave, in interesul 
ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii.

• 0 nouă și elocventă ilustrare a prețuirii de care se bucură pe plan internațional 
activitatea secretarului general al P.C.R. consacrată întăririi prieteniei, colaborării 
și unității tuturor țărilor socialiste, afirmării relațiilor noi, de egalitate și respect 
reciproc, între toate statele și popoarele.

• Angajament însuflețit de a înfăptui consecvent hotărîrile Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, Programul de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămîntul României socialiste.

județul Neamț de a face totul pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea, pentru a ne 
aduce întreaga contribuție la înflo
rirea multilaterală a României socia
liste.

Asemenea întregului nostru popor, 
toți comuniștii și oamenii muncii de 
pe înfloritoarele plaiuri sătmărene, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — se spune in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R. ȘI CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
SATU MARE — exprimă cele mai 
alese gînduri și sentimente de înaltă 
prețuire pentru contribuția personală 
adusă fără răgaz la dezvoltarea re
lațiilor României cu toate statele so
cialiste, pentru modul minunat în 
care, grație clarvizitmii și înțelep
ciunii dumneavoastră, a activității 
susținute pe care o desfășurați. vă a- 
duceți remarcabila contribuție la sta
tornicirea și amplificarea înțelegerii, 
colaborării și prieteniei dintre cele 
două țări socialiste, ale căror relații 
de bună vecinătate constituie un mo
del de conlucrare mereu ascendentă.

Purtînd in inimi mîndria și satis
facția de a vă.ști în fruntea națiunii 
noastre, conducător prețuit pretutin
deni în lume și cel mai drag fiu al 
gliei străbune, ne angajăm să înfăp
tuim exemplar sarcinile ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale parti
dului.

Oamenii muncii, în frunte cu co
muniștii, din județul, nostru — se a- 
rată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R., 
își exprimă totala lor adeziune față 
de rezultatele deosebit de im
portante ale recentei vizite in Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, față de rezultatele deosebite 
ale dialogului purtat la cel mai înalt 
nivel cu tovarășul Iosip Broz Tito 
în vederea amplificării relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-iu
goslave — model de conlucrare în
tre două țări socialiste vecine și 
prietene.

Acordarea înaltului Ordin de „Erou 
al Muncii Socialiste" al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia ilus
trează încă o dată stima și pre
țuirea de care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă bucurați în lume, 
preocuparea necontenită pentru lăr
girea relațiilor de bună vecinătate, 
înțelegere și conlucrare cu toate ță
rile socialiste, cu toate popoarele iu
bitoare de pace.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Teleorman au urmărit 
cu viu interes vizita pe care dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați în
treprins-o in Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, țară vecină și 
prietenă — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TE
LEORMAN AL P.C.R. ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Bilanțul fructuos al acestei vizite, 
primirea caldă, manifestările de de
osebită stimă, conferirea Ordinului 
„Erou al Muncii Socialiste", pentru 
contribuția directă pe care o aduceți 
la promovarea pe multiple planuri 
a relațiilor de tip nou dintre țările 
socialiste, dintre toate statele lumii, 

evidențiază încă o dată personalita
tea dumneavoastră de eminent om 
politic, de încercat și clarvăzător 
conducător, de militant activ al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Tulcea, alături de întreaga 
națiune, au urmărit cu viu interes, 
profundă satisfacție șl mîndrie pa
triotică activitatea rodnică pe care 
ați desfășurat-o în vizita de priete
nie in Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia, moment remarcabil al 
tradiționalului dialog prietenesc la 
nivel înalt româno-iugosiav — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.

înaltul Ordin de „Erou al Muncii 
Socialiste", conferit dumneavoastră 
de către conducătorul statului iugo
slav — losip Broz Tito — reprezintă 
aprecierea și prețuirea activității neo
bosite pe care o desfășurați în frun
tea partidului și statului român, 
înalta considerație pentru modul re
marcabil cu care acționați pentru 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
de prietenie și vecinătate dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, 
pentru consolidarea păcii șl colaboră
rii internaționale.

Folosim și acest prilej, mult stimate 

tovarășe secretar general, pentru a 
da glas hotărîrii noastre ferme de a 
vă urma neabătut in tot ceea ce în
treprindeți pentru binele și prosperi
tatea poporului român, pentru trium
ful păcii în lume și ne angajăm să 
muncim cu pasiune și răspundere 
comunistă pentru îndeplinirea la un 
nivel calitativ lot mai înalt a tuturor 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea al P.C.R., ale 
Conferinței Naționale, din cuvîntări- 
le și prețioasele dumneavoastră indi
cații, pentju prosperitatea și înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vilcea au urmărit cu profund 
interes și deplină satisfacție vizita 
pe care dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ați întreprins-o in R.S.F. Iugoslavia, 
țară vecină și prietenă, și ne expri
măm din adincul inimii totala apro
bare pentru rezultatele strălucite ale 
acestui nou dialog româno-iugosiav 
la cel mai înalt nivel — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.

Căldura și dragostea cu care ați fost 
primit pretutindeni, manifestările de 
stimă, respect și prețuire cu care ați 
fost înconjurat pe întregul itinerar al 
acestei vizite, decernarea Ordinului 
iugoslav de „Erou al Muncii Socia
liste", înaltă apreciere a meritelor 
dumneavoastră ca eminent om politic, 
personalitate marcantă în conștiința 
epocii, ne-au umplut inimile de 
bucurie și vibrantă mîndrie patrio
tică.

Vă asigurăm, mult Iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oame
nii muncii de pe aceste meleaguri, 
asemenea întregii noastre națiuni, 
urmînd neabătut Înălțătorul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
vor acționa cu întreaga lor putere de 
muncă și creație pentru înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, sporin- 
du-și permanent contribuția la 
măreața operă a întregului popor de 
făurire a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scump al patriei.

Noua întîlnire la nivel înalt româ- 
no-iugoslavă — se spune in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R. — este o expre
sie a relațiilor de strinsă prietenie și 
prețuire reciprocă care leagă popoa
rele român și iugoslave, a voinței lor 
de a întări conlucrarea pe toate pla
nurile pentru înfăptuirea năzuințelor 
înaintate de progres și pace ale ome
nirii.

Decorarea dumneavoastră cu înal
tul Ordin iugoslav de „Erou al Muncii 
Socialiste" exprimă aleasa prețuire 
pe care popoarele iugoslave o acordă 
contribuției pe care o aduceți la dez
voltarea unei trainice prietenii din
tre partidele și țările noastre, efor
turilor pe care le depuneți în vederea 
realizării unității țărilor socialiste, 
creșterii influentei socialismului in 
lume, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

însuflețiți de Înaltul dumneavoastră 
exemplu de slujire cu abnegație și 
pasiune revoluționară a intereselor 
poporului român, a cauzei socialismu
lui și păcii, vă raportăm, stimate 
tovarășe secretar general, că, în at
mosfera de efervescență creatoare 
generată de prețioasele indicații date 

de dumneavoastră la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., vom munci cu 
toate forțele, vom face totul pentru 
a ne aduce o contribuție mai mare 
la măreața operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și Înaintare a României spre comu
nism.

Vă rămînem profund îndatorați, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
pentru nolle perspective deschise 
colaborării economice cu Iugoslavia, 
pentru excepționalele condiții create 
dezvoltării și diversificării cooperării 
și specializării In producție, conlu
crării fructuoase In interesul ambelor 
țări prin construirea In comun a unor 
noi obiective industriale si finaliza
rea unor acțiuni de cooperare pe 
terțe piețe. îndeosebi în țările in 
curs de dezvoltare, toate acestea re- 
prezentind pentru noi. cei ce acti
văm în domeniul relațiilor economice 
externe, un sprijin deosebit de pre
țios și un strălucit exemplu mobili
zator — se spune în telegrama MI
NISTERULUI COMERȚULUI EX
TERIOR ȘI cooperării econo
mice INTERNAȚIONALE.

Animați de profundul respect ce 
vi-1 purtăm, permitețl-ne. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm 
întreaga noastră adeziune față de 
bilanțul fructuos al vizitei in țara 

vecină șl prietenă șl să ne angajăm 
că, strlns uniți tn jurul partidului, al 
secretarului nostru general, vom 
depune toate eforturile pentru a da 
viață în mod exemplar sarcinilor tot 
mai exigente ce revin domeniului 
nostru de activitate, pentru bună
starea poporului nostru și creșterea 
prestigiului României socialiste în 
lume.

înalta distincție ce vi s-a acordat 
— se relevă in telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI — reprezintă 
prețuirea activității neobosite pe care 
o desfășurați pentru promovarea 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale. pentru contribuția excepțio
nală pe care o aduceți la dezvol
tarea multilaterală a prieteniei și 
colaborării româno-iugoslave. pen
tru întreaga activitate revoluționară 
in slujba intereselor poporului român, 
a idealurilor socialismului, progre
sului și păcii. Numele dumneavoastră 
este legat pretutindeni în lume de 
lupta neobosită pentru instaurarea 
unor raporturi de deplină egalitate 
în drepturi intre state, pentru pace, 
colaborare și înțelegere. Nobila dum
neavoastră activitate legată și de re
zolvarea marilor probleme ale lumii 
vă definesc ca o excepțională perso
nalitate politică a zilelor noastre.

în telegrama MINISTERULUI E- 
NERGIEI ELECTRICE se spune : 
Cu profund respect și deosebită 
căldură vă felicităm sincer pentru 
prestigioasa distincție de „Erou al 
Muncii Socialiste" ce v-a fost acor
dată ca semn al prețuirii popoarelor 
din țara vecină față de contribuția 
excepțională pe care o aveți la dez
voltarea multilaterală a prieteniei 
româno-iugoslave, la promovarea în 
viața internațională a unor relații 
de colaborare și înțelegere, bazate 
pe egalitatea în drepturi a tuturor 
popoarelor și statelor.

Ne angajăm ca, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, să depunem toate eforturile 
pentru a ne îndeplini exemplar sar
cinile ce ne revin in realizarea cu 
succes a amenajării Porțile de Fier II 
și a tuturor acțiunilor de colaborare 
și cooperare pe plan energetic, adu- 
cîndu-ne astfel contribuția la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, la ridicarea pe o treaptă și 
mai înaltă a prestigiului României 
socialiste in lume.

Eveniment politic de o deosebită 
însemnătate, vizita dumneavoastră in 
țara vecină și prietenă, convorbirile 
cu tovarășul losip Broz Tito se în
scriu ca o nouă contribuție de cea 
mai mare importanță la dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor de 
strînsă colaborare dintre Partidul 
Comunist Român șl Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, în 
folosul ambelor noastre țări, al 
cauzei socialismului, păcii și înțele
gerii în lume — se subliniază in te
legrama Consiliului de Conducere șl 
a Consiliului Politic al MINISTERU
LUI DE INTERNE.

Vestea că v-a fost înmlnată înalta 
distincție iugoslavă Ordinul „Erou 
al Muncii Socialiste" ne-a umplut 
inimile de bucurie. în această dis
tincție noi vedem cinstirea prodi
gioasei dumneavoastră activități re

voluționare puse In slujba poporului 
român, a idealurilor socialismului, 
progresului și păcii și. totodată, o ex
presie a prețuirii politicii Partidului 
Comunist Român și Republicii So
cialiste România, un înalt elogiu 
adus calităților dumneavoastră de 
proeminent om politic și de stat.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră luminos, de patriot Înflăcărat 
și revoluționar consecvent, de clar
viziunea cu care conduceți destinele 
națiunii noastre socialiste. Consiliul 
de conducere al Ministerului de In
terne, Consiliul politic, comuniștii, 
întregul personal vor milita activ, 
mult stimate șl Iubite tovarășe co
mandant suprem, pentru transpune
rea în viață a politicii partidului șl 
statului nostru de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltata 
în patria noastră, pentru apărarea 
cu fermitate șl devotament a cuceri
rilor revoluționare ale poporului 
român, a suveranității șl indepen
denței României socialiste.

Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii din colectivul nostru — se spune 
în telegrama ÎNTREPRINDERII „23 
AUGUST" DIN BUCUREȘTI — apro
băm întru totul rezultatele îmbucu
rătoare ale vizitei în R.S.F. Iugoslavia 
— importantă contribuție la adlncirea 
prieteniei și colaborării dintre cele 

două țări șl popoare vecine, întreaga 
politică internă și internațională a 
partidului și statului nostru, al cărei 
promotor strălucit sinteți dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit șl 
prețuit fiu al poporului român, per
sonalitate marcantă a vieții politice 
internaționale, care ați făcut ca nu
mele României și prestigiul său să 
crească necontenit în concertul na
țiunilor lumii.

Vă asigurăm și cu acest prilej că 
vom folosi cu pasiune și elan revolu
ționar întreaga noastră capacitate de 
muncă pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintare a 
României spre comunism.

Permiteți-ne să vă transmitem cele 
mai adinei și vibrante mulțumiri 
pentru rezultatele pozitive ale vizitei 
în R.S.F. Iugoslavia, pentru activita
tea neobosită pe care o desfășurați în 
interesul dezvoltării și adîncirii rela
țiilor de colaborare cu toate statele 
socialiste, al cauzei prieteniei și păcii, 
pentru făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră — se 
spune tn telegrama adresată de 
COMBINATUL SIDERURGIC DE 
LA GALAȚI.

Urmîndu-vă exemplul strălucit șî 
însuflețitor cu care serviți cauza 
partidului și a națiunii noastre socia
liste, siderurgiștii și constructorii, 
proiectanții și cercetătorii, toți oame
nii muncii din unitățile cetății de me
tal gălățean, în frunte cu comuniștii, 
se angajează, iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să nu pre
cupețească nici un efort, să lupte cu 
întreaga lor capacitate pentru înfăp
tuirea politicii interpe și externe a 
partidului nostru, pentru a-și aduce 
astfel contribuția la înălțarea pe noi 
culmi de civilizație a patriei noastre 
scumpe, pentru creșterea prestigiului 
ei în lume.

în telegrama colectivului de 
oameni ai muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA ELECTROCENTRA-
LE PORȚILE DE FIER-1 din 
municipiul Drobeta-Turnu Severin 
se spune : Noi, oamenii muncii 
de la Hidrocentrala Porțile de Fier-1 
— simbol al prieteniei și colaborării 
popoarelor român și iugoslave — con
siderăm că actuala dumneavoastră vi
zită în R.S.F. Iugoslavia, care conti
nuă tradițiile bunelor relații dintre 
cele două țări socialiste vecine și 
prietene, va contribui la întărirea și 
dezvoltarea colaborării între parti
dele șl popoarele noastre. în intere
sul tuturor forțelor păcii și socialis
mului din întreaga lume.

Aprobînd. la tel ca întregul nostru 
popor, Întreaga activitate desfășurată 
cu prilejul acestei vizite, vă asigu
răm de întreaga noastră dragoste, 
stimă șl prețuire, urîndu-vă multă 
sănătate In fruntea partidului șl sta
tului nostru.

în telegrama ÎNTREPRINDERII 
TEXTILE PITEȘTI se spune : în 
numele celor peste 6 000 de oameni 
ai muncii din întreprinderea noastră, 
exprimăm sentimente de stimă și 
admirație pentru rezultatele vizitei 
efectuate de dumneavoastră în Iu
goslavia vecină și prietenă, pentru 
valoroasa dumneavoastră contribuție 

la elaborarea și Înfăptuirea înțeleptel 
politici a partidului nostru de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România — operă 
istorică purtînd amprenta marii 
dumneavoastră personalități politice.

Ne exprimăm profunda satisfacție 
pentru Ordinul „Erou al Muncii So
cialiste" cu care ați fost distins în 
cursul actualei vizite, pentru rezul
tatele pozitive ale convorbirilor de 
la Belgrad. Cu acest prilej, reînnoim 
angajamentul nostru de a nu precu
peți nici un efort pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XI-lea, 
Conferinței Naționale ale partidului 
și a recentei plenare a Comitetului 
Central.

Animați de cele mal profunde sen
timente de stimă, dragoste și recu
noștință pe care le nutresc față de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune Intr-o altă telegramă — toți 
lucrătorii din MINISTERUL MUNCII, 
asemenea întregului popor, au ur
mărit cu mîndrie patriotică vizita pe 
care ați făcut-o in țara vecină și pri
etenă, Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

în inimile noastre a produs, de a- 
semenea, o deosebită satisfacție con
ferirea de către tovarășul losip Broz

Tito a Ordinului „Erou al Muncii So
cialiste" care reprezintă o înaltă a- 
preciere a eforturilor permanente și 
a contribuției excepționale pe care o 
aduceți dumneavoastră, cel mai stră
lucit reprezentant al națiunii noas
tre, la promovarea neabătută în via
ta internațională a unor relații noi 
între state, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, la consoli
darea păcii și colaborării internațio
nale.

Puternic mobilizați de minunatul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață comunistă, de abnegație și 
dăruire, de nemărginit devotament 
față de popor, vă asigurăm și cu a- 
cest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
mobiliza toate forțele, energia, pa
siunea și priceperea pentru a înde
plini întocmai sarcinile ce ne revin, 
conștienți fiind că în acest fel con
tribuim la înflorirea scumpei noastre 
patrii, la creșterea continuă a presti
giului în lume a României socialiste.

