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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a tovarășei EleM Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 

din conducerea partidului și statului

Spectacolul de gală al laureatilor 
Estivalului național „Cintarea României" 
La a 35-a aniversare a Eliberării, din geniul creator și talentele 
artistice ale poporului, un imn de slavă partidului și patriei!

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tova-' 
rășei Elena Ceaușescu, sîmbătă a avut loc, la Sala Pala
tului din București, gala laureatilor celei de-a ll-a ediții a 
Festivalului național „Cîntarea României".

Au luat parte tovarășii losif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Emil Drăgănescu, Ion loniță, Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, losif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Mihai Gere, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Dumitru Popa, llie Rădulescu.

Erau prezenti. de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, vechi mi
litanta ai mișcării comuniste și mun
citorești din tara noastră, conducă
tori ai unor institut.ii centrale, orga
nizații de masă și obștești, persona
lități ale vieții noastre culturale și 
științifice, mii de oameni ai muncii.

Erau de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în tara noastră, 
știți membri ai corpului diplomatic. 
' Au participat, totodată, oaspeți de 
peste hotare invitați la sărbătorirea

celei de-a 35-a aniversări a zilei de 
23 August.

Ora 18.00. Apariția in loja centra
lă a Sălii Palatului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului este 
întimpimștă cu îndelungate ovații și 
urale.

Se aclamă minute în șir „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul1', 
cei prezenti dînd, astfel, expresie 
simțămintelor de dragoste și prețui
re pe care toți cetățenii patriei, in

diferent de naționalitate, virstă sau 
profesie, le nutresc fată de cel mai 
iubit fiu al națiunii române.

Spectacolul de gală, la care și-au 
dat concursul formații și artiști a- 
matori și profesioniști, incununați cu 
premiul I. s-a constituit intr-un Vi
brant elogiu pe care cei prezenti il 
aduc partidului, patriei noastre libere 
și infloritoare.

închinată celor două mari eveni
mente pe cațe le sărbătorim în acest 
an — .jubileul celor 35 de ani de la 
revoluția de eliberare națională, an
tifascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XII-lea al partidului — ac
tuala ediție a festivalului a impri
mat un caracter militant întregii ac
tivități cultural-educative, orientind-o 
ferm în direcția educării conștiinței 
noi a maselor printr-o mai puternică 
legătură cu viata, cu procesul de pro
ducție, cu activitatea tehnico-științi- 
fică și de creație, determinînd reali
zarea unor opere noi, durabile, cu un 
bogat conținut de idei.

Marea scenă a Sălii Palatului este 
împodobită sărbătorește. Fanfara re
prezentativă a armatei intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Deschizînd gala laureatilor, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu

cației Socialiste, tovarășul Miu Do
brescu, a spus :

Avem marea bucurie ca, în această 
seară, actul final al celei de-a doua 
ediții a Festivalului national al edu
cației și culturii socialiste „Cintarea 
României" să fie onorat de prezența 
inițiatorului acestei grandioase ma
nifestări a muncii și creației libere, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu deosebită satisfacție, permite- 
ti-mi să exprim în numele tuturor 
celor ce lucrează în domeniul artei și 
culturii, al sutelor de mii de artiști 
amatori și profesioniști participant! 
la această ediție a festivalului cele 
mai profunde sentimente de admi
rație, respect și prețuire, dragostea 
noastră fierbinte față de cel mai iu
bit fiu al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu aleasă stimă și profund respect 
salutăm prezenta tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, cu bucurie 
•participarea la gala laureatilor a 
celorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat. .
(Continuare în pag. a III-a)

Din întreaga țară, mesaje de entuziastă 
aprobare față de rezultatele rodnice ale vizitelor 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Siria și Turcia

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Consiliul de Miniștri

Mult stimate și Iubite tovarâșe președinte
NICOLAE CEAUȘESCU,

Consiliul de Miniștri vă exprimă profunda sa gratitu
dine pelitru rezultatele vizitei pe care ați intreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in. R’epublica 
Arabă Siriană — contribuție valoroasă la dezvoltarea ra
porturilor României cu această țară, la promovarea cau
zei păcii, înțelegerii și colaborării dintre popoare, la creș
terea continuă a prestigiului țării noastre pe plan inter
național.

Noua dumneavoastră solie de pace și prietenie a evi
dențiat pregnant conținutul principial, caracterul dinamic 
și constructiv al politicii externe a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste, care promovează statornic 
dezvoltarea colaborării pe multiple, planuri cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate țările 
ce au pășit pe calea afirmării de sine stătătoare.

Guvernul român își exprimă convingerea că, prin cu- 
vintul dumneavoastră, poporul român a trimis poporului 
sirian mesajul dorinței sale de prietenie și colaborare, 
încrederea sa nestrămutată în izbînda rațiunii, a idealu
rilor de pace, progres și civilizație ale umanității.

întîlnirile și convorbirile purtate de dumneavoastră, do
cumentele semnate deschid noi posibilități de extindere 
a raporturilor de conlucrare multilaterală, ridicarea aces
tora pe o treaptă calitativ superioară.

Atmosfera caldă, prietenească în care s-a desfășurat 
vizita, manifestările de prețuire și simpatie față de țara 
noastră, față de dumneavoastră, constituie elocvente con
firmări ale prestigiului de care se bucură România pe 
arena internațională, ca rezultat al justei politici externe 
promovate de Partidul Comunist Român, al prețuirii mun
cii harnicului nostru popor.

Ne-a produs o profundă impresie modul în care ați dat, 
și cu acest prilej, expresie voinței ferme a partidului și 
poporului nostru de a* trăi în pace, prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii, intr-un climat de securi
tate și conviețuire pașnică,' in care fiecare popor să sa 
dezvolte nestingherit, fără nici un amestec din afară.

S-a afirmat astfel, încă o dată, personalitatea dumnea
voastră de militant neobosit pentru instaurarea unor re
lații noi de justiție, egalitate, încredere și respect întră 
state, pentru făurirea unei noi ordini economice și poli
tice internaționale.

Dind o înaltă apreciere vizitei oficiale de prietenia 
efectuate in Republica Arabă Siriană, pe care o conside
răm ca moment deosebit de important în relațiile inter
naționale ale țării noastre. Guvernul Republicii Socialista 
România își exprimă adeziunea față de rezultatele aces
teia și se angajează să acționeze cu toată fermitatea 
pentru realizarea integrală a prevederilor consemnate în 
documentele încheiate.

Guvernul apreciază, totodată, ca deosebit de însemnate 
intilnirea și’ convorbirile la nivel inalt pe care le-ați avut 
in Turcia, menite să impulsioneze relațiile dintre țările 
noastre, să adincească prietenia și colaborarea dintre po
porul român și poporul turc.

în acest moment de bilanț rodnic pentru poporul ro
mân, prilejuit de cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, Guvernul Republicii 
Socialiste Rorfiânia își reafirmă hotărîrea de a-și consa
cra și in viitor toate eforturile transpunerii neabătute în 
viață a Programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism. pentru întîmpinarea cu noi succese a celui de-al 
XII-lea Congres al partidului.

(Alte telegrame în pagina a II-a)

23 August 1944 a înscris în ca
lendarul jubiliar al poporului nos
tru cea mai mare sărbătoare 
națională — victoria revoluției de eli
berare națională, antifascistă și arțti- 
imperialistă — moment istoric, de 
răscruce, care a deschis calea unor 
schimbări radicale in viața poporului 
român, a împlinirii idealurilor sale 
cele mai înalte de libertate si drepta
te socială.

Oricine vrea să aibă cheia acestor 
schimbări, oricine vrea să înțeleagă 
resorturile marilor transformări re
voluționare petrecute în răstimpul 
celor 35 de ani care au trecut de la 
acel eroic 23 august 1944 va trebui 
să pornească de Ia faptul că. în lupta 
sa pentru înfăptuirea unei vieți 
libere și prospere, poporul român a 
găsit in partidul revoluționar al cla
sei muncitoare un conducător fiflel, 
cutezător și înțelept.

Calitatea Partidului Comunist 
Român de forță politică condu
cătoare a națiunii noastre este 
rodul unui îndelungat și com
plex proces istoric. „Partidul nos
tru— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — nu și-a impus rolul de 
forță conducătoare in societatea 
noastră ; el și-a cîștigat acest rol

PARTIDUL,
CONDUCĂTORUL GLORIOS 

al revoluției 
și construcției socialiste
prin lupte grele, prin sîngele vărsat 
in bătălii de clasă cu exploatatorii, 
prin dragostea și abnegația cu care 
comuniștii au servit și servesc inte
resele supreme ale întregului popor".

Mereu în slujba mase
lor, în apărarea intereselor 
lor vitale. De_a lunsul celor a- 
proape șase decenii de existe'nță, 
Partidul Comunist Român și-a des
fășurat cu eroism și abnegație forța 
și aptitudinile sale revoluționare 
pentru a răspunde rolului său de cla
să și național, avînd ca principiu sta
tornic al activității sale slujirea po
porului, legătura permanentă cu ma
sele. P.C.R. a deprins, încă din peri
oada ilegalității, priceperea de a cu
noaște, de a înțelege și de a ex
prima năzuințele și revendicările 
tuturor păturilor și categoriilor ex
ploatate și asuprite ale poporului, 
de a le înmănunchea și încadra in
tr-un frorit de luptă unitar, sub 
semnul unei cauze majore, de in
teres național. înfruntînd regimurile 
reacționare și teroarea fascistă, co
muniștii au fost în fruntea marilor 
bătălii de clasă ale proletariatului ; 
au animat și călăuzit mișcările și 
acțiunile revendicative și protesta
tare ale țărănimii, ale tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate împotriva exploatării, a 
asupririi și uniilințelor impuse de

clasele dominante ; au fost sufletul 
celor mai demne și înălțătoare acte 
de ținută democratică și progresiste 
ale intelectualității ; au dat glas 
conștiinței și demnității naționale, 
ridicindu-se impoțriva subjugării țării 
de imperialiștii străini, împotriva 
politicii de trădare națională a agen
turii fasciste,/chemînd întregul po
por la luptă pentru apărarea inde
pendentei și integrității patriei.

Autoritatea și capacitatea politică 
ale Partidului Comunist Român, au
tenticitatea și tăria patriotismului 
său au găsit o strălucită expresie în 
înfăptuirea revoluției de eliberare 
națională din august 1944. Din iniția
tiva și sub conducerea P.C.R. s-a 
făurit acea largă coaliție — cuprin- 
zmd practic întreaga națiune — care 
a asigurat răsturnarea dictaturii fas
ciste. întoarcerea armelor și angaja
rea României, cu toate resursele sale 
materiale și umane, în războiul an
tihitlerist.

Din inițiativa și sub conducerea 
P.C.R. s-a închegat, în noile condiții 
istorice create după eliberare, Fron
tul Național Democrat, care, reunind 
alături de Partidul Comunist Ro
mân, Partidul Social-Democrat, Sin
dicatele, Frontul Plugarilor, Uniunea 
patrioților, Uniunea Populară Ma
ghiară, organizațiile democratice șl

Mihai M. PETRESCU
(Continuare in pag. a V-a)

VIZITA TOVARĂȘULUI MCQLflE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNAJTOVflRĂSOOM^JOE 

Eveniment marcant în dezvoltarea colaborării
prietenești româno-siriene, puternică reafirmare 

a solidarității cu popoarele arabe
în aceste zile premergătoare marii 

noastre sărbători naționale, aureola
te de noi fapte de muncă ce con
feră o și mai mare strălucire bilan
țului de împliniri al celor trei de
cenii și jumătate de la eliberare, în
tregul nostru popor trăiește, totoda
tă, momente de profundă mindrie 
patriotică pentru Vasta activitate 
desfășurată în direcția extinderii le- - 
gâturilor internaționale ale Români
ei, sporirii contribuției ei la cauza 
păcii și înțelegerii între popoare, la 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității. Această bogată 
activitate și-a găsit o ilustrare din 
cele mai pregnante prin vizita pe 
care secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a intreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Siria, la invitația se
cretarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, Hafez Al-Assad și 
a doamnei Anisse Al-Assad.

Conținutul bogat al vizitei, rezul
tatele sale atit de rodnice ii conferă 
semnificația unui eveniment de ex
cepțională însemnătate in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie ,și colaborare 
româno-siriene. In același timp, se 
poate aprecia cu deplin temei că, 
prin concluziile politice de largă va
labilitate puse în evidență în cadrul 
convorbirilor și întilnirilor de la 
Damasc, vizita s-a înscris ca un eve
niment marcant al vieții interna
ționale.

Cu vie satisfacție, opinia publică 
din țara noastră a urmărit, prin 
intermediul reportajelor televizate, 
al relatărilor presei, manifestă
rile de caldă simpatie si înaltă 
prețuire cu care solii poporu
lui român au fost înconjurați

la Damasc, Tartus, Banias, pe 
întreg traseul vizitei — in toate 
acestea găsindu-și elocventă reflec
tare trăinicia prieteniei care leagă 
popoarele român și sirian, prestigiul 
de care se bucură România socialis
tă, președintele ei.