Noile convorbiri la cel mai înalt 
nivel româno-iugoslave, înțelegerile 
stabilite, rezultatele fructuoase ale 
vizitei dumneavoastră in țara vecină 
și prietenă au pentru noi rezonanța 
unui eveniment politic de / maximă 
importanță pentru arena internațio
nală, model pilduitor de relații, prie
tenie, solidaritate și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre — se subliniază in telegrama 
MINISTERULUI COMERȚULUI IN
TERIOR.

Ne bucurăm din toată inima și 
vă adresăm calde felicitări pentru 
înalta distincție iugoslavă ce v-a 
fost conferită, de „Erou al Muncii 
Socialiste", semn de aleasă prețuire 
a activității neobosite duse de dum
neavoastră pentru cauza socialismu
lui și colaborării.

Pe adresa C.C. al P.C.R., a secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au mai sosit tele
grame din partea ministerelor Industriei Metalurgice, Economici Fores
tiere și Materialelor de Construcții, Sănătății, Justiției, Educației și învă- 
țămintului, Industriei Chimice, Transporturilor și Telecomunicațiilor ; 
a Comitetului de Stat pentru Prețuri, a Procuraturii Republicii Socia
liste România. Consiliului Politic Superior al Armatei, Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, precum și 
din partea altor instituții centrale ; din partea a numeroase întreprin
deri industriale, între care întreprinderea de utilaj chimic „Grivița ro- 
șie"-București, întreprinderea de mașini agricole „Semănătoa
rea". întreprinderea de mașini grele-București, Întreprinderea de 
strungnri-Arad, întreprinderea de rulmenți-Alexandria, întreprinderea 
mecanică Muscel, „înfrățirea" Oradea, „Vitrometan" Mediaș, între
prinderea mecanică Cugir, Combinatul de fibre sintetice Săvinești, 
Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin, Centrala minereurilor și 
metalurgiei neferoase din Baia Mare, întreprinderea de utilaj greu 
„Progresur-Brăila ; Institutul de proiectări de întreprinderi construc
toare de mașini-București și a altor institute de studii și proiectări ; 
din partea a numeroase cooperative agricole de producție, între care 
C.A.P. Pechea (județul Galati), C.A.P. Purani (județul Teleorman) ; 
din partea uniunilor de creație și a instituțiilor de cultură, învăță- 
mint și presă ; a numeroase comitete municipale, orășenești și comu
nale de partid.

în toate aceste telegrame se exprimă deplina aprobare și satisfacție 
față de rezultatele remarcabile ale vizitei în R.S.F. Iugoslavia — con
tribuție de seamă la dezvoltarea prieteniei și cooperării între partidele, 
statele și popoarele noastre — se dă glas sentimentelor de legitimă 
mîndrie patriotică in legătură cu înalta distincție iugoslavă acordată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — Ordinul „Erou al Muncii Socialiste" 
— în semn de prețuire a activității revoluționare și a eforturilor depuse 
In slujba prieteniei șl unității țărilor socialiste, a colaborării pe baze 
egale între toate țările lumii. Manifestîndu-și deplina adeziune la 
politica internă și externă a partidului și statului, cetățenii patriei — 
români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — întregul 
nostru popor își reînnoiește angajamentul de a face totul pentru tradu
cerea in viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului 
partidului de edificare a socialismului șl comunismului pe pămîntul 
României, pentru creșterea contribuției României la cauza generală a 
socialismului, progresului și păcii în lume.

Vă asigurăm, mult Iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pu
ternic mobilizați de minunatul exem
plu de muncă și de viață pe care 
ni-1 dați zi de zi vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru transpunerea 
în viață a prețioaselor dumneavoastră 
indicații, precum și a sarcinilor pe 
care le-ați trasat la Consfătuirea pe 
țară a oamenilor muncii din comerțul 
socialist, subliniate și la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R,, în vederea 
îmbunătățirii sistematice a aprovizio
nării și servirii populației, pentru 
creșterea continuă a bunăstării ge
nerale a națiunii noastre socialiste.

Mîndri pentru noua dovadă de a- 
leasă prețuire acordată celui mai 
iubit fiu al poporului român, comu
niștii, toți oamenii muncii din Minis
terul Industriei Ușoare 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 losip 
Broz Tito — se arată in telegra
ma MINISTERULUI INDUSTRIEI 
UȘOARE.

Ne exprimăm deplina adeziune 
față de rezultatele vizitei dumnea
voastră, contribuție trainică la ci
mentarea și mai puternică a raportu
rilor de solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, a colaborării 
frățești româno-iugoslave spre binele 
șl interesul partidelor și popoarelor 
noastre, ale socialismului și păcii.

Vă încredințăm, totodată, că urmin- 
du-vă neabătut exemplul de dăruire 
și abnegație, de devotament nemăr
ginit față de popor, față de cauza 
fericirii sale, a păcii și colaborării în 
lume, vom munci cu toată pasiunea 
și priceperea, cu toată hotărîrea 
pentru a Îndeplini Întocmai marile 
sarcini și obiective ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XI-lea, ale 
Conferinței Naționale, din prețioasele 
indicații pe care ni le-ați dat pentru 
înflorirea și dezvoltarea continuă a 
scumpei noastre patrii.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL FINANȚELOR au ur
mărit cu profundă satisfacție și una
nimă aprobare vizita pe care ați efec
tuat-o în țara vecină și prietenă, Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia — se arată Intr-o altă telegra
mă.

SIntem bucuroși să vă adresăm 
calde felicitări pentru înalta distlcție 
de „Erou al Muncii Socialiste" care 
v-a fost conferită de către tovarășul 
losip Broz Tito. cu prilejul împlini
rii a 60 de ani și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară. Noi ve
dem în aceasta un semn de inaltă 
apreciere a eforturilor depuse de 
dumneavoastră tn fruntea partidului 
și statului nostru, pentru creșterea 
rolului și prestigiului României so
cialiste în lume, pentru consolidarea 
păcii și dezvoltarea colaborării in
ternaționale, pentru întărirea și dez
voltarea multilaterală a relațiilor de 
prietenie și bună vecinătate dintre 
tara noastră și Iugoslavia socialistă.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Ministerul Finanțelor vă asigură 
și cu acest prilej, mult stimate tova
rășe Nioolae Ceaușescu, că vor de
pune toate eforturile pentru reali
zarea in mod exemplar a sarcinilor 
ce le revin din documentele Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român și ale Conferinței Na
ționale, aducindu-și astfel contribu
ția la ridicarea pe o nouă treaptă de 
progres și civilizație a României so
cialiste.

Comuniștii, toți lucrătorii din MI
NISTERUL TURISMULUI. împreună 
cu întregul nostru popor, își manifestă 
legitima mîndrie patriotică, profunda 
satisfacție și deplina aprobare pentru 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei de prietenie pe care ați efec
tuat-o recent in Republica Socialistă 
Federativă Jugoslavia — se subliniază 
într-o altă ‘telegramă,

O vie și înălțătoare expresie a una
nimei aprecieri și considerații de care 
vă bucurați în țara vecină și prietenă 
o constituie și înaltul Ordin iugoslav 
„Erou al Muncii Socialiste", care v-a 
fost înmînat de președintele losip 
Broz Tito. Vedem în conferirea înal
tei distincții iugoslave încă o dovadă 
a imensului prestigiu dobindit de 
dumneavoastră, conducătorul înțelept 
al României socialiste și eminent om 
politic pe plan mondial, prin activi
tatea prestigioasă pusă în slujba pă
cii, prieteniei și înțelegerii între po
poarele lumii.
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FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI»

VASILE FILIP „OșarT

folclorică, ea iși trage seva din iubi
rea pentru culoare și formă atît de 
specifice poporului nostru, din pasiu
nea cu care, de-a lungul secolelor a 
încrustat lemnul, a frămintat lutul 
sau a zugrăvit neuitate imagini. Ca 
și în creația populară, deși reperto
riul tematic este altul, impresionează 
în lucrările artiștilor naivi prezența 
a însăși substanței gîndirii artistice 
țărănești, raportul firesc pe care.

al premiului I și medaliei de aur la 
expoziția republicană a artiștilor 
plastici amatori din 1974, participant 
cu lucrări la expoziții Itinerante de 
artă românească în Japonia si Italia, 
strungarul Constantin Vasilescu 
sculptează din 1964. Patina caldă a 
lemnului a constituit pentru acest 
sculptor din județul Prahova punc
tul de plecare pentru desfășurarea 
unei originale fantezii creatoare.

Laureați ai primei ediții la o noua 
întîlnire cu publicul 

Lucrări inspirate din viață, 
de o deosebită calitate artistică

Consecvenți inițiativei de a pre
zenta, la sfirșitul fiecărei luni lucrări 
ale artiștilor amatori, laureați ai 
primei ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și Insti
tutul de cercetări etnologice șl dia- 
lectologice, în colaborare, de această 
dată, cu comitetele de cultură și e- 
ducație socialistă ale județelor Ma
ramureș și Prahova, au organizat o 
nouă expoziție de artă naivă în să
lile Bibliotecii centrale universitare. 
Ca și manifestarea inaugurală a a- 
cestui întreg ciclu de expoziții me
nit să prezinte rezultatele de presti
giu înregistrate de creația artiștilor 
amatori în cursul anului trecut, lu
crările de acum se disting prin deo
sebita lor calitate artistică. Arta pic
torilor Onisîm Babici, Gheorghe Ne
chita, Vasile Filip, Valeria Zahiu, a 
sculptorului Constantin Vasilescu se 
plasează sub semnul unei prospețimi 
neprefăcute. Ca și întreaga creație

«pontan, ei au știut să-1 realizeze în
tre valori perene și inițiative mereu 
reînnoite.

Expoziția de acum aruncă noi lu
mini asupra artei naive create la noi, 
oferă noi punți înțelegerii și pătrun
derii în lumea miraculoasă a artei 
țărănești, în rafinamentul ei frust. Și 
dacă luxuriantele culorii, posibilitățile 
oferite de ea de a materializa mai 
rapid, mai spectaculos poate, gînduri 
iscate din contactul cu realitățile sa
tului au determinat manifestarea 
predilectă a acestor artiști în pictu
ră, prin dificultățile tehnice pe care 
le impune sculptura rămîne un do
meniu mai puțin frecventat. Expozi
ția oferă din acest punct de vedere o 
surpriză : sculpturile lui Constantin 
Vasilescu. Deținător al premiului I la 
expozițiile republicane ale artiștilor 
plastici amatori din 1965, 1968 și 1971,

„Sacagiul" sau „Bragagiul", „Iaur
giul" sau „Găzarul", „Vînzătoarea de 
porumb fiert" sau „Flașnetarul", „Di
ligenta", .^Tramvaiul cu cai" sau 
„Felinarul cu petrol", sculpturi de 
mici dimensiuni reunite în ciclul 
„Din trecutul Bucureștiului" i-au o- 
ferit tot atîtea prilejuri de evocare 
a notei particulare (nu lipsite de 
umor), a pitorescului deosebit ce ca
racteriza Bucureștiul începutului de 
secol. Ca și sculpturile aparținînd ci
clurilor „Amintiri din copilărie", 
„Meseriași de altădată" sau „Noi, la 
’77“ (multe din sculpturile acestui ul
tim ciclu vizibil influențate de ima
ginile grigoresciene). Constantin Va
silescu a știut să evidențieze arhi- 
tecturile robuste și elementare ale 
lemnului. Respectînd specificul aces
tui material prelucrat și șlefuit cu o 
deosebită minuție și finețe lucrările

se disting prin simplitatea llmbaju- 
jului. O simplitate care, în cazul său 
nu înseamnă monotonie sau sărăcie 
de mijloace ci dimpotrivă dobîndește 
■putere de convingere și emoționare.

Aceeași legătură cu valori care le 
stau aproape de suflet, de aria și 
mediul care le sînt familiare, au fă
cut ca lumea satului maramureșean 
sau prahovean să fie înfățișate de 
pictorii prezenți acum cu lucrări în 
expoziție. La Vasile Filip, Onisîm 
Babici, Gheorghe Nechita sau Vale
ria Zahiu este vorba de o cunoaște
re firească a vieții din aceste zone 
în care s-a păstrat vie creația fol
clorică. Există, de pildă, în lucrările 
lui Vasile Filip de la Exploatarea mi
nieră Șuior — Baia Sprie, o legătură 
strînsă și tainică între om. natură, 
port, obiceiuri și tradiții, legătură 
care a dus la conturarea originală a 
„Oșanului", a „Jocului din Chioar" 
sau a „Tîrgului din Ocna Șugatag". 
Notăm aici că lăcătușul mecanic Va
sile Filip a fost distins cu premiul 
special al U.T.C. la expoziția repu
blicană a artiștilor plastici amatori 
din 1968. cu premiul III la expoziția 
republicană a artiștilor plastici ama
tori din 1971, cu premiul II și meda
lia de argint la expoziția republica
nă a artiștilor plastici amatori din 
1974, cu premiul III la expoziția re
publicană a artiștilor plastici ama
tori din 1977, participant la expoziții 
itinerante de artă românească din 
Italia, Elveția, Iugoslavia, Ungaria, 
Argentina, R.F. Germania, India, E- 
gipt. Polonia.

La rindul lor, Gheorghe Nechita 
(deținător al premiului I la expozi
ția republicană a artiștilor plastid 
amatori din ramura minieră în 1975), 
Onisîm Babici și Valeria Zahiu au 
ilustrat marile cicluri ale vieții agri
cole, ale muncilor cîmpulul. au tra
sat reperele mari ale peisajului nou. 
Imaginile create de ei nu însumează 
detalii sau fragmente fără continui
tate, ci în totalitatea lor. sugerează 
atmosfera generală a satului româ
nesc de astăzi.

Marina PREUTU

Neabătut, în slujba intereselor vitale 
ale clasei muncitoare

VALERIA ZAHIU „Pel8Q| Industrial — Telealen" VASILE FILIP „Tirg la Ocna Șugatag"

DRUMEȚII 
PE VALEA 
PRAHOVEI

în acest anotimp, oficiile ju
dețene de turism oferă locuri 
confortabile în hoteluri și vile 
în stațiunile Sinaia. Breaza, 
Bușteni, Predeal, Poiana Bra
șov. Oaspeții acestor stațiuni au 
Ia dispoziție numeroase mijloa
ce și posibilități de agrement î 
piscine, jocuri mecanice, excursii 
în împrejurimi, ascensiuni. După 
cum se știe, datorită dării în 
folosință a unei telecabine, de 
la Bușteni se poate ajunge la 
Babele în numai 10 minute. 
Informații suplimentare și re
țineri de locuri — la toate a- 
gențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism. (Publicitate).

De-a lungul anilor, Partidul Comu
nist Român a crescut și educat 
nenumărați militanți revoluționari, 
profund devotați clasei muncitoare, 
luptători neînfricați pentru apărarea 
intereselor vitale ale patriei. în ga
leria acestor luminoase figuri de 
luptători revoluționari se înscrie la 
loc de seamă și numele lui Constan
tin Ivănuș.

Născut la 11 noiembrie 1886, în co
muna Crasna din județul Gorj, Con
stantin Ivănuș, primul din cei 11 
copii al țăranului sărac Petru Ivănuș, 
a trebuit să muncească de mic copil 
spre a-șl cîștiga 
existența. în anul 
1904 a venit la 
București, anga- 
jîndu-se ca mun
citor la fabrica 
„Luther". S-a în
cadrat, activ, in 
mișcarea munci
torească. Prezent 
la toate conferin
țele și manifesta
țiile organizate de cercul socia
list „România muncitoare", se ma
turizează politicește, afirmîndu-se 
ca un înflăcărat propagandist al 
ideilor socialiste și un bun or
ganizator. Activitatea sa politică 
se intensifică în perioada de tu
multuos avînt revoluționar al miș
cării noastre muncitorești ce a urmat 
primului război mondial. Se afla 
mereu în mijlocul muncitorilor din 
fabrici și uzine, dintr-un capăt in 
celălalt al țării întregite, îndemnlnd 
la organizare, la acțiune hotărîtă 
pentru drepturi și libertăți democra
tice. în anul 1920 a fost ales în con
ducerea Uniunii sindicatelor munci
torilor lemnari, iar apoi secretar re
gional al sindicatelor din nordul 
Moldovei.

Congresul Istoric din mal 1921, de 
constituire a Partidului Comunist 
Român, la care fusese ales delegat, 
l-a găsit întemnițat ; dar după elibe
rare — în toamna aceluiași an — și-a 
consacrat toate forțele întăririi or
ganizatorice a partidului comunist, 
popularizării obiectivelor sale poli
tice în rîndul maselor populare. La 
Congresul al II-lea al P.C.R., din 
octombrie 1922, a fost ales membru

50 de ani 
de la moartea 

militantului 
comunist C. Ivănuș

al Comitetului Central. Experiența 
sa revoluționară, talentul organiza
toric și spiritul de sacrificiu și-au 
aflat un larg teren de afirmare în 
perioada de după ilegalizarea parti
dului comunist, ctnd a desfășurat o 
neobosită activitate pentru organiza
rea muncii P.C.R., pentru consolida
rea legăturilor sale cu masele.

Considerat unul dintre militanțlî 
de bază ai partidului, Constantin 
Ivănuș a avut de suferit, de ne
numărate ori, represiunile regimului 
burghezo-moșieresc, păstrîndu-și însă 
neclintită hotărîrea de luptă. încrede

rea în triumful 
cauzei pentru care 
milita. „Ideile me
le izvorăsc din 
nevoile de viață 
ale clasei munci
toare din rindu- 
rile căreia fac 
parte — spunea el 
la procesul ce i-a 
fost intentat în 
1925. Va veni o zi 

șl ziua aceea nu e departe — cind 
Ideile pentru care ne judecați acum 
vor fi ideile Întregului nostru popor 
muncitor. Cu mine sau fără mine, 
ziua aceea va veni, n-o poate opri 
nimeni, oricîte procese ni s-ar însce
na și oricii de aspre condamnări ni 
s-ar da".

Anii de detenție l-au afectat 
grav sănătatea. Trimis de partid In
tr-un sanatoriu din Berlin, a încetat 
din viață Ia 23 noiembrie 1928. Mii 
de muncitori berlinezi l-au condus pe 
ultimul său drum, transformînd in- 
mormintarea sa într-o impunătoare 
manifestare de solidaritate cu lupta 
eroică a P.C.R. împotriva asupririi 
și exploatării, pentru libertate și 
dreptate socială.

Revista „Lupta de clasă" scria, în 
decembrie 1928, cu prilejul morț. 
Iul C. Ivănuș, anticipînd cu clarviziu 
ne asupra viitorului : „Luptători cad, 
luptători noi se ridică, luptători 
dispar, dar lupta merge înainte și in 
ziua inevitabilă a biruinței, Ivănuș, 
ca și toți cei căzuți înainte de vic
torie, vor sta in fața clasei munci
toare in rindurile de față și de onoa
re ale biruitorilor".

Dr. Olimpiu MAT1CHESCU

NOTE DE LECTURA

Tudor Arghezi în tălmăcire
si rbo-croată

La Vaslui s-a desfă
șurat o reuniune de 
lucru interjudețeană 
cu directorii așeză
mintelor culturale, or
ganizată de Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste. în colabora
re cu Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., Co
mitetul Central al 
U.T.C. și UCECOM. 
Participanțil au dez
bătut conținutul și e- 
ficiența educativă a ac
tivității desfășurate în 
așezămintele de cultu
ră. modalitățile de tra
tare aprofundată a pro
blemelor economice, 
științifice. culturale, 
în vederea mobilizării 
oamenilor muncii la 
înfăptuirea hotărîrilor 
de partid și de stat, a 
sarcinilor ce decurg 
din expunerile tova- 
varășului Nicolae 
Ceaușescu legate de 
perfecționarea meca
nismului economico- 
financiar și trecerea la 
o nouă calitate în în
treaga activitate eco
nomică.

Participant!! la dez

batere au abordat, de 
asemenea, stilul de lu
cru al consiliului de 
conducere al casei de 
cultură sau clubului, 
atragerea reprezentan

Preocupările si sar
cinile caselor de cul
tură și ale cluburilor 
în domeniul propa
gandei tehnico-științi- 
fice, al stimulării spi

domeniul educării ma- 
terialist-științifice a 
oamenilor ca și mij
loacelor folosite în 
munca educativă pen
tru cunoașterea legilor

Constanta. Bacău. Cer
navoda. Piatra Neamț 
ș.a. Participanțil, di
rectorii așezămintelor 
din sistemul consiliu
lui culturii și educa

CASA DE CULTURĂ
— tribună a experienței înaintate

Consfătuire de lucru cu directorii caselor de cultură 
și cluburilor

ților oamenilor muncii 
la conceperea, organi
zarea și desfășurarea 
activităților politico- 
ideologice, cultural-e
ducative și distracti
ve, unirea eforturilor 
tuturor organizatorilor 
pentru asigurarea pe
trecerii în mod plăcut 
și util a timpului li
ber al oamenilor mun
cii.

ritului de creativitate 
al oamenilor muncii, 
precum și necesitatea 
cunoașterii și genera
lizării experiențelor 
pozitive din diferite 
colective — au consti
tuit alte teme ale con
sfătuirii amintite. O 
importantă deosebită 
s-a acordat îmbunătă
țirii formelor șl meto
delor de activitate în

țării, a normelor eticii 
și echității socialiste.

Consfătuirea a avut 
și un caracter practic, 
de schimb de expe
riență. Astfel, a fost 
prezentată experiența 
pozitivă în diferite do
menii de activitate a 
unor case de cultură 
și cluburi din Rădăuți, 
Galați. Tulcea, Paș
cani, Brăila, Adjud,

ției socialiste, al sin
dicatelor, U.T.C. și 
cooperativelor mește
șugărești au avut, ast
fel. posibilitatea să ia 
parte la numeroase 
activități. La Casa de 
cultură a sindicatelor 
din Vaslui a fost des
chisă expoziția „Mij
loace. forme și meto
de folosite în activita
tea cultural-educativă

șl științifică a mase
lor", iar cineamatoril 
din județul Vaslui au 
oferit o gală de filme 
reprezentative pentru 
conținutul și nivelul 
creațiilor lor. Librării
le. biblioteca județea
nă. clubul tineretului, 
muzeul județean, casa 
de cultură a sindica
telor, cluburile mun
citorești din Vaslui au 
fost „scenele" pe care 
activiștii prezenți aici 
au desfășurat o boga
tă activitate. împăr- 
tășindu-și experiențe, 
metode de lucru in 
scopul îmbunătățirii 
continue a întregii ac
tivități politico-ideo- 
logice șl cultural-edu
cative pe care așeză
mintele culturale slnt 
chemate să o intensi
fice. potrivit exigen
telor actualei etape a 
Festivalului național 
„Cîntarea României".

Crăciun LALUC1 
corespondentul 
„Scînteii"

A apărut la editura 
„Facla" din Timișoara 
volumul bilingv : Tu
dor Arghezi, Testa
ment. ZaveStanje. Se
lecția poeziilor șl 
traducerea aparțin po
etului de expresie sir- 
bo-croată, Vladimir 
Ciocov, iar prefața, 
consacrată personali
tății literare a lui Tu
dor Arghezi, este sem
nată de Mihai Beniuc.

Poetul V. Ciocov a 
realizat o reprezen
tativă selecție temati
că din ampla creație a 
lui T. Arghezi : cele 
55 poezii tălmăcite fac 
parte din principalele 
cicluri ale creației 
argheziene : „Cîntare 
omului", „1907", „Cu
vinte potrivite", „Flori 
de mucigai", „Versuri 
de seară", „Stihuri 
pestrițe", „Poeme", 
„Hore", „Șapte cîntece 
cu gura închisă", „Alte 
cuvinte potrivite", 
„Alte poezii".

Ediția bilingvă din 
versurile lui Tudor 
Arghezi se adresează 
în primul rlnd cunos
cătorilor limbii sîrbo- 
croate care înțeleg șl

româna, dar poate fl 
utilă și românilor care 
știu sîrbo-croata. în
săși punerea în para
lel a tălmăcirii și a 
originalului invită citi
torul la o lectură du
blă, însoțită permanent 
de o comparație in
structivă. Conștient de 
exigențele cititorului, 
dar și de propriile iz- 
bînzi în dificila sarci
nă de traducere a ver
sului arghezian, V. 
Ciocov n-a pregetat să 
supună rodul travaliu
lui său artistic unui 
pretențios șl continuu 
examen public. Cu 
toate avantajele șl 
riscurile implicate.

Cele mai reușite 
traduceri ni se par a 
fi : „Testament", „In
certitudine", „Duhov
nicească", „Nunta", 
„Doina", „De ce-aș fi 
trist Apropiindu-se 
cu sensibilitate și dra
goste de opera origi
nală, V. Ciocov s-a 
străduit să respecte 
ritmul șl rima versu
lui arghezian, să re
creeze fiecare stih, fie
care imagine. Pătrun- 
zînd în profunzimea

sensului și imaginii 
poetice, el a trebuit să 
recurgă la expresii 
echivalente, Inversări, 
eliminări, adausuri, să 
creeze rime inedite, 
respectînd însă cu 
maximă fidelitate at
mosfera și imagisti
ca, dialectica prozodiei 
argheziene.

Alături de „Antolo- 
gija savremene ru- 
munske poezije", care 
înmănunchează aproa
pe 300 poeme aparți- 
nînd unul grup de 45 
poeți, selectate și tra
duse de Adam Puslo- 
vi<5i (editura „Svetlost" 
1977, Sarajevo), apari- 
riția versurilor arghe
ziene in matura tăl
măcire a lui Vladimir 
Ciocov constituie un 
remarcabil eveniment 
editorial șl culturaL 
oferind cititorilor de 
limbă sirbo-croată o 
punte de acces spre 
tezaurul poetic româ
nesc, contribuind și 
pe această cale la 
întărirea tradiționale
lor relații de prietenie 
româno-iugoslave.

Cezar 
APREOTESE1

O mdsurd utila de prevedere

A 14-a Bienală internațională 
de artă fotografică a Fotoclubului 

medicilor din România
în sala Asociației artiștilor foto

grafi din Capitală se va deschide, in 
curind, cea de-a 14-a Bienală inter
națională de artă fotografică a Foto
clubului medicilor din România. De- 
monstrînd pasiunea pentru arta foto
grafiei a celor care s-au dedicat 
ocrotirii sănătății oamenilor. Foto- 
clubul medicilor a desfășurat in cel 
22 de ani de la înființare o bogată 
activitate. Membrii săi, dintre care 
unii fac parte din Asociația artiștilor 
fotografi și din Federația internațio
nală de artă fotografică, au parti
cipat cu succes la numeroase expo
ziții și saloane interne și internațio
nale, obținind valoroase premii șl 
medalii.

Bienalele Fotoclubului medicilor, 
organizate la București, s-au bucurat 
de fiecare dată de un real prestigiu. 
Astfel, colecția de fotografii româ
nești din cadrul ultimei bienale a 
fost distinsă cu premiul I pe Capi
tală la faza județeană a primului 
Festival național „Cintarea Româ
niei". iar in faza finală a aceluiași 
festival un premiu a fost atribuit 
unuia din membrii Fotoclubului. Co
lecția românească de fotografii, expu
să în cadrul Bienalei, va participa șt 
la cea de-a doua ediție a Festivalului 
national „Cintarea României".

După cum informează dr. Napoleon 
Frandin, președintele Fotoclubului 
medicilor, pentru actuala bienală, pe 
linia interesului larg manifestat și la 
edițiile precedente, au fost primite 
fotografii alb-negru și color, precum 
și diapozitive color, realizate de me
dici și alte cadre sanitare din 30 de 
țări ale lumii. Dintre acestea au fost 
selecționate circa 200 fotografii și 300 
diapozitive pe care publicul nostru 
iubitor de artă le va putea admira în 
expoziție. Lucrările abordează o te
matică variată, subiectul preponde
rent constituindu-1 omul. în diferite 
ipostaze, cu viata și preocupările lui. 
Expoziția va oferi. în același timp, o 
imagine de ansamblu a stadiului 
atins. în prezent, în lume de tehnica 
și arta fotografiei. (Agerpres).

Ca o flacără nestinsă, din generație în generație... tv
(Urmare din pag. I)

nici un „cadou", sau un 
dar făcut de cineva, ci un 
drept imprescriptibil al po
porului. o necesitate arză
toare. o condiție a dezvol
tării societății românești în
țeleasă ca atare de mase, de 
eroii și revoluționarii ieșiți 
din sînul poporului. Privim 
astăzi cu lacrimi de emoție 
și recunoștință chipurile 
lor radiind de lumină pe 
fotografiile îngălbenite. Și 
nu le putem arăta mal bine, 
mai deplin gratitudinea 
noastră decît lucrind mai 
departe, cum lucrăm în 
fapt, Intr-o strînsă unitate, 
români, maghiari, germani, 
toți fiii acestui popor, la 
îndeplinirea arzătoarelor lor 
idealuri de dreptate națio
nală și socială, într-o orin- 
duire nouă care le preia 
gindirea generoasă, trecin- 
d-o integral în ordinea fap
tei creatoare, multilaterale.

Unirea a creat premisele

dezvoltării economice și so- 
cial-politice a tării. înflori
rii culturii și științei, ale 
afirmării tuturor fiilor țării, 
indiferent de naționalitate.

Cît a fost de organică 
fapta Unirii celei mari din 
1918 a dovedit-o cu priso
sință și istoria culturii ro
mânești interbelice care a 
înregistrat o adevărată ex
plozie creatoare. Nu e vor
ba numai de prezenta ma
sivă în noul peisaj româ
nesc a ginditorilor și ar
tiștilor transilvani de primă 
mărime, de la Liviu Re- 
breanu la Lucian Blaga 
Dar mai cu seamă se pro
duce, în acei ani, saltul 
culturii românești înspre 
universalitate, începînd cu 
primul pas, sincronizarea 
deplină cu Europa, inte
grarea în circuitul valorilor 
lumii. De la Titulescu la 
Iorga, la Enescu și la Brân- 
cuși, faima purta numele 
românești pe culmi.

Izvoarele unirii noastre

la care au săpat adînc toți 
cărturarii patrioti. îndepli- 
nindu-și astfel datoria că
tre popor, și-au revărsat a- 
pele limpezi în matca largă 
a înfloririi patriei, au 
contribuit la stringerea tu
turor energiilor intr-un 
singur mănunchi. Desigur, 
în condițiile orînduirilor 
trecute, nu toate aspirațiile 
și condițiile deschise de 
Unirea de la 1918 au putut 
fi fructificate. Astăzi li este 
dat României socialiste să 
ducă mai departe cuceriri
le de după jertfele cele 
vechi, să împlinească desă- 
vîrșit idealuri și năzuinți 
rămase atunci înscrise ca 
deziderate. Și poporul nos
tru Împlinește și desăvîr- 
șește azi aceste năzuinți cu 
răspundere necontenit trea
ză, căci de fapta noastră 
actuală atîrnă tot viitorul 
nostru. Momentul este, din 
fericire, propice căci un 
proces mai general afirmă 
în lume și destinele poli

tice ale popoarelor mici, și 
culturile originale ale a- 
cestora. Și printre popoare
le mici cu culturi de voca
ție universală, țara noastră 
e chemată să dea lumii 
produsele creativității sale 
specifice, venind din rădă
cinile unei spiritualități 
arhaice de uimitoare rezo
nanțe. Veghind la cele ale 
trecutului creator, sporind 
valențele Înzestrărilor noas
tre de astăzi în spiritul 
unui umanism de nezdrun
cinate tradiții, putem spu
ne că, pentru noi, făgăduin
țele anului 1918, ale marii 
Uniri, rămîn mereu, larg, 
generos deschise spre ză
rile viitorului. Unitatea in 
care întregul popor lucrea
ză astăzi pentru a-și ridica 
necontenit patria pe tot 
mai înalte culmi de cultură 
și civilizație constituie ga
ranția acestui viitor lumi
nos al națiunii noastre so
cialiste.

PROGRAMUL 1
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.20 Curs de limbă rusă
17.35 Pentru timpul dv. liber, vă re

comandăm...
17.50 Reportaj pe glob : Zair
18.20 Decada muzicii portugheze. (Re

cital Amalia Rodriguez)
18.35 Forum cetățenesc
19,05 Film serial pentru copil : Slndbad 

marinarul. (Episodul 14)
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei In economie
20,00 Ora tineretului
20.50 Cîntece patriotice interpretate de 

corul țărănesc din Hideaga, jude
țul Maramureș

21,10 Teatru TV : „Examene" de Alecu 
Popovid. Premieră pe tară. In 
distribuție : Gilda Marinescu. Li
liana Tomescu, Radu Beligan, Am- 
za Pellea, Colea Răutu, Geo Cos- 
tinlu, Horațiu Mălăele, Viviana 
Alivizache, Virginia Dobrovicl, 
Dem Rădulescu, Lucian Muscurel, 
Horla Benea. Regla : Olimpia Ar- 
ghlr

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 1

19,30 Telejurnal
19.50 Film documentar : Ana Lugojana 

(Producție a studioului „Al. Sa- 
hla")

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radlotelevlzlunli.