Este o prietenie care se consoli
dează neîncetat prin intensificarea 
conlucrării româno-siriene. în acest 
cadru s-a înscris ca'uriul din momen
tele cele mai marcante ale vizitei 
inaugurarea de către președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
a rafinăriei de la Banias, grandios 
monument al muncii înfrățite a ingi
nerilor, muncitorilor și specialiștilor 
români și sirieni, apreciat pe bună 
dreptate „un simbol al prieteniei și 
colaborării rodnice româno-siriene“. 
„Se poate spune — declara tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la marele 
miting de la Banias — că realizarea 
acestei rafinării, ca și a altor obiec
tive prin colaborare dintre România 
și Siria, demonstrează forța prieteniei 
și colaborării a două popoare libere, 
hotărîte să conlucreze strîns, pentru 
a-și făuri o viață liberă, independen
tă". Adresind felicitări constructori
lor români și sirieni pentru activita
tea lor încununată de succes, pre
ședintele Hafez Al-Assad a exprimat 
înalta prețuire pentru rolul determi
nant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în dezvoltarea de ansamblu a rela
țiilor româno-siriene.: „Aș dori să 
mulțumesc profund președintelui 
Ceaușescu pentru preocuparea sa 
personală nu numai pentru realizarea 
acestui obiectiv, ci și pentru felul în 
care se desfășoară astăzi activitatea 
de colaborare între țările noastre".

Bilanțul rodnic al dezvoltării pe 
multiple planuri a colaborării dintre

cele două țări își găsește o elocventă 
reflectare in Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei, care 
exprimă deplina satisfacție pentru 
dezvoltarea amplă a raporturilor din
tre România și Siria, pe baza înțele
gerilor intervenite cu ocazia prece
dentelor intîlniri la nivel înalt de la 
București și Damasc, a acordurilor 
bilaterale încheiate — de o neștirbită 
actualitate fiind în acest sens princi
piile și celelalte prevederi înscrise in 
Declarația solemnă semnată, în urmă 
cu cinci ani, la București.

în mod deosebit, a fost relevat 
cursul mereu ascendent al cooperării 
economice. Rafinăriei de la Banias 
i se alătură, pe harta luminoasă a 
conlucrării româno-siriene, fabrica de 
triplusuperfosfați de la Homs și in
stalația de însilozare a fosfaților de 
la Tartus, fabrica de ciment de la 
Alep, vastul sistem de irigații de la 
Rakka, din bazinul Eufratului. Ta
bloul relațiilor noastre de colaborare 
este întregit de extinderea an de an 
a schimburilor comerciale, ca și a 
cooperării tehnico-ștîințifice, cultura
le. Fără îndoială că noile documente 
semnate in cursul vizitei vor impri
ma un și mai mare dinamism coope
rării pe multiple planuri dintre țările 
noastre.

O deosebită apreciere a fost dată 
In cursul convorbirilor dezvoltării 
legăturilor dintre Partidul. Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list, rolului lor în impulsionarea an
samblului relațiilor dintre cele două 
țări și popoare. Totodată, intensifi
carea contactelor dintre .parlamentele 
român și sirian, dintre organizațiile 
sindicale, de tineret, studenti și da 
femei, extinderea schimbului de ex-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Unanimă satisfacție, deplină și entuziastă aprobare a întregului popor 
față de rezultatele rodnice ale vizitelor întreprinse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Siria și Turcia 
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu sentimente de îndreptățită mindrie patriotica, întregul nostru popor dă o înaltă apreciere șl 
salutâ rezultatele bogate ale vizitelor pe care tovarâșul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, le-a intreprlns în aceste zile în Siria și Turcia. Dind glas acestor sentimente, de pe întreg 
cuprinsul țării sosesc pe adresa Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, tele
grame și mesaje prin care organizațiile |udețene de partid, organizații obștești, colectivele întreprinderilor 
și instituțiilor, oameni al muncii, fără deosebire de naționalitate, îșl exprimă unanima adeziune față de 
rodnicul bilanț al acestor vizite — noi șl pregnante afirmări ale politicii externe a partidului și statului 
nostru, de pace și colaborare internațională.

Oamenii muncii din Capitală, ase
meni întregului nostru popor, au ur
mărit cu profundă dragoste și înaltă 
mindrie patriotică activitatea dum
neavoastră deosebit de rodnică din 
timpul recentelor vizite oficiale de 
prietenie pe care le-ați efectuat, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Republica Arabă 
Siriană și în Republica Turcia — se 
menționează în telegrama adresată 
de COMITETUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R. Această solie de 
pace și prietenie demonstrează încă 
o dată in mod pregnant dinamismul, 
clarviziunea și fermitatea cu care 
acționați pentru rezolvarea, în spiri
tul dreptății și echității, a tuturor 
problemelor majore care preocupă 
întreaga omenire și. în acest context, 
a problemelor privind situația din 
Orientul Mijlociu, pentru Înlăturarea 
politicii de forță și dictat și instau
rarea unei păci durabile, a unui cli
mat de destindere, favorabil împli
nirii idealurilor de pace și progres, 
de dezvoltare liberă, independentă,’ a 
tuturor popoarelor.

Aprobind pe deplin poziția princi
pială, profund constructivă, afirmată 
și cu acest prilej de dumneavoastră, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală își exprimă întreaga lor 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru. 
Hotărîti să ne aducem o contijjbutia 
sporită la dezvoltarea accelerată a 
patriei noastre socialiste, vă asigu
răm. mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom îndeplini în mod 
exemplar sarcinile șl angajamentele 
asumate în cinstea celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării țării si a Con
gresului al XII-lea al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile județului Alba —- 
români, maghiari, germani, tineri și 
virstnici — au urmărit cu profund 
interes și deplină satisfacție vizita 
pe care .ați intrenrinș-o, mi|lt iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreii- 

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Argeș au urmărit, cu viu 
interes, deplină aprobare și legitimă 
mindrie patriotică vizita de priete
nie efectuată de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în Siria — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Acțiune politică de o deosebită 
însemnătate, vizita dumneavoastră 
în Siria a înscris, prin rezultatele 

_____ ________ , ei. o nouă Ți strălucită pagină in 
nă cu tovarășa Elena Ceaugescu in:' cronica relațiilor bilaterale, un te- 
Republica Arabă Siriană, aceasta mârcabil moment în dezvoltarea

- . ... ------- rodnicei colaborări româno-siriene,
o importantă contribuție la adîn
cirea prieteniei și solidarității Româ
niei socialiste cu popoarele arabe, 
la cauza generală a păcii, înțelegerii 
și destinderii.

Dind glas sentimentelor de dra
goste fierbinte și înaltă prețuire, de 
satisfacție deplină pentru presti
gioasa dumneavoastră activitate, 
animați de înalta pildă de dăruire 
patriotică și comunistă, vă asigu
răm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom munci neabătut 
pentru înfăptuirea exemplară a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate șl înaintare a României spre 
comunism, obținînd noi și impor
tante succese in cinstea celei de-a 
35 aniversări a revoluției de elibe
rare națională, antifascistă și antiim
perialistă și a celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

fiind o nouă 5i puternică afirmare 
a politicii externe a partidului și 
statului nostru, de pace și colabo
rare internațională — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ALBA AL P.C.R.

Rezultatele fructuoase Cu care s-a 
încheiat această vizită constituie o 
remarcabilă contribuție la dezvol
tarea colaborării româno-siriene, la 
adîncirea prieteniei și solidarității 
României cu popoarele arabe, la 
cauza generală a păcii, înțelegerii 
și destinderii, întemeiate pe deplina 
egalitate în drepturi, respect al in
dependenței și suveranității națio
nale. neamestec in treburile Interne, 
avantaj reciproc, renunțarea la torță 
și amenințarea cu forța.