21,40 Un fapt văzut de aproape — re
portaj

Printre numeroasele feluri de 
asigurări de persoane puse la dis
poziția populației de către Admi
nistrația Asigurărilor de Stat este 
și „Asigurarea familială mixtă de 
viață", care satisface dorința celor 
care vor să ia o măsură suplimen
tară de prevedere pentru ei și 
membrii familiei lor și. concomi
tent. să realizeze economii planifi
cate pe o anumită perioadă de 
timp. Pe scurt, o astfel de asigu
rare prezintă următoarele caracte
ristici : cuprinde pe toți membrii 
de familie care — la data contrac
tării asigurării — sînt în vîrstă de 
la 5 la 65 de ani ; se poate con
tracta pe orice durată cuprinsă în
tre 5 pină la 15 ani, la o sumă ce 
se stabilește de asigurat ; participă 
la tragerile lunare de amortizare, 
prin combinațiile de cite 3 litere 
ce se atribuie pentru fiecare 1000 
de lei din suma asigurată. Plata 
sumei asigurate se face in urmă
toarele cazuri : In caz de invalidi
tate permanentă (totală sau parția
lă) din accidente a oricăruia dintre 
asigurați ; la ieșirea combinației 
(combinațiilor) de litere, cu prile
jul tragerilor de amortizare ; la 
expirarea asigurării (independent 
de sumele plătite anterior pentru 
eventualele cazuri de invaliditate 
permanentă) ; în caz de deces din 
orice cauză al oricăruia dintre asi

gurați. La expirarea asigurărilor, 
cu primele achitate la zi. suma asi
gurată prevăzută în poliță se plă
tește majorată cu 10 la sută, iar in 
cazurile de invaliditate permanentă 
parțială a oricăruia dintre asigu
rați, suma cuvenită, corespunzătoa
re gradului de invaliditate stabilit, 
se plătește, majorată cu 25 la sută, 
în limita sumei asigurate, chiar 
dacă accidentul s-a întimplat in 
prima zi după intrarea în vigoare 
a asigurării și cind se plătise numai 
o rată de primă. Primele de asigu
rare sînt diferențiate în funcție de 
vîrsta persoanei care contractează 
asigurarea, de durata poliței, de 
mărimea sumei asigurate, precum 
și de numărul și vîrsta membrilor 
de familie ce se includ în asigu
rare. putîndu-se plăti — la cerere 
— in rate anuale, semestriale, tri
mestriale ori lunare. Dacă asigura
tul achită anticipat primele de asi
gurare pe mai multi ani. ADAS 
acordă o reducere anuală de 4 la 
sută pentru fiecare an de plată 
anticipată, incepind cu cel de-al 
doilea an socotit de la expirarea 
anului de asigurare în cur». Pentru 
relații suplimentare și contractarea 
de asigurări la responsabilii cu asi
gurările din organizațiile socialiste, 
agențiile și inspectorii de asigu
rare sau la oricare unitate ADAS. ,

Salonul umorului -1978
Galeriile de artă ale municipiului 

București găzduiesc, începînd de 
miercuri, Salonul umorului — 1978. 
Manifestare de veche tradiție, salo
nul prezintă, la ediția din acest an, 
101 lucrări semnate de 53 de artiști, 
mulți dintre ei cunoscuți din pagi
nile ziarelor și revistelor. După cum 
arăta la vernisaj criticul de artă 
Mircea Deac, directorul Oficiului de 
expoziții, gama de preocupări pe 
care o ilustrează salonul este largă ; 
ea vizează satirizarea cu spirit inci
siv a obișnuințelor rutiniere. înve
chite, a manifestărilor asociale, a 
moravurilor și prejudecăților dăună
toare existente Încă în comportamen
tul unora, care contravin normelor 
civice și etice ale societății noastre 
socialiste. Caricaturile expuse vă
desc. de asemenea, grija autorilor 
lor pentru redarea temelor alese în 
viziuni și tehnici artistice interesan
te, potrivit propriei personalități.

în ansamblu, expoziția oferă vizi
tatorilor imaginea progresului Înre
gistrat de caricatura românească in 
ce privește expresia plastică, fine
țea spiritului de observație și forța 
ei demascatoare.

• VASLUI. Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Trandafir de 
la Moldova" al județului Vaslui 
susține, in perioada 20-28 no
iembrie, o serie de spectacole 
cu programul „Țara-i toată ca o 
floare" în județele Dîmbovi
ța, Olt, Teleorman ș.a. Con
ducerea muzicală — Nicolae Bă
lan, soliști — Mioara Velicu. 
Maricica Pană, Maria Popa, 
Nelu Lupașcu ș.a. La Bir- 
lad s-a încheiat Colocviul re
gizorilor din teatrele dramatice, 
in cadrul căruia au fost pre
zentate spectacole reprezentati
ve pentru arta regiei. Un juriu

republican, prezidat de prof, 
univ. dr. Ileana Berlogea, a a- 
cordat premiul I regizorului G. 
Hărag, pentru spectacolul 
„Moartea lui Tarelkin" de S. 
Kobîlin (interpretat de Teatrul 
de stat din Tg. Mureș), premiul 
II — Constantin Dinischiotu, 
pentru regia la piesa „Clipa" 
de Virgil Stoenescu, după ro
manul lui Dinu Săraru (prezen
tată de Teatrul Dramatic din 
Constanta), premiul III — Ni
colae Scarlat, regia la spectaco
lul Teatrului dramatic Galați cu 
„Rugăciune pentru un disc

jockey" de D.R. Popescu. Men
țiune : scenograful Dan Jitianu, 
de la Teatrul de stat din Tg. 
Mureș. (Crăciun Lăluci). • 
ARAD. Galeriile de artă 
„Alfa" din Arad găzduiesc — 
sub egida comitetului județean 
de cultură și educație socialistă 
și a filialei din Arad a U.A.P. 
— ediția 1978 a expoziției jude
țene de artă plastică in cadrul 
căreia 33 de artiști plastici ară
deni prezintă un însemnat nu
măr de lucrări de pictură, gra
fică, sculptură și artă decora
tivă. Din inițiativa Universității 
cultural-științifice, întreprinde

rii cinematografice județene și a 
comitetului județean Arad al 
U.T.C., ia cinematograful „Stu
dio" din municipiul Arad a fost 
inaugurat un program bilunar 
de. cinematecă care se va desfă
șura pe parcursul unei întregi 
stagiuni. Programul cinemate
cii cuprinde 3 cicluri de activi
tăți, respectiv : „Curente și ten
dințe în cinematografia con
temporană", „Estetica filmului" 
și „Mari personalități regizora

le" — manifestări vizind Iniție
rea tinerilor in „secretele" celei 
de-a 7-a arte. (Simion Constan
tin). • TIMIȘ. „Mărturii", vo
lum de versuri și proză apărut 
sub egida consiliului Județean 
al sindicatelor, Înmănunchează 
creații reprezentative ale mem
brilor cenaclurilor literare „Vic
tor Eftimiu" și „Cuvinte româ
nești" din Timișoara și Lu
goj. Casa tineretului din Ti

mișoara a găzduit un emoțio
nant spectacol literar-muzical 
coregrafic intitulat „Tinerețea 
noastră in ritm cu tinerețea ță
rii" susținut de membrii cena
clului „Generații XX". Tot aici 
a fost vernisată expoziția de 
artă plastică „Rezonanțe stră
bune" dedicată de tinerii artiști 
amatori din municipiu memora
bilului eveniment al Unirii de 
la 1 decembrie 1918. La Muzeul 
de istorie etnografie și artă 
plastică din Lugoj s-a deschis 
expoziția de pictură a tinerei 
plasticiene, amatoare Petronella

Strbu laureată a primei ediții a 
Festivalului Național „Cîntarea 
României". (Cezar Ioana). 
• V RANCE A. La Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Focșani s-a desfășurat, timp de 
două zile, finala pe ramură 
a festivalului cultural-artistic 
„Roadele toamnei" — ediția a 
II-a, manifestare organizată de 
Uniunea sindicatelor din agri
cultură, industria alimentară și 
ape șl M.A.I.A., cu concursul 
Consiliului județean al sindica
telor Vrancea. A avut loc și 
masa rotundă cu tema „Activi

tatea politică și cultural-educa
tivă de masă, mijloc de mobili
zare a oamenilor muncii la rea
lizarea sarcinilor de plan ; mă
surile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea activității în ve
derea participării la un nivel 
calitativ superior la Festivalul 
național „Cîntarea României", e- 
diția a II-a“. (Dan Drăgulescu). 
• PRAHOVA. O suită de 
manifestări cultural-artistice șl 
științifice a avut loc Ia Ploiești 
in cadrul săptămlnli culturale a 
Institutului de petrol și gaze 
(Constantin Căpraru).
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Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar român

Vicepreședintele Consiliului de Stat, Ștefan Vota, a primit 
scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Chile

în Județele Timiș, Arad si Caraș- 
Severin se desfășoară, In aceste zile, 
numeroase manifestări politice și cul- 
tural-artistlce consacrate aniversării a 
60 de ani de la formarea statului na
țional unitar român la care participă 
oameni ai muncii români, maghiari, 
germani, sirbi și de alte naționalități. 
Sub egida consiliilor locale ale Fron
tului Unității Socialiste in cadrul 
unor cluburi muncitorești, case de 
cultură și cămine culturale din Ti
mișoara, Arad, Reșița, Lugoj, Caran
sebeș, Oțelul Roșu, Buziaș, Lipova, 
Bocșa, Oravița și din alte localități au 
avut loc simpozioane, conferințe și 
expuneri, dedicate evenimentului de 
la 1 decembrie 1918 și marilor reali
zări Înfăptuite de poporul român tn 
anii construcției socialiste sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

Și In județul Alba au avut loc

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

NU MAI A VEAM NEVOIE Șl DE ACEASTĂ DOVADĂ I

Înfrîngerea reprezentativei noastre de juniori subliniază încă o dată gravele 
neajunsuri în organizarea activității fotbalistice în rîndul copiilor și juniorilor

Ieri, la Brașov, selecționata de ju
niori a tării noastre a susținut prima 
sa partidă din actuala ediție a Tur- 

.-'lui U.E.F.A. în compania repre
zentativei similare a Ungariei. Debu
tul a fost ratat, scorul final fiind de 
3—0 pentru oaspeți. Echipa noastră 
— adică : Pavel, Ivana, Pop, Iovan, 
Rednic, Darie (Cămui), Jiga (Suciu), 
Hie. Geolgău, Dorel Zamfir. Turcu — 
semnează astfel, se pare, cea mai se
veră înfrîngere pe teren propriu su
ferită în ultimii 10 ani — înfrîngerea 
care, privită în perspectivă, este mai 
îngrijorătoare decît cea suferită de 
naționala noastră cu un an în 
urmă în fața Iugoslaviei.

în prima repriză, jucătorii noștri 
au dominat și au șutat de zece ori 
pe spațiul porții (de patru ori din 
poziții clare de gol), dar cei care au 
marcat au fost partenerii lor de joc, 
care au fructificat (în minutul 37) 
singurul lor șut spre poartă. Echipa 
noastră s-a ales in această repriză 
numai cu o „bară".

După pauză, juniorii noștri — fie 
datorită unei tactici greșit stabilite 
de către antrenori, fie datorită neres- 
pectării sarcinilor de joc — au nă
vălit cu toții spre egalare ; nu au 
reușit însă decît încă o „bară", în 
schimb s-au lăsat descoperiți în 
apărare — situație de care au pro
fitat deseori jucătorii oaspeți, care, 
după patru ratări consecutive, au 
mai înscris de două ori, în minutele 
76 și 79.

Reprezentativa noastră de juniori 
•— mult inferioară valoric unspreze- 
celul cu care s-a confruntat • **-  a ju
cat lent, fără clarviziune și forță de 
pătrundere.

• PROTEJAȚI OZO
NUL! Organizația meteorolo
gică Mondială (O.M.M.), într-o 
declarație dată publicității la 
Geneva, lansează un nou apel 
pentru protejarea păturii de 
ozon, situată în stratosferă intre 
10—45 km altitudine. Această 
pătură are o mare însemnătate 
pentru viața de pe planeta 
noastră, deoarece filtrează o 
parte a radiației ultraviolete a 
Soarelui care este dăunătoare. 
Or, potrivit experților O.M.M., 
degajarea în atmosferă a unor 
gaze cum sînt clorofluorometa-
nele, utilizate în special în unele 
sisteme de răcire și în fla- 
coanele de tip spray, are ca 
efect o reducere semnificativă a 
cantității de ozon stratosferic. 
Continuarea degajării de ase
menea gaze în ritmul atins in 
1977 ar putea produce o rare

Despre cauzele Infrlngerii de Ia 
Brașov se pot spune 1001 de lucruri : 
pripeala și lipsa de „nerv" a atacan- 
ților, neșansa in unele faze clare de 
gol, gafele apărării imediate, greșe
lile tactice ale antrenorilor îngroșate 
de jucători pe teren prin nerespec- 
tarea sarcinilor stabilite, dar din 
aceste 1001 explicații nu poate lipsi

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 22 NOIEMBRIE 1978

Extragerea 1 : 31 22 21 43 32 41
Extragerea a Il-a : 20 24 13 26 40 10
Fond total de cîștiguri : 990 590 lei 

din care 222132 lei report la cate- 
■ oria I. 

manifestări cultural-educative consa
crate aceluiași eveniment. Astfel, la 
Clubul tineretului din Aiud a fost or
ganizat un concurs pe tema „Unirea 
— năzuință de veacuri a poporului 
român", la care au participat șapte 
echipe constituite din elevi și tineri 
din Întreprinderile șl instituțiile ora
șului. Concursul a fost urmat de un 
recital de poezie patriotică și revo
luționară intitulat „Eroii neamului".

în sala Unirii, de la Complexul 
muzeistic din Alba Iulia, s-a desfă
șurat o evocare istorică a actului 
unirii de la 1 decembrie 1918. De ase
menea, așezămintele culturale din 
Ocna Mureș, Zlatna, Bălcaclu, Gîr- 
bova și alte localități au organizat 
programe cultural-artistlce sub gene
ricul „un vis de veacuri s-a împli
nit".

(Agerpres)

cea esențială și anume gravele 
neajunsuri — care dăinuie de foarte 
mulți ani — in organizarea activității 
fotbalistice in rîndurile copiilor și 
juniorilor. Măsurile luate in această 
vară de către federația de fotbal pri
vind organizarea unul campionat al 
școlilor de toate categoriile, a unor 
cluburi școlare de performantă, 
crearea unui club in care sint con
centrați cei mai talentați copii din 
întreaga (ară, stabilirea unor obliga
ții clare pentru cluburi și asociații — 
chiar aplicate in condiții ireproșabile 
nu puteau schimba substantial ca
litatea fotbalului la nivelul juniori
lor. Dar, trebuie spus, multe din 
aceste măsuri nu se aplică nici pe 
departe în mod corespunzător, con
ducerile cluburilor și asociațiilor, 
consiliile județene de sport fiind 
preocupate aproape în exclusivitate 
de echipele divizionare, de racolarea 
unor jucători, sub diferite pretexte — 
împotriva hotărîrilor clare și ferme 
ale federației — pentru echipele de 
copii și juniori nefiind asigurate, tn 
majoritatea cazurilor, nici condițiile 
minime in vederea unei bune in
struiri : terenuri (foarte multe echipe 
neavind la dispoziție nici măcar un 
teren), instructori calificați și cu sim
țul datoriei, echipamentul strict ne
cesar etc.

Trebuie spus deschis că aceste 
măsuri ca și altele îndreptate spre 
lărgirea bazei de masă a fotbalului 
sint fie desconsiderate, Ignorate, fie 
nesprijinite in mod corespunzător

FOTBAL: leii, în campionatul diviziei A 
Steaua a revenit pe primul loc în clasament

în cea de-a XIII-a etapă a cam
pionatului diviziei A, numai două 
dintre echipele gazdă au ratat vic
toria : la Hunedoara, Corvinul — 
Steaua 1—1 (1—0), iar la Oradea, 
F.C. Bihor — A.S.A. 0—0 (în acest 
meci, orădenii au irosit și ocazia 
transformării unui penalti). în patru 
dintre partide, formațiile locale au 
cîștigat la scor în fața oaspeților : 
S.C. Bacău — Olimpia 3—0 (2—0), 
U.T.A. — F.C. Baia Mare 4—1 (1—1), 
Sportul studențesc — Gloria 4—1 
(1—1) și Politehnica Iași — F.C. 
Chimia Rm. Vîlcea 4—1 (2—0). La 
limită au învins Dinamo pe Univer
sitatea Craiova, scor 1—0 (0—0), și 
C.S. Tîrgoviște pe F.C. Argeș, scor 
1—0 (0—0), în timp ce, la Petroșani, 
Jiul a cîștigat în fața Politehnicii 
Timișoara cu 2—0 (0—0).

Miercuri la amiază, tovarășul 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit pe Mario 
Silva Concha, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare In calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

Cronica
La Universitatea „Al. I. Cuza" din 

Iași au început, miercuri, lucrările 
celui de-al VI-lea colocviu româno- 
polon cu tema „Mecanismul de func
ționare al economiei socialiste". Ma
nifestarea, care se înscrie în cadrul 
programului de acțiuni de cooperare 
bilaterală dintre cele două țări, reu
nește reprezentanți ai unor institute 
centrale de cercetări economice, per
sonalități ale vieții economice din 
România și Polonia, precum și spe
cialiști din centrul universitar Iași.

★
Ansamblul folcloric de clntece și 

atit de către organele locale, cit și de 
către organe centrale cu atribuții in 
acest domeniu — și, din păcate, chiar 
de către compartimente ale Consiliu
lui National pentru Educație Fizică 
și Sport. Să mai adăugăm la aceasta 
și faptul că rubricile de sport alo 
multor publicații nu contribuie la 
crearea unui climat de răspundere 
in ce privește activitatea tn rindurile 
copiilor și juniorilor la nivelul clu
burilor, asociațiilor, școlilor. Este 
semnificativ faptul că, doar cu foarte 
rare excepții, în rubricile de sport n-a 
apărut nici o referire cit de cit de 
luat în seamă cu privire la activi
tatea desfășurată in acest domeniu. 
Rubrica de sport din ziarul tineretu
lui — de exemplu — nici măcar nu 
și-a informat cititorii cu privire la 
aceste măsuri.

Trebuie înțeles că este imperios 
necesar ca măcar acum să pună 
umărul cu nădejde și cu răspundere 
toti cei ce au obligații în această 
direefie — federația de fotbal, orga
nizațiile de tineret, organizațiile sin
dicale, inspectoratele județene da 
invătămint , consiliile județene de 
sport, cluburile, asociațiile șl nu In 
ultimul rind rubricile de sport ale 
publicațiilor — la îndeplinirea cu 
toată răspunderea a prevederilor 
Legii sportului, a hotărirllor parti
dului privind dezvoltarea fotbalului 
de masă.

Dar asupra acestor probleme vom 
reveni.

G. M1TRO1

Primele locuri ale clasamentului 
sînt ocupate în prezent de Steaua — 
17 puncte (golaveraj + 9), F.C. Baia 
Mare — 17 puncte (golaveraj + 4), 
Dinamo — 15 puncte (golaveraj +7), 
F.C. Argeș — 15 puncte (golaveraj 
+ 5) și Politehnica Iași — 15 puncte 
(golaveraj + 3).

Din etapa a XlV-a, programată 
duminică, 26 noiembrie, se desprinde 
partida dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua ; celelalte meciuri 
ale etapei sînt următoarele : F.C. 
Baia Mare — Politehnica Timișoara, 
Olimpia — A.S.A., F.C. Argeș — 
Gloria, Corvinul — Universitatea 
Craiova, U.T.A. — S.C. Bacău, C.S. 
Tîrgoviște — Sportul studențesc, Po
litehnica Iași — Jiul și F.C. Chimia 
— F.C. Bihor. 

tențiar al Republicii Chile tn țara 
noastră.

Au participat Iile Rădulescu, mi
nistru secretar de stat Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

zilei
dansuri „Ciocirlia" a plecat miercuri 
dimineața într-un turneu în Iorda
nia. Siria și Irak.

★
Miercuri dimineața, nava americană 

„Biddle" a sosit In portul Constanța, 
în cursul aceleiași zile, comandantul 
marșului, contraamiral Paul D. Tomb, 
însoțit de un grup de ofițeri, a făcut 
vizite protocolare primarului muni
cipiului Constanța, comandantului 
marinei militare. A participat Ru
dolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la 
București.

(Agerpres)

întrecerile balcanice 
de scrimă
La floretă — 

campion Florin Nicolae
în orașul iugoslav Kladovo au în

ceput întrecerile celei de-a X-a edi
ții a campionatelor balcanice de scri
mă, la care participă sportivi și spor
tive din Bulgaria, Grecia, România, 
Turcia și Iugoslavia.

în proba individuală de floretă 
masculin, titlul de campion balcanic 
a fost cucerit de tînărul scrimer ro
mân Florin Nicolae, urmat de coechi
pierul său Petre Burlcea și bulgarul 
Panko Anghelov.

Proba individuală de sabie s-a în
cheiat cu victoria Sportivului bulgar 
Boris Ciumakov.

RUGBI : „XV“-le francez 
pentru apropiatul meci 

România — Franța
PARIS 22 (Agerpres). — După cum 

se știe. Ia 3 decembrie, la București, 
în cadrul campionatului european de 
rugbi, selecționata Franței va întîlni 
reprezentativa României. Miercuri 
seara, în cadrul unei ședințe a fe
derației franceze de specialitate, a 
fost alcătuit „15“-le francez care va 
evolua la București. Iată componența 
echipei : Jean Michel Aguirre (Bag- 
neres) : Daniel Bustaffa (Carcasson
ne), Roland Bertranne (Bagneres), 
Christian Belascain (Bayonne), Guy 
Noves (Stade Toulouse) ; Alain Caus- 
sade (Lourdes), Jermome Gallion 
(Toulon) ; Jean Luc Joinel (Brive), 
Michel Clemente (Oloron) ; Jean 
Pierre Rives (Stade Toulouse) — că
pitanul echipei : Francis Haget (Blat- 
rltz), Jean Francois Imbernon (Per
pignan) ; Robert Paparemborde 
(Pau), Alain Paco (Beziers), Gerard 
Cholley (Castres).

Rezervele echipei sînt: Perche 
(Bourg), Dospital (Bayonne), Petris- 
sans (Bayonne), Laffarge (Montfer
rand). Sangalll (Narbonne), Droi- 
tecourt (Montferrand).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de U, 

ti și 26 noiembrie. In țară 1 Vremea va 
fi în general frumoasă în sudul tării, 
cu cerul variabil. în celelalte regiuni, 
cerul va prezenta innorări mal accen
tuate și vor cădea precipitații slabe. 
Izolat cu depunere de polei. Vînt slab 
pînă la moderat predominînd din nord- 
vest. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 grade, 
iar cele maxime între zero și 10 grade. 
Local se va produce ceață. In Bucu
rești î Vremea va fi în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt tn ge
neral slab, Temperatura ușor variabilă.

Un eveniment marcant in viața 
poporului ungar prieten

Comuniștii unguri, oamenii muncii 
din țara socialistă vecină și prietenă 
aniversează împlinirea a șase decenii 
de la crearea Partidului Comuniștilor 
din Ungaria, victorie de seamă a clasei 
muncitoare în lupta împotriva asu
pririi, pentru eliberare socială. Acest 
act istoric a fost precedat de Înde
lungate bătălii purtate de reprezen
tanții cei mai înaintați ai clasei mun
citoare în apărarea intereselor funda
mentale ale maselor de oameni ai 
muncii, ale poporului ungar. Ca ur
mare a ascuțirii contradicțiilor so
ciale interne și sub influența ecoului 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, în cursul anului 1918 mișcarea 
muncitorească a inițiat ample acțiuni 
de masă la Budapesta și în alte lo
calități ale tării, evoluția evenimen
telor punînd tot mal mult în evidență 
necesitatea făuririi unui partid revo
luționar de avangardă. în aceste con
diții, social-democrații de stingă, so
cialiștii revoluționari și alți repre
zentanți înaintați al clasei munci
toare, țărănimii șl intelectualității au 
creat, la 24 noiembrie, Partidul Co
muniștilor din Ungaria, au ales Co
mitetul Central și pe președintele 
acestuia, în persoana Inflăcăratului 
luptător revoluționar Băla Kun.

Intr-un timp
scurt. partidul a 
cucerit încre
derea clasei mun
citoare, cercurilor 
largi ale maselor 
populare. Expre
sie a voinței dez
voltării procesu
lui revoluționar, 
la 21 martie 1919 a triumfat revoluția 
socialistă, a fost proclamată Republica 
Sovietică Ungară. Puterea prole
tară a înfăptuit, pe parcursul celor 
133 de zile ale existenței sale, 
ample transformări sociale In folosul 
clasei muncitoare, al maselor popu
lare, bucurîndu-se de simpatia între
gii omeniri muncitoare.

Puterea proletară din Ungaria a 
fost însă înfrîntă ca urmare a inter
venției puterilor imperialiste. Răs- 
punzind chemării reacțiunli din 
Ungaria, reacțiunea română a aju
tat-o la înăbușirea revoluției — fiind 
însă bine cunoscut faptul că clasa 
noastră muncitoare s-a ridicat cu 
hotărîre împotriva acestei interven
ții, a condamnat-o cu cea mai mare 
fermitate și a organizat un șir de 
manifestări și acțiuni concrete pen
tru sprijinirea activă — politică și 
materială — a revoluției proletare 
ungare.

Partidul Comuniștilor, mișcarea 
muncitorească ungară au avut de în
fruntat, timp de un sfert de veac, 
crunta și singeroasa teroare a re
gimului horthist. Dar, în pofida 
prigoanei sălbatice, comuniștii, din 
care sute și sute au căzut victime ale 
regimului fascist, nu au Încetat ac
tivitatea revoluționară. îmbinînd 
activitatea clandestină cu cea legală, 
Partidul Comuniștilor a acționat 
pentru gruparea forțelor demo
cratice și realizarea unității lor, 
din inițiativa iul constituindu-se o 
serie de organizații care au devenit 
centrul activității forțelor antifasciste 
șl antiimperialiste.

Renăscut după eliberarea țării. 
Partidul Comuniștilor a fost sufletul 
alianței muncitorești-țărănestl care, 
unind în jurul ei toate forțele pro
gresiste și democratice, a asigurat 
înaintarea țării pe calea unor pro
funde transformări revoluționare, a 
făuririi societății noi, socialiste.

Sintetizlnd experiența acumulată 
de partid pe parcursul existenței 
sale, tovarășul Jânos Kădăr arăta cu 
cîteva zile în urmă, în raportul pre
zentat la plenara lărgită a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar : „Partidul nostru, clasa munci
toare ungară au desfășurat, în aceste 
șase decenii, multe bătălii grele, vic
torioase. Privind drumul parcurs pu
tem spune, cu mîndrie legitimă, că 
lupta partidului a fost încununată de 
succes, bilanțul general este pozitiv 

și că, cu sprijinul clasei muncitoare 
și al întregului popor, partidul a do- 
bîndit rezultate istorice".

în anii socialismului, poporul un
gar, sub conducerea partidului, a 
înlăturat rămînerea în urmă moște
nită de la vechiul regim, transfor- 
mînd Ungaria într-o țară industrial- 
agrară, ale cărei forțe de producție 
cunosc un avînt continuu. De activi
tatea multilaterală a P.M.S.U., de 
rolul său conducător sînt legate toate 
succesele obținute de poporul un
gar prieten în construcția socia
lismului. Venitul național a cres
cut de cinci ori, iar producția in
dustrială de peste zece ori. O puter
nică înflorire au cunoscut știința, în- 
vățămîntul și cultura. Pe baza dez
voltării economiei naționale au cres
cut sistematic veniturile oamenilor 
muncii, s-a îmbunătățit simțitor ni
velul de trai al maselor muncitoare.

Angajat în construirea societății 
socialiste dezvoltate, poporul ungar 
transpune în viață cu succes hotări- 
rile Congresului al XI-lea al P.M.S.U. 
Realizările obținute în actualul cinci
nal constituie pași însemnați în în
făptuirea sarcinilor de perspectivă 
stabilite de partid, privind dezvolta
rea țării în următorii 15—20 de ani.

Șase decenii de la crearea Partidului 
Comuniștilor din Ungaria

Animat de calde sentimente de 
prietenie față de poporul ungar, po
porul român se bucură sincer de 
succesele remarcabile obținute de 
acesta, sub conducerea partidului.

Popoarele român și ungar, care 
conviețuiesc ca vecini din vremuri 
îndepărtate, sînt legate printr-o prie
tenie cu vechi și bogate tradiții. Așa 
cum se știe, clasele exploatatoare, 
cercurile imperialiste au dus o poli
tică de dezbinare și învrăjbire arti
ficială a celor două popoare, spre 
a-și impune mai lesne propria poli
tică de asuprire și dominație. Este 
însă meritul patrloților luminați din 
rîndul popoarelor român și ungar, 
al forțelor sociale celor mai înain
tate de a se fi ridicat de-a lungul 
timpului cu hotărîre împotriva a- 
cestei politici care contravenea inte
reselor fundamentale ale ambelor 
națiuni. Forțele progresiste, revolu
ționare, clasa muncitoare, în frunte 
cu comuniștii, au afirmat cu tărie 
necesitatea prieteniei româno-un- 
gare, au militat pentru apropiere șî 
solidaritate între cele două popoare 
în lupta pentru înfăptuirea idealuri
lor de libertate națională șl socială, 
de progres. Aceste tradiții și-au găsit 
continuarea, pe o treaptă superioară, 
în anii celui de-al doilea război mon
dial, prin participarea eroică a arma
tei române, alături de glorioasa ar
mată sovietică, la eliberarea Unga
riei de sub dominația fascistă.

în anii construcției socialiste, rela
țiile de prietenie și colaborare mul
tilaterală româno-ungare, puternic 
potențate de comunitatea de orîn- 
duire, de țelurile luptei pentru so
cialism și comunism, au cunoscut o 
puternică înflorire.

S-au amplificat continuu rela
țiile economice, al căror volum 
urmează să se dubleze tn actualul 
cincinal, față de perioada anterioară 
de cinci ani. S-au obținut, de ase
menea, rezultate pozitive in coordo
narea planurilor de dezvoltare a e- 
conomiilor naționale ale celor două 
țări, ca și în domeniul cooperării și 
specializării in producție, o contribu
ție substanțială în această direcție 
revenind Comisiei mixte guverna
mentale româno-ungare de colabo
rare economică. Deosebit de semnifi
cativ este faptul că, în ansamblul 
schimburilor economice, 60 la sută 
revine mașinilor și utilajelor, ceea ce 

demonstrează capacitățile crescînde sl 
nivelul tehnic în continuă dezvoltare 
ale economiilor noastre naționale.

Se intensifică, de asemenea, 
schimburile de experiență pe linie de 
partid, între organizațiile obștești, în 
cele mai diferite domenii ale con
strucției socialiste — toate acestea 
contribuind la întărirea prieteniei și 
înțelegerii între popoarele român și 
ungar.

Pe plan internațional, țările noas
tre conlucrează, alături de celelalte 
state socialiste, pentru afirmarea 
destinderii în Europa, pentru înfăp
tuirea dezarmării, pentru înțelegere 
și pace în lume.

în evoluția continuu ascendentă a 
relațiilor româno-ungare. un rol ho- 
tăritor îl au legăturile de prietenie, 
solidaritate și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Muncitoresc Ungar, 
întîlnirile și convorbirile dintre con
ducerile de partid și de stat din 
cele două țări. în acest sens, dubla 
întîlnire dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jânos Kâdâr, 
care a avut loc anul trecut, la Oradea 
și Debrețin, înțelegerile convenite au 
deschis noi și ample perspective 
colaborării multilaterale dintre cele 

două țări și po
poare. Așa cum 
sublinia tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „e- 
xistă toate pre
misele pentru o 
nouă extindere a 
colaborării șl coo
perării politice, 

economice șl In producție. în do
meniul științei și culturii. Intre 
cele două țări. Dezvoltarea con
lucrării româno-maghiare în edi
ficarea socialismului, precum și in 
promovarea destinderii șl păcii in 
lume corespunde intereselor fun
damentale ale celor două popoare 
vecine și prietene, cauzei socialismu
lui și colaborării internaționale". în 
același spirit, tovarășul JÂNOS KÂ- 
DÂR declara : „Sîntem ferm con
vinși că munca noastră depusă pen
tru adincirea în continuare a priete
niei, alianței și colaborării noastre 
slujește deopotrivă intereselor celor 
două popoare, precum și intereselor 
comune ale țărilor socialiste frățești, 
contribuie la succesul luptei desfășu
rate pe plan mondial pentru victoria 
socialismului, a progresului și păcii".

Cu ocazia recentei primiri de 
către secretarul general al parti
dului nostru a delegației C.C. al 
P.M.S.U,, care a făcut o vizită in țara 
noastră, a fost reafirmată dorința 
comună de a se amplifica si adinei 
conlucrarea și solidaritatea dintre 
P.C.R. și P.M.S.U., de a se dezvolta 
în continuare relațiile pe toate pla
nurile dintre România și Ungaria, în 
concordanță cu acordurile interve
nite. cu cerințele construcției socia
liste în cele două țări, de a se Întări 
și mai mult prietenia româno-ungară.

Experiența vieții dovedește că a- 
ceste relații au o bază trainică și rod
nică în principiile marxism-leninis- 
mului și solidarității internaționale, 
ale independenței și suveranității, 
deplinei egalități in drepturi, nea
mestecului în treburile interne, in
tegrității teritoriale, avantajului reci
proc. întrajutorării tovărășești. Tra
tatul de prietenie, colaborare șl asis
tență mutuală din 1972, care consa
cră aceste principii, oferă astfel un 
cadru politic optim dezvoltării multi
laterale a ansamblului raporturilor 
noastre de conlucrare.

Cu prilejul aniversării a șase de
cenii de la crearea Partidului Co
muniștilor din Ungaria. întregul 
nostru partid și popor adresează 
comuniștilor unguri, întregului popor 
din țara vecină și prietenă cele mai 
calde felicitări. însoțite de urarea de 
a obține noi și noi succese in con
struirea societății socialiste dezvol
tate, în progresul multilateral al 
patriei lor.