Dind glas sentimentelor de aleasă 
prețuire pentru tot ceea ce faceți 
spre binele poporului român și în 
interesul păcii internaționale, ne an
gajăm, mult 
rășe 
năm 
două 
an : „ .---- ------ --------
patriei de sub dominația fascistă și 
cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, convinși 
fiind că in acest fel ne aducem o 
contribuție tot mai mare la înflo
rirea României socialiste, la sporirea 
rolului ei în lume, spre binele și fe
ricirea întregului nostru popor.

stimate și iubite tova- 
Ceaușeșcu, să intîmpi- 
succese în muncă cele 
evenimente ale acestui 
aniversare a eliberării

Nicolae 
cu noi 

mari 
a 35-a

Asemenea întregului nostru popor, 
locuitorii județului Arad *— români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — au urmărit cu viu interes 
noua vizită de prietenie pe care ați 
lntreprlns-o, mult stimate tovarășe 
Nioolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Arabă Siriană și își exprimă 
deplina aprobare șî satisfacție față 
de rezultatele deosebit de fructuoase 
ale acestei noi întîlniri la nivel înalt 
româno-sirian — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R. ȘI A CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Manifestările 
entuziaste, de înaltă stimă și conside
rație cu care ați fost întîmpinaț ex
primă concludent marele prestigiu pa 
care il are în lumea contemporană 
președintele României socialiste, au
toritatea politică și stima de care 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, vă bucurați pe toa.- 
te meridianele globului.

Permiteți-ne să vă adresăm și cu 
această ocazie cele mai calde mulțu
miri pentru modul strălucit în care 
concepeți și înfăptuiti politica externă 
a partidului și statului nostru, pentru 
demnitatea și competenta cu care 
reprezentați în viata internațională 
Interesele poporului român, pentru 
contribuția inestimabilă pe care o 
aveți la edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta noas
tră.

Vă asigurăm, mult Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că totl cei ce 
trăim^ și muncim pe frumoasele me
leaguri românești ale Aradului stntem 
mobilizați plenar să traducem neabă
tut in viată sarcinile ce ne revin 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, să intîmpinăm cu realizări deo
sebite mărețele evenimente ale anu
lui — a 35-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă și 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

CONSILIUL CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA, in numele milioa
nelor de oameni al muncit din țara 
noastră organizați in sindicate — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vă exprimăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 

^^Ceaușescu. cele mai alese sentimente 

de dragoste, profundă stimă și pre
țuire. acum cind s-a Încheiat atît de 
strălucit noua dumneavoastră mi
siune politică, vizita oficială de 
prietenie întreprinsă, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Arabă Siriană.

Și in Siria, ca și în scurta dar rod
nica vizită de prietenie în Turcia, 
abordînd în cadrul dialogurilor la cel 
mai inalt nivel problemele cardinale 
ale vieții mondiale — militind 
neobosit pentru promovarea și trans
punerea în practică a principiilor 
politicii externe ale României — ați 
clădit pentru țara noastră un imens 
prestigiu internațional.

In pragul mărețelor evenimente 
politice din acest an — a 35-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului — Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, organele și or
ganizațiile sindicale vă asigură că nu 
vor precupeți nici un efort pentru a 
desfășura întreaga lor activitate cil 
pasiune și elan revoluționar pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe 1979 și pe întregul cincinal, spo
rirea eficienței economice, realiza
rea unei calități noi, superioare in 
toate domeniile de activitate, ridi
carea patriei noastre iubite pe cele 
mai înalte piscuri ale progresului și 
civilizației, pentru un prestigiu cres- 
cind al României socialiste în lume.

muncii din 
întregului 

urmărit cu 
satisfacție

Comuniștii, toți oamenii 
județul Bacău, asemenea 
nostru partid și popor, au 
viu interes și profundă 
vizita oficială de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați efec
tuat-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Siria. Ea se înscrie ca 
un moment important in dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-siriană, o contribuție 
marcantă la cauza destinderii și în
țelegerii intre popoare — se arată 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R.

întreaga populație a județului Ba
cău vede in această nouă solie de 
pace, prietenie și colaborare o preg
nantă reafirmare a politicii externe 
dinamice, realiste și constructive a 
României socialiste, in spiritul orien
tărilor programatice definite de Con
gresul al XI-lea.

Dăm, de asemenea, o înaltă apre
ciere activității neobosite desfășu
rate de tovarășa Elena Ceaușescu — 
devotat slujitor al națiunii, un mare 
activist pe tărîmul vieții politice și 
științifice românești, an comunist 
model care-și consacră întreaga 
viață, priceperea și energia creatoare 
progresului și prosperității tării.

Exprimindu-ne profundul atașa
ment față de întreaga activitate pe 
care o desfășurați spre binele și feri
cirea poporului român, față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit fiu 
al națiunii noastre, revoluționar con
secvent, patriot înflăcărat, proemi
nentă personalitate a contempora
neității,-vă încredințăm că vom face 
totul pentru a vă urma neabătut cu 
gindul și cu fapta în tot ce între
prindeți, dind viață în mod exemplar 
sarcinilor ce ne revin, pentru a în- 
timpina cea de-a 35-a aniversare a 
revoluției de eliberare națională, an
tifascistă și antiimperialistă si Con
gresul, al XII-lea al partidului cu 
suocese pe măsura condițiilor de oare 
dispunem, contribuind astfel la pro
gresul multilateral al patriei.

Tțnăra generație a patriei, aseme
nea întregului nostru popor, a urmărit 
cu deosebit interes și profundă satis
facție vizita efectuată de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în Repu
blica Arabă Siriană și Republica Tur
cia, eveniment de excepțională însem
nătate in cronica relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre, cu semni
ficații majore in viata politică inter
națională — se menționează în tele
grama COMITETULUI CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST SI CONSILIULUI UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR CO
MUNIȘTI DIN ROMANIA.

Pe baza poziției principiale a parti
dului și statului nostru, a orientărilor 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Uniu
nea Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România vor acționa pentru aprofun
darea raporturilor de prietenie, cola
borare și solidaritate cu tineretul din 
țările vizitate, cu organizațiile de
mocratice și progresiste de tineret și 
studenți din toate țările lumii, în ve
derea întăririi unității de acțiune a 
forțelor tinerei generații de pretutin
deni în lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace, dezarmare, demo
crație și progres.