(Urmare din pag. I)
fost în concediu I" Or fi 
fost cumva selecționați și 
aduși aici în fabrica de 
matrițe tineri „pe sprin
ceană" ? Nici vorbă. N-au 
lipsit și nu lipsesc încă, 
nici aici, cazurile mai di
ficile. Cite unul care-șl 
face obicei din a lipsi 
nemotivat, un altul care 
tot vrea să treacă de pe 
o mașină pe cealaltă... 
Cunoștință mai veche a 
noastră, Gheorghe Nițiș, 
șeful unei brigăzi de 
ajustori. a intrat fără 
ocolișuri în miezul proble
mei :

— Mai e nevoie să-ți a- 
mintesc că nici eu, la 
vîrsta acestor băieți, nu 
mă știu să fi fost bun de 
pus în ramă 7

— Și cum faci, le po
vestești întîmplări de o- 
dinioară 7 Și băieții te as
cultă vrăjiți 7

— Glumești. Dar dacă 
și-au bătut alții capul cu 
mine — și nu numai cu 
mine — n-a fost fără cîș- 
tig : fără să vreau am în
vățat ceva pedagogie apli
cată. Uite, chiar în bri
gadă am un băiat din cel 
numiți „tinerl-problemă", 
am vrut chiar să ți-1 pre
zint, dar nu vrea deloc să 
dea ochii cu un gazetar,

are el motivele lui. La 
drept vorbind, a început 
să evolueze spre bine... 
Dar pentru asta a trebuit 
să știu despre el foarte 
multe, să-i cunosc familia, 
preocupările, calitățile și 
slăbiciunile — doar așa 
am putut să-i acord încre
dere. Pe urmă, important 
e să-l fad să dobindească

tăți politico-educative des
fășurate sub conducerea 
organizațiilor de partid. 
Incepînd cu diverse ac
țiuni specifice U.T.C. șl 
pînă la noutățile de ulti
mă oră privind desfășu
rarea programului de po
licalificare, înființarea u- 
nui club „Femina", sau 
rezultatele fazei pe între

mit pe mulți. Nu sint 
chiar toți așa, dar noi ne 
străduim să-i aducem pe 
toți la nivelul celor buni. 
Facem planul cu acești ti
neri 7 Facem. Atunci de 
ce unii mai șchioapătă 7 
Uite, la o plenară a orga
nizației U.T.C. mi-a venit 
să sar In sus auzind că 
unii tineri mal sînt sub

Chipul tinereții care uită să... imbătrinească
o altă optică despre sine 
însuși. Pentru asta sint 
multe mijloace — ba îi 
stîrnești ambiția, ba 11 în
demni încet, încet către o 
categorie în plus, către 
liceul seral... Important 
insă nu e atît să știi „ca 
pe apă" cum se reușește 
la examen, ci să iei exa
menul. Cu alte cuvinte și 
„educatorul în salopetă", 
cum am văzut că se scrie 
la ziar, are adesea de în
vins propriile prejudecăți 
și inerții.

îndrumarea atentă, ra
porturile directe, de la om 
la om, dintre meșter și tî- 
năr se completează cu o 
gamă mal largă de activi

prindere a concursului pe 
teme de literatură și artă 
„Cel mai bun dștigă".

Unul dintre educatorii 
„emeriți" din acest colec
tiv care-și păstrează tine
rețea este însuși directo
rul general al întreprinde
rii, tovarășul Victor Naghî, 
comunistul care de peste 
două decenii n-a încetat 
să-i privească pe oamenii 
formați aici ca pe o reali; 
zare a uzinei, niciodată 
desăvîrșită.

— ...Ai văzut noua mo- 
delărie de la fabrica de 
matrițe 7 Mai toți — ti
neri, aproape puștani, dar 
harnici ca furnicile și fac 
niște lucrări care i-au ui

normă. Cum așa 7 Cit cîș- 
tigă, adică, unul sub nor
mă 7 Inadmisibil, cîștigă 
mai puțin decît îngrijitoa
rea care adună șpanul. Se 
poate așa ceva 7 La vîrsta 
asta, cînd tînărului 1 se 
pare că poate muta mun
ții din loc 7 Unde-i este 
ambiția 7 Cine nu-1 ajută 
să „mănînce meserie pe 
pline" 7 Și i-am mai în
trebat : cu ce își invită un 
asemenea cavaler drăguța 
în oraș, ce atenție îl oferă 
la vreo ocazie? Păi se poa
te — să n-ai tu bănuțul 
tău frumos, cîștigat prin 
munca ta 7 Te ride fata !... 
Cînd le ziceam asta, știam 
eu că ating o coardă sen

sibilă șl că măsura pe 
care urma s-o luăm avea 
să cadă pe un teren pre
gătit. Și am luat-o : săp- 
tămînal, secretarul U.T.C. 
din secție să afișeze la pa
nou pe toți cel sub normă, 
arătînd cauzele respective 
și raportînd conducerii. 
Să știm cum poate fi a- 
jutat respectivul tînăr : 
a lipsit, n-are scule, n-are 
îndemînare la anume ma
șină sau ce altceva 7 Să 
știm adică ce trebuie fă
cut Pe urmă, îi și stimu
lăm : campionat pentru 
titlul de cel mai bun 
strungar sau frezor din 
uzină. Cu un fel de me
dalie, precum și cu păs
trarea ori pierderea titlu
lui, ca la box. Să-l roadă 
necontenit ambiția. Asta 
pe de o parte. Dar vine la 
rînd și timpul liber. Să 
se simtă băiatul și în acest 
caz cineva, prin faptul că 
e „de la ARO". Cum 7 
Printre altele, prin noua 
sală de dans. O s-o facem 
în curînd, numai în o- 
glinzi, să se intre numai 
în costum și cravată... 
Fiindcă tinerii noștri au 
cu ce să se mîndrească, 
dar tocmai asta e : să aibă 
cu toții mîndria de mun
citor al zilelor noastre, iar 
noi trebuie să-i învățăm 
s-o capete și s-o păstreze.

STRATEGIA LECTURII" Șl PERSONALITATEA OMULUI MODERN
JJ

Un copil In vîrstă de 10 ani care 
citește într-o oră mai puțin de 8 000 
pînă la 10 000 de cuvinte dintr-un 
text adaptat vîrstei sale, poate fi 
considerat ca un handicapat din 
punct de vedere al lecturii. Aceasta 
este părerea prof. Jean Foucambert 
de la Institutul național de cercetări 
pedagogice din Franța. Prof. Foucam
bert a elaborat o metodă prin care 
elevii din cursul elementar sînt de
prinși să citească intr-un ritm con
siderat normal pentru vîrsta lor. 
După un oarecare antrenament, acești 
elevi sint capabili să termine de citit 
un volum însumînd 200 de pagini 
(adaptat, firește, virstei lor) în circa 
trei ore. în schimb, cei care nu au 
fost supuși antrenamentului respec
tiv, nu teușesc să citească cartea nici 
în șase sau chiar nouă ore. Se con
sideră că un copil de 10 ani sau ceva 
mai mult, care citește un volum pen
tru copii în ritm de 70 pagini pe oră, 
este un bun „cititor". Dar această 
performanță o reușesc doar 25 la sută 
din elevii de școală.

Prof. Jean Richaudeau, unul din 
inițiatorii metodelor de citit rapid — 
care încep să se bucure de o largă 
răspindire în numeroase țări ale lu
mii — consideră că omenirea pre
zintă o mare rămînere in urmă, de 
peste 1 000 de ani, în ce privește me
todele de a învăța pe copii cum să 
citească. El a constatat că intre di
verși indivizi există mari discrepan
te în ce privește ritmul cititului. în-

tr-adevăr, există unele persoane, in
clusiv adulți cu un nivel intelectual 
destul de ridicat, care „citesc" cu
vintele cu glas interior ; la aceștia 
viteza cititului este similară cu vi
teza exprimării orale — care repre
zintă o treime din viteza lecturii vi
zuale. în schimb, persoanele care 
practică „lectura vizuală", cu alte cu
vinte care nu mal articulează cu glas 
interior cuvintele, sînt net avantaja-
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te fată de primii, conexiunea la 
scoarța cerebrală realizîndu-se direct, 
fără a mai trece pe la „stația inter
mediară" a aparatului vocal, chiar 
dacă acesta rămîne mut.

Richaudeau consideră că toți copiii 
trebuie deprinși cu modul corect de 
a citi — lectura vizuală — dar că 
totodată arta sau știința lecturii tre
buie să formeze obiectul unui studiu 
special și dincolo de școala primară. 
„Trebuie ca și în liceu și la univer
sitate să se predea în continuare no
țiuni de tehnică a lecturii. Aceste 
tehnici diferă în funcțiune de diver
sele nevoi și motivații ale cititorului 
modern : lectura rapidă, integrală, 
lectura „de sondaj", menită a prele
va dintr-o carte sau o revistă numai 
ceea ce interesează sau privește pe 
cititorul respectiv, lectura selectivă, 
adică lectura unor grupări de fraze

etc.". în felul acesta se ajunge Ia 
elaborarea unei adevărate „strategii 
a lecturii" în funcție de textul ce 
trebuie citit. întrucît una din calită
țile unui bun cititor este flexibilita
tea, în timp ce un cititor „prost" ci
tește totul, fără discriminare, de la 
un capăt la altul și fără a modifica 
vreodată viteza lecturii.

Potrivit lui Foucambert, eficacitatea 
lecturii la copii de aceeași virată 
poate varia de la 1 la 15. Aceasta în
seamnă că in timp ce unui copil îi 
trebuie 2 minute pentru a citi și în
țelege in proporție de 90 la sută un 
text, un document sau un articol de 
ziar, altui copil îi trebuie 10 minu
te. neînțelegind decît 30 la sută din 
textul respectiv. Firește, asemenea 
diferente se explică în parte și prin 
nivelul intelectual și calitățile per
sonale ale fiecărui copil. Asemenea 
discrepante imense nu sint însă ac
ceptate în ce privește, de pildă, vor
birea. De ce atunci să fie ele accep
tate cind este vorba de citit 7 A mic
șora astfel de decalaje în privința 
cititului, a învăța pe copii un citit 
corect, rapid, iată una din sarcinile 
importante ale pedagogiei moderne.

De la ce vîrstă trebuie copilul să 
deprindă tehnica lecturii 7 Foucam
bert consideră că aceasta trebuie să 
înceapă de la o vîrstă foarte fra
gedă pentru a combate influența no
civă a televiziunii, pe care copilul o 
preferă lecturii, ori de cîte ori pro
gramele TV îi oferă mai multe in
formații decît un text scris.

fiere globală nocivă. în schimb, 
aceiași experți apreciază că 
avioanele supersonice, contrar a 
ceea ce credeau pînă acum unii 
ecologi, nu prezintă nici un 
pericol pentru pătura de ozon.

• ȘOIMI CONTRA 
PORUMBEI. Porumbeii con
stituie pentru multe orașe ale 
lumii o adevărată plagă. Sim
paticele păsări, răsfățate de tre
cători în piețele Veneției. Ro
mei sau Parisului, ridică In fapt 
probleme deosebit de grave edi
lilor. contribuind la deteriorarea 
rapidă a monumentelor de artă 
și arhitectură. Metodele folosite 
pentru stîrpirea porumbeilor, ca 
de pildă adăugarea, în hrana 
lor. a unor preparate care să 
frîneze reproducerea, nu s-au 
dovedit eficiente. Cu o idee ori
ginală au venit însă edilii ca

pitalei franceze: ei vor să con- 
trapună porumbeilor un vechi 
dușman al acestora — șoimul. 
Un număr redus de șoimi vor 
fi in măsură să prevină înmul
țirea maximă a porumbeilor.

• FUNCȚIONARUL 
TĂCUT. Atracția principală in 
cadrul expoziției Internationale 
consacrate calității apei. „Inter- 
bad", deschisă recent la Dussel
dorf in R. F. Germania, este o... 
știucă, mai precis o varietate 
ce trăiește numai în apele Nilu
lui. Atenția deosebită de care 
peștele se bucură din partea vi
zitatorilor și specialiștilor se 
datorează faimei sale de con
trolor infailibil al calității apei. 
Această știucă, ce nu depășește 
20 cm lungime, emite impulsuri 
electrice — de un voltaj infim, 
ce-i drept, dar care, cu ajutorul

electronicii modeme, pot fi în
registrate și amplificate. Dacă 
știucă se simte bine, aceasta in- 
semnînd că mediul ambiant, 
apa, corespunde tuturor exigen
telor de puritate, „pulsul" peș
telui atinge 400—800 impulsuri 
pe minut. în apă Infestată, frec
venta acestora scade la sub 200, 
în aceeași unitate de timp. Prin 
cuplarea știucii la un sistem 
electronic, se poate urmări frec
vența impulsurilor și interveni 
atunci cînd scade. O astfel de 
știucă a și fost „angajată" de 
întreprinderea de apă și canali
zare din orașul Goppingen, spe
cialiștii apreciind că nu există 
un controlor mai conștiincios al 

apel potabile decit noul șl... 
tăcutul „funcționar".
• PRODUS ANTICO- 

LESTEROL. Uleiul comesti
bil și untul se află in uzul co
tidian al oricărei familii. Din 
păcate, aceste produse se situ
ează in fruntea celor ce au ca 
efect mărirea colesterolului, 
principal factor In provocarea 
bolilor cardiovasculare. Urmă
rind diminuarea unor asemenea 
riscuri, două echipe de cercetă
tori din S.U.A. au ajuns la pre
pararea unui înlocuitor sintetic 
al uleiului și untului, care nu 
permite acumularea colestero
lului In organism. Noul produs, 
aflat deocamdată In faza expe

rimentală. ar» gustul marga
rinei.

• CONDUCĂTORI 
AUTO: FIȚI ECONOMI 
LA BENZINA. RFG- 
a fost adoptată hotărlrea de a 
sancționa pe conducătorii auto 
care își încălzesc motoarele 
automobilelor pe loc și nu 
tn mers. Contravenienții vor 
fi amendați sau li se va 
ridica permisul de conduce
re. Aceste măsuri drastice 
sînt adoptate datorită faptului 
că motoarele neîncălzite produc 
o poluare a atmosferei mult 
mai mare decit atunci cînd sînt 
calde, iar durata încălzirii tn 
mers este mult mai scurtă, re- 
ducînd astfel durata poluării 
aerului. Și în special se con
sumă mai puțină benzină.

• „CARTA" APAR
THEIDULUI. Republica Sud- 
Africană ocupă primul loc 
din lume în ce privește 
numărul de legi care con
sfințesc discriminarea rasială. 
O carte recent tipărită la Jo
hannesburg, de o instituție cît 
se poate de competentă în ma
terie — Institutul sud-african de 
relații interrasiale — enumeră 
peste 350 de acte normative care 
privează 25 de milioane de afri
cani de cele mai elementare 
drepturi umane. Normele enu
merate în acest „cod de com
portament segregationist" însu
mează nu mai puțin de 500 de 
pagini...

• A DOUA SPLINĂ. 
Un fenomen extrem de intere
sant de regenerare a unui organ 
extirpat a fost observat de me

dici americani de la Facultatea 
de medicină a Universității 
Yale : intr-o comunicare știin
țifică, ei au putut menționa 13 
cazuri de copii la care splina 
s-a refăcut, după ce a fost înde
părtată. Fenomenul are însă loc 
doar în condițiile in care, în 
urma operației, sînt lăsate celu
le ale organului respectiv, din 
care să se poată apoi dezvolta.

• FESTIVAL AL FIL
MELOR DIN DOMENIUL 
ASTRONAUTICII. între 13 
și 15 decembrie, orașul iugoslav 
Skoplje organizează un festival 
al filmului cu un profil mai 
special — astronautic și astro
nomic. Opt țări și-au anunțat 
participarea, toate cele 20 de 
pelicule înscrise avînd ca su
biect cercetarea spațiului.
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UN IMPERATIV DE MAXIMĂ URGENȚĂ Manifestări deditute relei de-a 60-a 
aniversări a formării statului nuționul

unitar român

Consultări in legătură cu evoluția
negocierilor tripartite de la Washington

Cuvîntul reprezentantului României la O.N.U. privind situația 
grava din Africa australa

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — De la trimisul special: 
Adunarea Generală a O.N.U. discută in prezent situația gravă creată 
in Africa australă prin perpetuarea rinduielilor rasiste, a politicii de 
apartheid și a exploatării coloniale.

Situația de încordare din Africa 
australă, a arătat ambasadorul Teo
dor Marinescu, reprezentantul per
manent al țării noastre la O.N.U., 
este consecința directă a negării șl 
suprimării de către regimurile ra
siste minoritare a celor mai elemen
tare drepturi și libertăți democratice 
ale'populației africane majoritare din 
Africa de Sud, a nesocotirii dreptului 
sacru al acesteia, ca și al popoare
lor namibian și Zimbabwe de a-șl 
hotărî singure soarta, de a trăi in 
deplină libertate și independență. 
Este o urmare a instituționalizării 
de către Africa de Sud a politicii de 
discriminare rasială șl de apartheid, 
de represiune și violență, ca mijloace 
de guvernare internă, care Iși gă
sește reflectarea pe plan extern prin 
repetatele acte de agresiune împo
triva statelor africane independente.

Ceea ce agravează și mai mult 
situația din Africa australă, a con
tinuat reprezentantul român, este fap
tul că la politica de apartheid se 
adaugă Încercările regimului de la 
Pretoria de a-și prelungi dominația 
sa colonială In Namibia. O altă la-

tură a activităților periculoase pen
tru securitatea pe continent este 
sprijinirea regimului ilegal de la 
Salisbury In acțiunile sale represive 
și de asuprire a poporului Zimbabwe 
și în actele agresive împotriva sta
telor vecine independente.

In prezent O.N.U. este confruntată 
cu o problemă deosebit de complexă, 
care impune lărgirea acțiunilor po
litice ale comunității internaționale 
împotriva politicii rasiste a Africii de 
Sud. aplicarea Programului de acțiu
ne împotriva apartheidului, In confor
mitate cu rezoluțiile Adunării Gene
rale și Consiliului de Securitate.

în opinia delegației române, a spus 
vorbitorul, abolirea politicii de dis
criminare rasială șl apartheid con
stituie un imperativ de maximă ac
tualitate și urgență. De aceea, se 
impun mai mult ca oricînd dezvol
tarea acțiunilor unite ale țărilor 
africane, conlucrarea tuturor state
lor membre în sprijinul luptei popu
lației majoritare din Africa de Sud, 
pentru eliminarea apartheidului și a 
discriminării rasiale. România acordă 
întregul său sprijin acestei lupte.

WASHINGTON. — Cu prilejul ce
lei de-a 60-a aniversări a făuririi 
statutul național unitar român, la 
Universitatea din Kent, statul Ohio, 
a avut loc o manifestare culturală. 
Ambasadorul țării noastre tn S.U.A., 
Nicolae lonescu, a vorbit despre sem
nificația acestui eveniment in isto
ria poporului român, despre princi
piile politicii externe a României, 
precum și despre dezvoltarea relații
lor bilaterale.

In acest cadru a fost donată uni
versității o colecție 
prinde lucrări din 
Nicolae Ceaușescu, 
publici! Socialiste 
de istorie, artă și

La festivitate au 
cerea universității, 
studenți, numeroși

PRAGA. — La Clubul sindicatelor 
lucrătorilor din tnvățămint și cultură 
din Praga a avut loc un concurs de 
cunoștințe despre România cu parti
ciparea unor cadre didactice și elevi 
de la două licee din capitala ceho
slovacă.

In sprijinul drepturilor inalienabile 
ale poporului Zimbabwe

O rezoluție adoptată de Comitetul pentru decolonizare 
al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— Comitetul pentru decolonizare al 
Adunării Generate a O.N.U. a apro
bat două proiecte de rezoluție în 
problema rhodesiană. Prima rezolu
ție, adoptată cu 124 de voturi pentru, 
nici un vot împotrivă și zece abțineri
— între care S.U.A., Marea Britanie, 
Franța. R.F.G. și Canada — declară 
„nulă și neavenită" așa-zisa regle
mentare internă Inițiată de regimul 
rasist de la Salisbury — în cadrul 
căreia minoritatea albă din jurul lui 
Ian Smith a format un „Consiliu 
administrativ" cu participarea a trei 
lideri ai unor organizații favorabile 
actualului regim rhodesian. Rezolu
ția condamnă cu putere țările care 
„permit sau încurajează pe teritoriul 
lor recrutarea, instruirea și tranzitul 
de mercenari" spre Rhodesia și cere 
tuturor statelor să acorde „toată 
asistenta morală, materială, politică 
și umanitară necesară Frontului Pa
triotic Zimbabwe în lupta sa pentru

drepturile Inalienabile ale poporului 
Zimbabwe". Totodată, rezoluția cere 
tuturor statelor să pună 
căror legături economice 
indirecte cu regimul lui 
Documentul cere Marii 
ia. în calitate de putere 
tivă, „toate măsurile efective pentru 
a permite poporului Zimbabwe ac
cesul la independență".

Cea de-a doua rezoluție adoptată 
cere Consiliului de Securitate să 
impună, între altele, un embargo 
obligatoriu asupra livrărilor de petrol 
și produse petroliere către Africa de 
Sud, de unde sînt transportate spre 
Rhodesia. De asemenea, se insistă 
asupra necesității întăririi sancțiuni
lor economice împotriva Rhodeslel, 
relevîndu-se că. In ciuda hotărârilor 
Națiunilor Unite în acest sens, o 
serie de companii petroliere occiden
tale au continuat să livreze petrol 
regimului de la Salisbury.

capăt ori- 
directe sau 
Ian Smith. 

Britanii să 
administra-

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

0 manevră diversionistă a rasiștilor de la Pretoria
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de cărți care cu- 
opera tovarășului 
președintele Re- 
România, lucrări 
literatură.
participat condu- 
cadre didactice și 
cetățeni.

OTTAWA. — La 
cipală din orașul 
vernisajul unei expoziții de carte ro
mânească. La loc de cinste sint ex
puse operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. Expoziția cuprin
de, de asemenea, numeroase volume 
consacrate istoriei, geografiei, siste
mului social-politic și economiei țării 
noastre.

Biblioteca muni- 
Hull a avut loc

CAIRO. — La Palatul culturii din 
Assiut, cel mai mare oraș din sudul 
Egiptului, important centru universi
tar, au fost deschise expozițiile 
„Lupta poporului român pentru uni
tate și independență națională reflec
tată in artele plastice" și „România 
'78".

La inaugurare au participat oficia
lități locale, reprezentanți ai Minis
terului Educației, Culturii și Cerce
tării Științifice, cadre didactice uni
versitare, oameni de cultură, etu
de nți, un numeros public.

BRAZZAVILLE. — La Ambasada 
română din Brazzaville a fost orga
nizată o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai Departa
mentului pentru relații externe al 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii, înalți funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe și Cooperării al 
R.P. Congo, reprezentanți ai princi
palelor ziare, ai agenției congoleze de 
presă și ai radioteleviziunii.

Pregătirea Conferinței mondiale pentru 
reunificarea pașnică a Coreei

TOKIO 22 (Agerpres). — Intre 27 
și 29 noiembrie, la Tokio urmează să 
se desfășoare cea de-a II-a Confe
rință mondială pentru reunificarea 
pașnică a Coreei, la care vor parti
cipa delegații reprezentînd organisme 
guvernamentale, partide politice, or
ganizații de masă din întreaga lume, 
precum și diverse organizații inter
naționale. In vederea pregătirii 
conferinței — informează agenția 
A.C.T.C. — atît în Japonia, cît și în 
alte țări au loc reuniuni pregătitoa
re, în cadrul cărora se exprimă soli
daritatea deplină cu cauza dreaptă a 
poporului coreean, se ia atitudine

fermă împotriva Încercărilor de crea
re a „două Corei**,  a pericolului unul 
nou război in Peninsula Coreea, pre
cum și împotriva Încălcării drepturi
lor umane în Coreea de sud.

La Paris s-au întrunit reprezen
tanții Comitetului japonez pentru 
pregătirea conferinței și al Comite
tului internațional de legătură pentru 
reunificarea pașnică șl independentă 
a Coreei, care au efectuat o trecere 
în revistă a stadiului pregătirilor. Au 
fost prezentate, totodată, măsuri me
nite să ducă la desfășurarea confe
rinței în cele mal bune condiții.

agențiile de presă
Hotărîre. După cum transmite 

agenția T.A.S.S., Comitetul Central 
al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adoptat o hotărire 
privind îmbunătățirea continuă a con
dițiilor materiale pentru participan- 

> ții la Marele Război pentru Apărarea 
Patriei. Hotărîrea cuprinde și o serie 
de înlesniri care se vor acorda inva
lizilor de război. Prevederile ei vor 
intra in vigoare de la 1 ianuarie 1979.

european In domeniul științei șl teh
nologiei.

CAIRO 22 (Agerpres). — Președin
tele Anwar El Sadat a analizat, Îm
preună cu vicepreședintele Mubarak 
șl cu primul ministru Mustafa Khalil, 
evoluțiile situației în legătură cu 
negocierile tripartite de pace de la 
Washington

Pe de altă parte, o declarație gu
vernamentală informează că condu
cătorul delegației Egiptului la con
vorbirile tripartite de la Washington, 
generalul Kamal Hassan Aii, a fost 
rechemat la Cairo pentru consultări. 
Hotărârea intervine după respingerea 
de către guvernul Israelului a cererii 
egiptene de a se stabili o legătură 
între tratatul de pace egipteano- 
israellan și reglementarea probleme
lor Cisiordaniei și teritoriului Gaza.

într-o declarație făcută agenției 
Associated Press, premierul Mustafa 
Khalil a arătat că „guvernul egip
tean studiază situația în lumina de
ciziei guvernului israelian. Pentru

a .
consultăm cu generalul Kamal

spus el — este necesar acumnol — 
să ne _ _______
Hassan Aii, ca să examinăm întreaga 
problemă și planul nostru strategic".

„Egiptul — a declarat agenției 
M.E.N. un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe din Cairo — 
rămine atașat cererilor sale privind 
stabilirea unei legături între tratatul 
de pace si soluționarea problemelor 
Cisiordaniei și Gâzei, fiind convins 
că pacea pe care o negociem trebuie 
să fie reală, dreaptă și cuprinză
toare".

I
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Pre

ședintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
avut o convorbire telefonică cu pre
mierul israelian Menahem Begin — 
anunță postul de radio Tel Aviv, 
reluat de agenția M.E.N. Șeful exe
cutivului american a fost informat 
asupra măsurilor adoptate de guvern 
în cadrul reuniunii sale de marți.

Congresul Partidului 
Democrat din Guineea

CONAKRY 22 (Agerpres). — Con
gresul al XI-lea al Partidului Demo
crat din Guineea — ale cărui lucrări 
s-au desfășurat Ia Conakry — a făcut 
o trecere în revistă a succeselor do- 
bindite de Republica Guineea in dez
voltarea sa pe plan politic, social- 
economic și cultural și a stabilit 
orientările de bază ale activității 
partidului In noua etapă de dezvol
tare.

în rezoluția congresului, adoptată 
în unanimitate, au fost reafirmate 
fidelitatea Guineii față de linia 
necapitalistă de dezvoltare șl rolul 
de forță conducătoare în stat al 
Partidului Democrat din Guineea.

La lucrările congresului au fost 
prezenți numeroși invitați de peste 
hotare.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Un apel al președintelui Libanului
BEIRUT 22 (Agerpres). — Intr-o 

cuvîntare rostită la posturile de radio 
și televiziune, cu ocazia celei de-a 
35-a aniversări a independenței Liba
nului, președintele Elias Sarkis a 
lansat un apel tuturor libanezilor la

unitate și solidaritate pentru „a salva 
Libanul și a construi un stat modem 
pe baze solide și coerente**.  „A sosit 
timpul să ne cunoaștem responsabi
litățile și răul pe care l-am pricinuit 
Libanului și nouă înșine".

SPANIA

Condamnare a tentativelor puciste
MADRID 22 (Agerpres). — Comi

tetul Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Spania a publicat in 
ziarul „Mundo Obrero" un comunicat 
în care ia atitudine Împotriva tenta
tivei de rebeliune a unor militari și 
a „intensificării terorismului și es
caladării fasciste la Madrid".

Partidul Socialist Muncitoresc 
Spaniol condamnă cu fermitate ten
tativa elementelor de dreapta de a 
comite o lovitură de stat. Situația din 
țară — a declarat secretarul general 
al P.S.M.S., Felipe Gonzalez — pro
voacă îngrijorare. El a evidențiat ne
cesitatea vigilenței pentru a se ri
posta încercărilor elementelor de 
dreapta.

Comisiile muncitorești au condam-

nat „tentativele puciste" ilustrate de 
„recentele evenimente cu caracter 
militar" din Spania și au evidențiat 
„patriotismul și responsabilitatea" 
de care au dat dovadă majoritatea 
ofițerilor și soldaților.

Generalul Manuel Gutierrez Mellado, 
prim-vicepremier, însărcinat cu pro
blemele apărării în guvern, a declarat 
în Cortesuri (parlament) că „gu
vernul și Ministerul Apărării au 
luat toate măsurile necesare, au con
trolat permanent situația și vor con
tinua să o controleze". Organele de 
conducere ale forțelor armate, a 
spus el, sînt ferm hotărîte să păs
treze disciplina și să garanteze func
ționarea deplină a instituțiilor demo
cratice.

Lichidarea subdezvoltării

NICARAGUA

transmit

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager
pres). — Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia a cerut, într-o declarație, 
publicațiilor din toate statele să 
respingă invitația făcută de auto
ritățile de la Pretoria de a-și tri
mite corespondenți speciali în Na
mibia, la așa-zisele alegeri pe care 
intenționează să le organizeze la 4 
decembrie.

Invitațiile adresate unor oameni 
politici, oficialități și ziariști, se 
spune în declarația Consiliului 
O.N.U., constituie o manevră a 
guvernului sud-african menită să 
confere o tentă de legalitate farsei 
electorale puse la cale in Namibia, 
sfidind astfel prevederile rezoluției 
Consiliului de Securitate care s-a 
pronunțat pentru organizarea unor 
alegeri cu adevărat libere, sub 
supravegherea și controlul O.N.U. 
Prin această manevră electorală, 
guvernul rasist sud-african urmă
rește instaurarea în Namibia a unui 
regim marionetă și aminarea acce
sului poporului namibian la o reală 
independență.

Poporul Namibiei se opune cu 
hotărire acestui simulacru de ale
geri pregătit de către autoritățile 
de la Pretoria.

în fotografie : miting organizat 
de S.W.A.P.O. pentru a se pune 
capăt manevrelor diversioniste ale 
regimului sud-african.

I

Direcțiunea P.C.I.a exami' 
nat rezultatele alegerilor adminis
trative parțiale din regiunea Trenti- 
no-Alto-Adige. Intr-un comunicat 
difuzat de Direcțiunea P.C.I. se subli
niază că partidul comunist a fost 
singurul mare partid politic italian 
care și-a mărit reprezentanța în or
ganele locale ale puterii din această 
regiune.

Program electoral. Louls 
Van Geyt, președintele național al 
Partidului Comunist din Belgia, a 
prezentat programul electoral al 
partidului, în perspectiva alegerilor 
parlamentare de la 17 decembrie. Ca 
o alternativă la politica actualei coa
liții guvernamentale, documentul 
avansează propuneri pentru crearea a 
sute de mii de noi locuri de muncă, 
instituirea controlului public asupra 
unor importante ramuri ale econo
miei belgiene, menținerea puterii de 
cumpărare a salariilor oamenilor 
muncii. P.C. din Belgia se pronunță 
pentru o politică externă constructi
vă, care să contribuie la destinderea 
internațională, la încetarea cursei 
înarmărilor.

mltetulul Director al P.S.D., evoluția 
stării sănătății lui W. Brandt este 
mulțumitoare.

Șosea transafricanâ. La 
Yaounde au luat sfirșit lucrările ce
lei de-a VII-a sesiuni a Comitetului 
de coordonare a construcției șoselei 
transafricane, in cadrul căreia a fost 
analizat programul construcției aces
tei importante artere rutiere a Afri
cii. Șoseaua transafricanâ va lega 
portul Mombasa din Kenya de capi
tala Nigeriei — Lagos, trecînd prin 
Uganda, Zair, Imperiul Centrafrican 
și Camerun. De la artera principală 
se vor construi derivații spre Gabon, 
R. P. Congo, Guineea Ecuatorială, 
Ciad, Sudan, Ruanda și Burundi.

Reuniune a organizații
lor naționale științifice din 
Europa. Inltiată de Consiliul Na
țional al Cercetării din Italia, reu
niunea s-a desfășurat la Roma cu 
participarea unor delegații din 28 de 
țări. Din țara noastră a luat parte o 
delegație a Consiliului Național de 
Știință și Tehnologie. Partlcipanții au 
făcut un larg schimb de informații 
privind, printre altele, politicile na
ționale în domeniul științei și tehno
logiei, sarcinile și prioritățile națio
nale în domeniul cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice, modalitățile 
de abordare, rezolvare și valorificare 
a rezultatelor obținute, rolul infor
mării și documentării tehnico-științi- 
fice pentru activitatea de cercetare- 
dezvoltare. In același cadru s-a sub
liniat necesitatea eliminării unor 
obstacole care mal stau încă în calea 
contactelor și schimburilor pe plan

Parlomentul iranian3 acor* 
dat, miercuri, votul de încredere nou
lui guvern al primului ministru Gho- 
lam Reza Azhari. 
nian, format 
vili, a fost 
Aryamehr la 
fost adoptată 
împotrivă și 
agenția iraniană de știri PARS, citată 
de agenția Reuter.

Noul guvern ira- 
din 9 generali și 12 ci- 
numit de șahinșahul 
6 noiembrie. Decizia a 
cu 191 voturi pentru, 27 
6 abțineri, informează

Laicizatș. Conferința episco
pală spaniolă a hotărît cu o majori
tate de voturi să renunțe la Concor
dat, care, din 1953, asigură o poziție 
privilegiată în stat Bisericii catolice 
— informează agenția France Presse. 
Proiectul de Constituție care urmea
ză să fie supus referendumului, la 
6 decembrie, laicizează statul spa
niol pentru prima dată în istoria sa.

( DIN ACTUALITATEA POLITICĂ )

Evohîția sănătății pre
ședintelui P.S.D. din R.F.G. 
Willy Brandt nu va putea participa, 
la 9 și 10 decembrie, la Congresul 
P.S.D. — care va dezbate probleme 

pentru 
— fi- 
cum a 
al Co-

privind viitoarele alegeri 
Parlamentul (vest-)european 
ind internat în spital. După 
precizat purtătorul de cuvînt

MAREA BRITANIE în contextul relațiilor dintre guvern și sindicate

Problemele economice
„Cabinetul britanic a de

pășit cu bine primul test 
din noua sesiune parlamen
tară, dar este incă prema
tur să se prevadă rezulta
tul înfruntării sale cu or
ganizațiile sindicale". A- 
ceastă apreciere, apărută 
în urmă cu citeva zile in 
săptăminalul „Economist", 
reflectă situația actuală a 
guvernului laburist, 
de mai 
zile se 
gocieri 
cățele.