Vă rugăm să ne îngăduiți, mult Iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să reafirmăm și cu acest 
prilej hotărîrea fermă a tuturor ti
nerilor din patria noastră — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — de a face totul pentru a 

Noi și ample perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre poporul 
român și popoarele țărilor vizitate, in interesul 
reciproc al înaintării pe calea progresului eco
nomic și social

Strălucită manifestare a poziției consecvente 
a României socialiste in sprijinul soluționării 
juste și durabile a situației din Orientul Mijlociu, 
valoros aport la cauza păcii și securității in 
Balcani, Europa și in lume

Angajament ferm al oamenilor muncii de a acționa 
neabătut pentru transpunerea in viață a politicii 
interne și externe a partidului și statului, de 
a intimpina cu noi șuccese cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R.

intimpina cu noi rezultate în muncă 
cea de-a 35-a aniversare a revoluției 
de eliberare națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

împreună cu întregul ponor, fe
meile din patria noastră — românce, 
maghiare, germane și de alte națio
nalități — au urmărit cu vie satis
facție și profundă mindrie patriotică 
vizita oficială de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, îm
preună cu iubita noastră tovarășă 
Elena Ceaușescu, in Republica Arabă 
Siriană — se menționează în telegra
ma. CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
FEMEILOR DIN REPUBLICA SO
CIALISTĂ ROMÂNIA.

Manifestările pline de căldură, de 
înaltă stimă și considerație, primirea 
călduroasă cu care ați fost intimpi- 
nat pretutindeni in timpul acestei vi
zite atestă o dată in plus marele 
prestigiu de care se bucură în lume 
politica externă, principială, consec
vent revoluționară, a partidului și 
statului nostru, demonstrează, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, recunoașterea internațio
nală a înaltelor dumneavoastră cali
tăți de om politic, patriot' înflăcărat, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane.

Ne exprimăm, cu acest prilej, în
treaga noastră admirație și stimă 
față de contribuția remarcabilă adu
să în timpul acestei importante vizite 
de tovarășa Elena Ceaușescu, pro
eminentă personalitate a vieții poli
tice din țara noastră, om de știință 
de renume mondial.

împreună cu toți oamenii muncii, 
strîns uniți in jurul partidului, ne 
angajăm să depunem toate eforturile 
pentru Înfăptuirea politicii sale in
terne și externe, întimpinînd cu re
marcabile realizări în muncă cea^ 
de-a 35-a aniversare a victoriei revo
luției de eliberare națională antifas
cistă și antiimperialistă și cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.

Comuniștii, toți oamenii muncii bi- 
horeni — români, maghiari și de alte 
naționalități — alături de întregul 
nostru popor, își exprimă cele mai 
calde și profunde sentimente de pa
triotism. satisfacția deplină pe care 
o trăim luînd cunoștință de rezulta
tele deosebit de fructuoase ale vizitei 
întreprinse de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Arabă Siria-

progre- 
_ tele- 
JUDEȚEAN

acest prilej 
de a depu-

nă. Această vizită este o nouă expre
sie a politicii externe realiste a parti
dului și statului nostru și poartă me
sajul concepției și gîndirii dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar ge
neral, de patriot înflăcărat si revolu
ționar, strălucită personalitate poli
tică a lumii contemporane, promotor 
și inițiator a numeroase acțiuni în 
slujba păcii, a colaborării între po
poare, între toate forțele 
siste din lume — se arată în 
grama COMITETULUI 
BIHOR AL P.C.R.

Ne reafirmăm și cu 
hotărîrea noastră fermă 
ne, toate eforturile în slujba îndepli
nirii sarcinilor și obiectivelor ce re
vin oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, din județul Bihor, 
în cinstea gloriosului jubileu al vic
toriei revoluției de eliberare națio
nală, antifascistă și antiimperialis
tă și în întimpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului — evenimente 
de importanță deosebită In viața 
partidului și națiunii române.

Vă încredințăm, mult stimate 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
atașamentul deplin al bihorenilor 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru.

51 
de 
la

Comuniștii, toti oamenii muncii 
români, maghiari și germani din • ju

dețul Bistrița-Năsăud. asemeni Între
gului popor, vă adresează din adin- 
cul inimii, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. bun venit pe pă- 
mîntul patriei din noua și strălucita 
misiune de prietenie, pace și bună 
înțelegere intre popoare, pe care, 
împreună, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. ați dus-o in chip atit de 
strălucit pe pămîntul Siriei prietene 
— se arată in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂ- 
SĂUD AL P.C.R.

Primirea grandioasă, atmosfera de 
entuziasm, de sărbătoare și oordiali- 
tate cu care ati fost Înconjurat — ce 
se 'alătură numeroaselor mărturii de 
stimă și prețuire de pe toate meri
dianele lumii — constituie o nouă și 
grăitoare expresie a deosebitei con
siderații de care vă bucurați pentru 
contribuția de neegalat pe care o 
aduceți la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, pentru patosul 
și consecventa cu. care militați pen
tru ea în lume să domnească pacea, 
și securitatea.

Dialogul purtat cu președintele Si
riei. cu celelalte personalități poli
tice, modul de tratare a problemelor 
de fond ale lumii contemporane au 
demonstrat îneă o dată întregii opi
nii publice mondiale luciditatea, clar
viziunea și principialitatea pe care o 
manifestați în analizarea si soluțio
narea acestor probleme, aportul deo
sebit pe care îl aduceți la instaurarea, 
și in această zonă a lumii, a păcii 
și securității.

Aprobind din adlncul ființei noas
tre rezultatele rodnice ale acestei vi
zite, ne reafirmăm angajamentul co
munist de a munci fără preget, cu 
toată pasiunea și priceperea, pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 
din politica partidului și statului 
nostru, intîmpinind cu noi izbinzi cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. se 
menționează: Salutind cu deosebită 
satisfacție rezultatele vizitei pe care 
ați efectuat-o, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, In Siria, vă rugăm să ne 
permiteți a vă adresa cele mai 
călduroase felicitări, urări de viață 
îndelungată, plină de sănătate și 
fericire, tot mai însemnate succese 
în neobosita activitate teoretică și 
practică pe care o puneți la temelia 
tuturor înfăptuirilor întregului nos
tru popor, pentru ridicarea României 

socialiste pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

V-ați afirmat și de această dată, 
dumneavoastră, cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului român, drept 
una dintre personalitățile de prim 
rang ale vieții politice contempo
rane, luptător neînfricat pentru cauza 
dreptății și egalității între toate sta
tele lumii, pentru colaborare, destin
dere și pace pe toate continentele 
pămîntului. Sînt elocvente, de altfel, 
în acest sens, sentimentele de aleasă 
dragoste și prietenie ce vi le-au 
rezervat pe durata 
sirian, președintele 
Al-Assad.

Vă felicităm, încă

vizitei țoporul 
său, Hafez

dată, pentru 
vizitei între-

o
rodnicele rezultate ale
prinse in Siria, asigurîndu-vă, în 

■ același timp, de ferma hotărire a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Botoșani de a 
traduce în viață sarcinile ce le 
revin, tntimpinînd cea de-a 35-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare națională, antifascistă și an
tiimperialistă, precum și cel de-al 
XII-lea Congres al partidului cu noi 
și tot mai însemnate succese in 
muncă.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, oamenii muncii, toți lo
cuitorii județului Brăila au urmărit 

moment important în dez- 
rodnicei colaborări româno- 
o nouă și strălucită contri- 
adincirea prieteniei și soli- 

României cu popoarele

cu viu interes și legitimă mindrie 
patriotică vizita oficială de priete
nie întreprinsă de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovrfrășa 
Elena Ceaușescu in Republica Arabă 
Siriană, 
voltarea 
siriene, 
buție la 
darității 
arabe, la cauza generală a păcii, în
țelegerii și destinderii — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R.