Tema 
formează noua 
liricii salariate 
tulul laburist, care preve
de pentru anul viitor o 
majorare a salariilor 
numai 5 la sută, cu 
că prețurile și costul ’ 
înregistrează creșteri 
mari. După cum este i. 
Conferința anuală a sindi
catelor britanice (T.U.C.) si 
ulterior și Congresul Parti
dului Laburist au respins 
aceste propuneri. In ciuda 
acestui fapt, între guvern 
și sindicate n-a intervenit 
o ruptură, dialogul fiind 
reluat imediat după con
gresul laburist. Observa
torii sînt de părere că de 
rezultatul acestui dialog 
depind, în ultimă instanță, 
atît continuitatea actualei

care
bine de o lună de 

află angajat in ne
delicate cu sindi-

acestor negocieri o 
fază a po- 
a cabine-

de 
toate 
vieții 

mai 
știut.

administrații, cît si data 
rezultatele eventualelor 
legeri generale.

Din evoluțiile de pînă 
cum, pozițiile celor două 
părți pâr_ a fi foarte de
părtate, 
restricții 
lariilor, 
lului de 
cățele solicită o 
la contractele colective li
bere. Unele sectoare indus
triale reclamă sporiri mai 
mări decît nivelul propus. 
Guvernul, a cărui politică 
economică va continua să 
fie îndreptată, după cum 
s-a arătat în discursul tro
nului, spre învingerea in
flației și a șomajului — 
„cele mai serioase 
me care confruntă 
națiunea britanică" 
di an") — și spre 
producției, insistă 
supra acceptării 
nerilor sale. în acest sens, 
se arată că dacă 
nerile guvernului 
depășite, actuala 
rare economică va 
ritmul de creștere 
dea la >.l la sută, 
va depăși cu mult 10 
sută, în timp ce numărul 
șomerilor va ajunge pină 
în 1980 la două milioane. 
In fața acestei situații, cele 
două părți caută o formulă

și 
a-

a-

După trei ani de 
— limitare a sa- 

plafonare a nive- 
viață ș.a. — sindi- 

revenire

proble- 
astăzi 

(„Guar- 
sporirea 
însă a- 
propu-
propu- 
vor fi 
amelio- 
dispare, 
va scă- 
inflația 

la

îsi afirmă
de compromis care să asi
gure — așa cum se expri
ma un ziar londonez — pe 
de o parte, eficacitatea mă
surilor pe care guvernul le 
consideră necesare pentru 
succesul luptei antiinfla- 
tioniste și. pe de altă par
te, flexibilitatea de care 
sindicatele au nevoie pen
tru a-și menține credibili
tatea în confruntarea cu 
propria bază de masă, unde 
se exprimă riguroase pro
teste față de repartiția ine
chitabilă a poverilor redre
sării economice.

Este semnificativ, din a- 
cest punct de vedere, fap
tul că efervescenta de pe 
frontul social este In con
tinuă creștere. Uzinele 
„Ford" se află în grevă de 
peste șapte săptămini ; au 
oprit, de asemenea, lucrul 
muncitorii de la „Vauxhall", 
„British Oxygen", precum 
și de la alte mari Întreprin
deri industriale.

In aceste condiții, apro
barea de către Camera Co
munelor a programului gu
vernamental este apreciată 
drept un succes pentru ca
binetul premierului Calla
ghan. Faptul că guvernul 
este însă minoritar, că libe
ralii i-au retras sprijinul a- 
cordat la ultima sesiune șt

prioritatea
că pe plan economic există 
suficiente motive de preo
cupare ii obligă pe labu
riști la o atitudine de pru
dență. Așa se explică de ce 
programul laburist conține 
un număr de proiecte le
gislative care țin seama de 
interesele unor partide mai 
mici reprezentate în Came
ra Comunelor în probleme 
cum ar fi organizarea de 
referendumuri în Scoția si 
Wales la începutul anului 
viitor și constituirea de a- 
dunări legislative locale 
vederea aoordării unor 
tonomii limitate acestor 
giuni. Atenția acordată 
tereselor acestor partide 
este de înțeles dacă se are 
în vedere că de votul re
prezentanților lor în parla
ment depinde 
irea guvernului 
minoritar.

Chiar in aceste 
siliul General al 
respins acordul la care gu
vernul reușise să ajungă cu 
organizațiile sindicale în le
gătură cu politica în dome- 

salariilor. Acest lucim 
fără îndoială, de na
șă creeze noi compli- 
pe scena politică bri

tanică.
Radu BOGDAN

în 
au- 
re- 
in-

supraviețu- 
laburist

zile Con-
T.U.C. a

Casa Hibăa confirmat că Pre- 
ședintele S.U.A., Jimmy Carter, va 
lua parte, în zilele de 8 și 9 decem
brie, la Convenția Partidului Demo
crat consacrată pregătirii campaniei 
pentru alegerile prezidențiale din 
anul 1980.

necesită o largă cooperare 
internațională

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare al Adunării Ge
nerate a O.N.U. a început dezbate
rile asupra rezultatelor Conferinței 
Națiunilor Unite in domeniul coope
rării tehnice între țările în curs de 
dezvoltare, desfășurată in septem
brie la Buenos Aires. Comitetului 
i-au fost prezentate raportul, planul 
de acțiune și alte decizii ale confe
rinței. precum și recomandările fa
vorabile ale ECOSOC.

Luînd cuvîntul in cadrul dezbate- 
terilor 
român 
cerii la 
viață a . 
de conferința de la Buenos 
atît de țările în curs de 
cit și de țările dezvoltate, extinderea 
cooperării fiind in interesul tuturor.

El a arătat că România, țară socia
listă in curs de dezvoltare, este hotă- 
rîtă să extindă relațiile cu statele în 
curs de dezvoltare, cu toate țările, 
să colaboreze activ în direcția lichi
dării decalajelor.

Razii, percheziții 
și arestări la Managua
MANAGUA 22 (Agerpres). — Efec

tive militare patrulează pe străzile 
capitalei nicaraguaiene, deși autorită
țile au anunțat ridicarea restricțiilor 
de circulație în vigoare în întreaga 
țară. De asemenea. Garda Națională 
a efectuat razii, percheziții și ares
tări in numeroase cartiere ale orașu
lui pentru a preveni reluarea luptei 
armate populare împotriva dictato
rului Anastasio Somoza și pentri^ *,  
stituirea unui guvern democratic, «e 
largă unitate națională. Dictatorul 
Somoza a ordonat consolidarea refu
giului său subteran din Managua și 
a edificiilor publice cu baricade din 
beton și saci de nisip.

Intensificarea măsurilor de secu
ritate în capitală a fost ordonată de 
autorități odată cu expirarea terme
nului de 15 zile acordat dictatorului 
de Frontul Amplu Opoziționist pen
tru acceptarea principalelor revendi
cări ale forțelor de opoziție din țară.

Cu numai 6 ore înainte de expi
rarea acestui termen, Comisia inter
națională de mediere (S.U.A., Guate
mala, Republica Dominicană) a cerut 
un răgaz de 72 de ore pentru a-și 
continua misiunea inițiată cu 45 de 
zile în urmă și a avansat o soluție 
de compromis, constînd In organi
zarea unui referendum. Frontul Am
plu Opoziționist a respins această 
propunere, anunțlndu-și hotărîrea de 
a continua lupta împotriva regimului 
Somoza.

din comitet, reprezentantul 
a subliniat necesitatea tre- 
sprijinirea și traducerea în 
planului de acțiune adoptat 

Aires, 
dezvoltare.

Costa Rica 
a rupt relațiile diplomatice 

cu regimul lui Somoza 
Grav incident provocat 

de trupele nicaraguaiene
SAN JOSE 22 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Costa Rica a decis 
să rupă, cu efect imediat, relațiile di
plomatice și comerciale cu Nicaragua 
— a anunțat, intr-o alocuțiune radio
difuzată, președintele costarican, Ro
drigo Carazo. Hotărîrea a fost adop
tată In urma unui incident survenit 
pe teritoriul costarican, în zona de 
frontieră, provocat de trupe din Ni
caragua, Un locotenent al gărzii ci
vile costaricane a fost ucis, iar a Iți 
doi membri ai gărzii au fost răniți. 
Efectivele din Nicaragua, care erau 
sprijinite de un elicopter, au trans
portat în Nicaragua trupul locotenen
tului ucis, pe cei doi răniți, precum 
și pe un căpitan costarican.

Bilanț „Concorde".Data de 
22 noiembrie 1978 a marcat împli
nirea unui an de la începerea exploa
tării comerciale a avionului superso
nic de pasageri „Concorde" pe rutele 
dintre Europa occidentală și New 
York. în anul care s-a scurs, apara
tele „Concorde" ale companiei „Air 
France" au efectuat între Paris și 
New York 714 zboruri, transportînd 
47 237 pasageri. In aceste curse a fost 
realizat un coeficient mediu de ocu
pare a locurilor de 66,2 la sută. în a- 
ceeași perioadă, avioanele „Concorde" 
exploatate de „British Airways' 
pe ruta Londra—New York au trans
portat în cursul a 814 zboruri circa 
60 000 de pasageri, realizînd un coefi
cient mediu de utilizare a capacității 
lor de 77 la sută.

<•*

DSCOS. fefr-nn spital din Tori
no a încetat din viață, în virstă de 
82 de ani, reputatul matematician ita
lian Francesco Giacomo Tricomi, cu
noscut mai ales pentru studiul reali
zat în anul 1923 în domeniul aero
dinamicii sunetelor.

portugalia; Instalarea noului guvern
LISABONA 22 (Agerpres). — Noul 

guvern portughez, condus de Carlos 
Alberto Mota Pinto, a depus miercuri 
jurămîntul in fața președintelui An
tonio Ramalho Eaneș. Acest cabinet 
îi succede celui condus de Alfredo 
Nobre da Costa, care a trebuit să de
misioneze la 14 septembrie, întrucit 
nu a primit învestitura parlamentu
lui.

într-o alocuțiune rostită cu prile
jul depunerii jurămîntului, premierul 
Mota Pinto s-a angajat să aplice un 
program economic de austeritate și 
să acționeze pentru respectarea legii 
și ordinii. „Poporul trebuie să învețe 
să producă și să trăiască cu ceea ce 
produce, nu putem continua să chel
tuim slabele noastre resurse de va
lută forte pentru achiziționarea unor 
produse inutile" — a declarat el re- 
ferindu-se la situația precară a ba
lanței de plăți externe a Portugaliei.

Mota Pinto a adresat partidelor po-

lltice apelul de a sprijini actualul ca
binet, cu care intenționează să re
zolve problemele urgente ale țării 
pînă la organizarea de alegeri gene
rale, programate in anul 1980.

Dezbaterile în Adunarea Republicii 
pe marginea programului noului gu
vern urmează să inceapă la 4 decem
brie. Observatorii politici remarcă 
faptul că noul guvern a întâmpinat 
reacții destul de diferite din partea 
principalelor formațiuni politice por
tugheze. Deocamdată, cabinetul Moța 
Pinto poate conta pe sprijinul parti
delor social-democrat (căruia i-a 
aparținut actualul premier) și Centrul 
Democratic și Social, in timp ce co
muniștii și socialiștii îl consideră 
drept guvernul cu orientarea cea mai 
de dreapta și mai conservatoare din 
perioada de după revoluția din apri
lie 1974. De altfel. P.C. Portughez a 
anunțat că va depune o moțiune de 
cenzură împotriva cabinetului.

Divergențe economice
între „cei noua'" și S.U.

Fanatismul orb al sectelor
NOI REVELAȚII DESPRE MASACRELE SAVIRȘITE 

LA JONESTOWN

BRUXELLES 22 
Consiliul ministerial 
mune și-a încheiat 
șurate, timp de două zile, la Bru
xelles. Miniștrii au examinat stadiul 
negocierilor comerciale multilaterale 
din cadrul G.A.T.T. A fost adoptai 
un document care stipulează că „cei 
nouă" nu pot semna un nou acord 
comercial internațional dacă Statele 
Unite nu se angajează să suprime

(Agerpres). — 
al Pieței co- 

lucrările. desfă-
taxele vamale pe care te aplică ace
lor produse care primesc subsidii la 
export din partea țărilor occidentale. 
Taxele afectează mai ales exporturile 
agricole vest-europene. Prin această 
hotărire, „cei nouă" și-au înăsprit 
poziția față de S.U.A. în cadrul nego
cierilor comerciale multilaterale din 
cadrul G.A.T.T. — conchide agenția 
France Presse.

© 409 cadavre în junglă • Gloanțe împotriva celor care au 
refuzat cianura © Lingă cadavrul conducătorului „Cultului 

templului", o valiză cu trei milioane de dolari
Presa, radioul și televiziunea ame

ricană aduc noi amănunte despre 
teribila tragedie petrecută in jungla 
guyaneză și descoperită în urma 
atentatului organizat pe aeroportul 
din Port Kaituma (Guyana) de adep- 
ții sectei religioase nord-americane 
„Templul poporului" împotriva comi
siei trimise să ancheteze activitățile 
acestei grupări de fanatici. Comen
tariile pun in evidență pericolele pe 
care le creează proliferarea secte
lor, nocivitatea activităților acestora. 
Zguduitoare sint fotografiile publica
te de ziarul „New York Times" : pe 
cițiva zeci de metri pătrați, intr-o 
zonă izolată a junglei guyaneze, zac, 
ca intr-o imagine de apocalips, 409 
cadavre — copii, femei și bărbați, 
victime ale fanatismului orb.

„Cultul templului" — ai cărui 
membri erau cele peste patru sute 
de victime — a fost fondat cu vreo 
zece ani in urmă de către un anume 
Jim Jones, un obscur f uncționar mu
nicipal din San Francisco (California). 
Era o perioadă cind dificultățile eco
nomice. șomajul, inflația făceau nesi
gură ziua de miine, așa incit „părin
tele spiritual al templului" și-a găsit 
ușor prozeliți. Aceștia erau îndem
nați să părăsească tot ceea ce era 
„lumesc", să vindă tot ce aveau și 
să dea banii „templului". Acum s-a 
descoperit că acești bani erau depuși 
la bănci străine (conturile însumau 
nu mai puțin de cinci milioane de 
dolari).

înconjurat de „locotenenți" locali, 
Jones exercita asupra credincioșilor 
săi o adevărată teroare, amenințind 
cu moartea pe cei care încercau să 
părăsească secta, 
ai tinerilor care 
templului" s-au 
Jones, împreună 
s-a strămutat in 
instalat in apropierea frontierei cu 
Venezuela, intr-o tabără botezată 
după numele său, Jonestown.

La scurt timp după aceasta, in 
Statele Unite au început să sosească 
vești că in „colonia templului" se 
petrec lucruri grave, că membrii sint 
crunt exploatați de „părintele spiri
tual". Ca urmare, Leo Ryan, membru 
al Congresului american, însoțit de 
un grup de ziariști, a plecat în 
Guyana, pentru a cerceta situația la 
fața locului. Ei aveau să fie uciși cu 
sălbăticie intr-o ambuscadă de cițiva 
membri fanatici ai sectei, pe un 
aeroport local, în apropiere de 
Jonestown, in momentul cind se 
pregăteau să se întoarcă in țară.

In aceste împrejurări, Jones a ce
rut tuturor membrilor sectei prezenți 
în „colonie" să se sinucidă, pentru „a

întrucit unii părinți 
intraseră in „Cultul 
plins autorităților, 
cu membrii sectei, 
Guyana, unde s-a

Hartă (reprodusă după „International 
Herald Tribune") localizează zona 
unde s-au petrecut masacrele : aero
portul de la Port Kaituma și colonia 

Jonestown

începe o viață nouă", silindu-i si 
bea un amestec de cianură și suc de 
fructe. Potrivit declarațiilor unor 
membri ai sectei care au reușit să 
se salveze fugind in junglă, ca și 
mărturiilor unui cunoscut jurist ame
rican, Mark Lane •— însoțitor al co
misiei de anchetare, care a scăpat cu 
viață — au avut loc scene de coșmar. 
Înainte de a se sinucide, părinții 
și-au otrăvit mai intii copiii. Cei care 
refuzau erau impușcați. Apa desti
nată animalelor a fost și ea otrăvită. 
Acest „banchet macabru" a fost pre
zidat chiar de Jones in persoană — 
puternic drogat — care apoi s-a 
sinucis trăgindu-și un glonț in 
timplă. Lingă el s-a găsit o valiză 
cu trei milioane de dolari.

Tragedia de la Jonestown din 
Guyana pune din nou in evidență 
caracterul extrem de nociv al secte
lor, pericolul pe care il prezintă 
pentru societate proliferarea necon
trolată a grupelor de fanatici.

Luni seara, la New York, se putea 
urmări pe ecranele televizoarelor 
documentarul asupra misiunii de 
anchetă in Guyana — peliculă salva
tă de unul din fotoreporteri, supra
viețuitor al ambuscadei de pe aero
port. Filmul 
citeya clipe 
masacrului...

se întrerupe cu numai 
înainte de începerea

New York
N. PLOPEANU
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