Ne exprimăm totala adeziune față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului, calda recunoștință 
pentru bilanțul rodnic al acestei noi 
solii de pace și prietenie, mulțumi
rile noastre fierbinți pentru minu
natul exemplu de patriot înflăcărat, 
de militant neobosit pentru triumful 
idealurilor de pace și prietenie pe 
care îl oferiți zi de zi, prin întreaga 
activitate ce o desfășurați.

Ne angajăm, mult stimate și iubita 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să mun
cim cu dăruire și responsabilitate 
comunistă pentru a da viată sarcini
lor și indicațiilor date de dumnea
voastră la recentele întîlniri cu 
oamenii muncii din județele din sud- 
vestul țării, să desfășurăm larg Între
cerea socialistă pentru a intimpina 
cu succese deosebite cea de-a 35-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
națională, antifascistă și antiimperia
listă și Congresul al XII-lea al parti
dului, pentru a spori contribuția ju
dețului nostru la înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spune : 
Desfășurată într-o atmosferă de vi
brant omagiu și înaltă prețuire față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și față de poporul român, vizita în 
Siria reprezintă o expresie elocventă 
a bunelor raporturi și a prieteniei 
româno-siriene. Convorbirile la ni
vel înalt purtate cu acest prilej, căl
dura ce le-a caracterizat, înțelegerile 
și acordurile convenite dau noi di
mensiuni -colaborării rodnice dintre 
România și Siria, in interesul ambe
lor popoare, al progresului, cooperă
rii, destinderii și păcii in lume.

Dind o înaltă apreciere acestui 
moment de importanță excepțională 
în istoria relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre România și Siria, 
dintre partidele și popoarele român 
și sirian, oamenii muncii clujeni — 
români, maghiari și de altă naționali

tate — vă încredințează, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
și angajamentelor asumate în între
cerea socialistă națională, pentru a 
intimpina cea de-a 35-a aniversare a 
revoluției de eliberare națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român cu rea
lizări noi in industrie, construcții, 
transporturi, agricultură, în domeniul 
circulației mărfurilor, în Înfrumuse
țarea localităților, pentru a, spori a- 
portul județului Cluj la înflorirea 
multilaterală a patriei noastre socia
liste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
se arată : La întoarcerea dumnea
voastră în patrie, vă exprimăm, cu 
cea mai înaltă considerație și 
profund respect, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, sentimen
tele noastre de supremă satisfacție 
și recunoștință pentru activitatea 
neobosită desfășurată în slujba cau
zei destinderii internaționale, a co
laborării nestînjenite intre toate po
poarele lumii.

Vizita dumneavoastră ■ in Republica 
Arabă Siriană, împreună cu strălu
citul om politic și de* știință, mult 
stimata și distinsa tovarășă Elena 
Ceaușescu, constituie o expresie 
grăitoare a politicii externe a parti
dului și statului nostru de dezvol
tare a relațiilor de colaborare și 
Cooperare, de prietenie și pace intre 
țări, indiferent de sistemul lor so
cial-politic.

Convorbirile la cel mai inalt nivel, 
documentele finale semnate deschid 
o nouă și rodnică perspectivă in 
dezvoltarea și lărgirea raporturilor 
de prietenie și cooperare intre 
România și Siria, constituie o nouă 
și remarcabilă contribuție la afir
marea principiilor de colaborare in
ternațională pe baza avantajului 
reciproc, al respectului independen
ței și suveranității naționale. Reafir- 
mindu-ne incă o dată atașamentul 
nostru plenar • față de principiile 
politicii partidului și statului nostru, 
susținute in chip magistral de în
treaga dumneavoastră activitate, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort și vom 
face totul pentru a intimpina cea 
de-a 35-a aniversare a revoluției de 
eliberare națională, antifascista și an
tiimperialistă și Congresul al XEL-lea 
al partidului cu noi realizări in în
făptuirea sarcinilor ce revin județu
lui Dîmbovița în toate sectoarele de 
activitate.

împreună cu Întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe străvechile și mereu înnoitele 
meleaguri ale Doljului, ingăduiți-ne 
să vă adresăm întreaga noastră 
gratitudine pentru excepționala dum
neavoastră contribuție la afirmarea 
internațională a României socialiste, 
la sporirea necontenită a prestigiu
lui său in lume — se spune în tele
grama adresată secretarului gene
ral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către COMITETUL 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. Pri
mirea călduroasă cu care ați fost 
întimpinat pe pămîntul Siriei, aleasa 
ospitalitate și aprecierile elogioase 
la adresa hărniciei și talentului po
porului român, convorbirile la cel 
mai înalt nivel menite să amplifice 
și să adincească relațiile de coope
rare intre România și Siria sînt o 
mărturie vie a justeței politicii 
partidului și statului nostru, a acțiu
nilor pe care dumneavoastră le în
treprindeți pentru statornicirea in 
Orientul Mijlociu și în lume a unui 
climat de pace, destindere, înțele
gere și cooperare pe multiple pla
nuri.

Exprimindu-ne satisfacția deplină 
pentru această nouă solie româ
nească de pace, prietenie și colabo
rare, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, asemenea întregii națiuni, oa
menii muncii doljeni își vor consa
cra toate energiile creatoare. întrea
ga putere a minții și brațelor pen
tru înfăptuirea exemplară a indica
țiilor date de dumneavoastră cu 
prilejul recentei vizite în județul 
Dolj, pentru a intimpina cu noi și 
importante realizări cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și cel 
de-al XII-lea Congres al partidului.

Cu sentimentul deplinei satisfacții 
pentru rezultatele deosebite ale vizi
tei efectuate de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in Siria, vă 
rugăm să ne permiteți ca, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Galați, să 
vă adresăm cele mai calde felicitări 
pentru succesul acestei noi și stră
lucite solii de pace — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Atenția deosebită cu care ați fost 
Înconjurat, primirea călduroasă pe 
care v-a făcut-o poporul sirian, re
flectă in egală măsură prestigiul de 
care vă bucurați în lumea con
temporană, recunoașterea calităților 
dumneavoastră excepționale de emi
nent conducător, ilustru om de stat, 
care iși dedică Întreaga viață și 
energie împlinirii idealurilor multi
milenare ale poporului său, cele mai 
arzătoare aspirații ale umanității.

Prin întregul program al manifes
tărilor Ia care a participat, prin 
schimbul de opinii pe care l-a 
avut cu reprezentanți ai științei și 
culturii siriene, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a dovedit un remar
cabil mesager al spiritualității româ
nești, al străvechilor noastre tradiții 
culturale, un militant entuziast pen
tru apropierea intre popoare pe te
renul fertil al păcii și cunoașterii 
reciproce.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul Galați se angajează in fața 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să facă totul cu entuziasm și dărui
re patriotică, pentru a traduce in 
viață politica internă șl externă a 
partidului, pentru a consolida, prin 

fapte și inițiative vrednice, presti
giul patriei noastre.

Dind glas sentimentelor de nețăr
murită dragoste și profundă admi
rație ale comuniștilor, ale tuturor lo
cuitorilor acestei străvechi vetre ro
mânești, COMITETUL JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. ȘI COMITE
TUL EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN exprimă, cu 
nemărginită bucurie și entuziasm, 
înalta apreciere și deplina satisfacție 
față de vizita oficială de prietenie 
întreprinsă de dumneavoastră, mult 
iubtie și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Siria.

Aprobind, Împreună cu întregul 
nostru popor, rodnica dumneavoastră 
activitate desfășurată, împreună cu 
tovarășa -Elena Ceaușescu, pe tot 
parcursul vizitei, documentele sem
nate, vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, , 
că oamenii muncii din județul Gorj, 
purtînd nestinsă imaginea fructuo
sului dialog din timpul recentei vi
zite de lucru pe care ați efectuat-o 
pe aceste meleaguri, sint puternic 
mobilizați și hotăriți să facă totul 
pentru traducerea neintirziată în 
viață a prețioaselor Indicații ce ni 
le-ați dat în .vederea perfecționării 
muncii noastre.

Vă încredințăm că vizita de lucru 
efectuată de către dumneavoastră în. 
Gorj constituie pentru noi toți un 
adevărat moment de referință pentru 
activitatea viitoare, un prilej de in
tensificare a întregii munci politico- 
organizatorice și economice, in scopul 
sporirii producției de cărbune și e- 
nergie electrică, al mobilizării tutu
ror forțelor de care dispunem pen
tru a aplica neabătut inestimabilele 
indicații pe care ni le-ați dat.

împreună cu întregul nostru popor, 
țărănimea cooperatistă a urmărit cu 
profundă satisfacție și mindrie patrio
tică vizita oficială de prietenie pe 
care dumneavoastră, iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
întreprins-o impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu in Republica Arabă 
Siriană — se subliniază in telegra
ma CONSILIULUI UNIUNII NA
ȚIONALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

Dialogul pe care 1-ati avut cu pre
ședintele Siriei, precum si convor
birile cu președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. au reafirmat spri
jinul acordat de partidul și statul 
nostru cauzei drepte a poporului 
palestinian, luptei pentru împlinirea 
aspirațiilor sale naționale, constituind 
o nouă contribuție a României so
cialiste la instaurarea unei păci juste 
și trainice în Orientul Mijlociu.

Ne exprimăm, totodată, via satis
facție pentru convorbirile româno- 
turce, care au evidențiat dorința co
mună de a amplifica bunele relații 
dintre cele două țări și popoare, in 
interesul reciproc al cauzei înțelegerii 
și conlucrării în Balcani și Europa.

Sînt confirmate astfel, incă o dată, 
prestigiul înalt de care vă bucurat! 
în lume, contribuția de seamă a 
Partidului Comunist Român, a statu
lui nostru socialist la solutionarea 
rațională, echitabilă a marilor pro
bleme cu care este confruntată ome
nirea. Succesul acestor noi solii da 
pace este indisolubil legat de perso
nalitatea dumneavoastră, proeminent 
și strălucit conducător de partid și de 
stat, luptător dîrz și neînfricat pen
tru libertatea și independenta popoa
relor, militant revoluționar pentru 
democratizarea relațiilor internațio
nale.

De asemenea, dăm o înaltă apre
ciere meritelor unanim recunoscute 
ale tovarășei Elena Ceaușescu. perso
nalitate marcantă a vieții politice și 
științifice naționale și internaționale, 
la crearea unui cadru favorabil «ola- 
borării, intre oamenii de știință și de 
cultură, afirmării ideilor păcii, prie
teniei și înțelegerii intre popoare.

Țărănimea, toți lucrătorii ogoarelor 
își reafirmă hotărîrea fermă de a 
munci pentru sporirea producției 
agricole, pentru înfăptuirea Progra
mului de dezvoltare și modernizare a 
agriculturii, a întregii economii na
ționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
hunedoreni au urmărit, alături de în
tregul popor român, cu mult inte
res și vie satisfacție, desfășurarea vi
zitei oficiale de prietenie pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ati întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Siria. Ne exprimăm deplina apro
bare pentru rezultatele strălucite ale 
vizitei de prietenie in Siria, însoțite 
de cele mai respectuoase omagii pen
tru laborioasa dumneavoastră activi
tate ce o desfășurați în fruntea par
tidului și statului, pentru contribuția 
inestimabilă ce o aduceți la întări
rea prieteniei trainice, a colaborării 
și solidarității intre popoare — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
P.C.R.

Oamenii muncii hunedoreni. fără 
deosebire de naționalitate, însuflețiți 
de îndemnurile și exemplul dumnea
voastră de dăruire și abnegație cu 
care vă consacrați întreaga, viață 
creșterii bunăstării și fericirii po
porului român, înălțării României pe 
noi culmi ale progresului și civiliza
ției, ridicării continue a prestigiului 
său internațional, iși exprimă, și cu 
acest prilej, profundul atașament, to
tala adeziune la politica internă și 
externă a țării, hotărirea fermă de a 
face totul pentru a ne îndeplini in 
mod exemplar sarcinile și indicațiile 
date de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul recentei vizite de lucru in ju
dețul Hunedoara.

Ne angajăm să muncim cu toată 
pasiunea și priceperea noastră și sâ 
obținem noi succese in cinstea apro
piatei sărbători a împlinirii a 35 de 
ani de la revoluția de eliberare na
țională, antifascistă și antiimperialistă 
și a Congresului al XII-lea al parti
dului nostru, să ne aducem o contri
buție tot mai mare la dezvoltarea 
economico-socială a scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.
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Soecîacoiul de gaia al laureaiilor Festivalului national „Cintarea României"
La a 35-a aniversare a Eliberării, din geniul creator 
și talentele artistice ale poporului, un imn de slavă 

partidului și patriei!
(Urmare din pa?. I)

Avem plăcerea de a saluta prezen
ta în sală a membrilor corpului di
plomatic. Cu bucurie adresăm un 
salut prietenesc tuturor oaspeților 
noștri de peste hotare.

Gala laureatilor pregătită de artiș
tii amatori și profesioniști, distinși 
cu premiul I, încheie suita de mani
festări educative, politico-ideologice 
și cultural-artistice, miile de acțiuni 
prezentate în întreaga țară sub ge
nericul festivalului.

Cei peste 3 milioane de artiști par
ticipant la Festivalul național „Cin- 
tarea României", reuniți în aproape 
140 000 formații și cercuri, reprezen
tanți ai unor valori culturale care se 
înscriu pe linia unei firești continui
tăți a tradițiilor spiritualității noas
tre, îmbogățite în anii socialismului, 
sint muncitori și țărani, elevi și stu- 
denți, intelectuali și militari, tineri 
și virstnici, bărbați și femei — ro
mâni, maghiari, germani, de alte na
ționalități.

^Scriitorii, compozitorii, plastidenii, 
heaștii, artiștii șcenei s-au stră- 

ftuit prin operele create în această 
perioadă să dea expresie sentimente
lor de adine atașament față de re
alitățile României contemporane, să 
aducă un autentic și înălțător omagiu 
țării de azi, partidului său revoluțio
nar, bravilor constructori ai socialis
mului.

Cu nespusă dragoste șl profund 
respect, izvorîte din cele mai alese 
și sincere sentimente de înaltă pre
țuire și adine devotament față de cel 
al cărui nume a devenit simbolul 
nepieritor al dăinuirii noastre în ev 
socialist și comunist, un mare număr 
de lucrări artistice, spectacole, alte 
manifestări sînt dedicate celui care 
în fruntea partidului și statului nos
tru militează cu un devotament fără 
margini pentru bunăstarea și feri
cirea pbporului nostru, pentru cauza 
socialismului și comunismului, a 
păcii și prieteniei în întreaga lume, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Imprimînd un caracter militant în
tregii activități cultural-educative, 
așezînd-o sub semnul generos al edi
ficării noii conștiințe revoluționare a 
oamenilor, festivalul a determinat nu 
numai o puternică emulație a inter
pretării artistioe, ci și obținerea unor 
importante realizări în domeniul crea
ției tehnlco-științifice, unde circa un 
milion de oameni și-au pus inventivi
tatea în slujba progresului tehnic.

Imagined tonică a acestor frumoase 
realizări nu ne împiedică insă să 
analizăm cu luciditate autocritică și 
neîmplinirile manifestate.

Sîntem conștienți de aceste lipsuri 
și sîntem hotărîți să le eliminăm.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în activitatea 
noastră de viitor vom fi zi de zi 
călăuziți, cu consecventă revoluționa
ră, de hotărîrea nestrămutată de a 
dezvolta și mâi puternic cultura nouă, 
socialistă, de a îmbogăți și diversi
fica viața spirituală a țării.

Ultimele acorduri ale ediției a doua 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" vor răsuna peste cîteva 
momente. în limbajul expresiv și 
emoționant al poeziei, muzicii și 
dansului, interpreții vor aduce pe sce
na Sălii Palatului mesajul artistic al 
celor 3 milioane de talente, străbătut 
de fiorul dragostei de țară, de partid, 
față de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, mesajul Întregului 
popor, al unității, al optimismului, al 
tiacredetii nestrămutate in viitorul 
iu linos al României !

’ Să dăm deci cuvîntul artiștilor.

Floare aleasă între flori. Așa a fost, 
așa ne-a rămas în inimi imaginea 
profund reverberatoare a spectacolu
lui găzduit aseară pe scena Sălii Pa
latului. O emoționantă frescă vie, de 
largă rezonanță, a întregului evantai 
de manifestări cultural-educative des
fășurate in timpul celei de-a doua 
ediții a Festivalului național „Cinta- 
rea României", al cărei cuprins i-a 
conferit acum, în pragul celei de-a 
35-a aniversări â eliberării tării, va
lențele unui strălucit bilanț de rod
nice succese și împliniri în toate sfe
rele vieții materiale și. spirituale. 
Timp de aproape două ore, gala celor 
mai buni dintre cei buni, a noilor 
laureați ai festivalului, a demonstrat 
limpede că băieții și fetele, copiii și 
bătrînii care au urcat aseară pe sce
nă sîntem noi, toti fiii acestui stră
moșesc și mereu mai frumos pămînt, 
români, maghiari, germani sau de 
alte naționalități, uniți pentru totdea
una de același fierbinte ideal, sub 
flamurile roșii, deschizătoare de noi 
orizoiituri, ale partidului nostru co
munist, sub tricolorul țării : 
muncim, creăm și ne bucu
răm împreună de roadele muncii și 
creației noastre, ne iubim cu ardoare 

patria de care ne-am legat cu încre
dere deplină destinul nostru comun, o 
Înălțăm tot mai sus pe culmile pro
gresului, deschizlndu-ne nouă Înșine 
drumul către Împlinirea celor mai 
Înalte aspirații umane !

Festivalul muncii șl creației libere, 
„Cintarea României", demonstrează 
prin realizările sale, cit de bogat și 
fertil este universul de astăzi al mun
cii, al creației și sensibilității po
porului nostru. Totodată, ne relevă 
cit de importantă este însăși această 
mare competiție, declanșată la scara 
întregii țâri, din inițiativa secretaru
lui general al partidului, spre a scoa
te mereu la iveală și a amplifica ge
niul creator, nesecat, al maselor de 
oameni ai muncii în toate domeniile 
de activitate, spre a stimula perma
nent întregul proces de educare și for
mare a omului nou. De fapt, tocmai 
în aceasta constă mesajul său. des
prins și din suita de selecțluni Înmă
nuncheate în programul prezentat de 
laureați pe scena sălii Palatului: Fes
tivalul național „Cîntarea României", 
refuzînd tot ceea ce coboară creația 
la rolul de simplu divertisment. îi 
imprimă un puternic conținut e- 
ducativ, militant, fertilizează și 
conferă întregului proces de muncă și 
creație a unui popor liber, deplin stă- 
pîn pe soarta sa, un pronunțat carac
ter revoluționar, învestind-o cu mi
siunea de a acționa neîncetat asupra 
conștiinței și atitudinii oamenilor, de 
a-i determina să participe, activ, cu 
toate forțele, la făurirea viitorului 
lor comunist. O entuziastă și pasio
nantă competiție a tuturor fiilor tării, 
a Întregii noastre națiuni socialiste, 
ivită din bucuria de a dnta măreția 
oamenilor și izbînzilor acestui timp, 
dar și din cerința de a deschide larg 
drumurile creației spre o nouă cali
tate.

Din această perspectivă, o gală a 
laureațllor se constituie într-un însu- 
fletitor îndemn spre o mai' bogată și 
mai rodnică activitate, menită să răs
pundă mai bine, mai eficient, dorin
țelor și preocupărilor spirituale ma
jore ale oamenilor muncii.

în mod firesc, Întreaga desfășurare 
* acestui amplu recital, in care s-au 
integrat genuri și forme ale artei 
amatoare, a dat o caldă expresie 
sentimentelor de dragoste și recunoș
tință față de partid, față de secreta
rul său general. Spectacolul s-a con
stituit într-un imn de slavă adus 
patriei, poporului, partidului, drumu
lui luminos pe care națiunea noastră 
socialistă l-a parcurs în acești trei
zeci și cinci de ani.

...Pe scenă : 1 600 de artiști. 1 600 
din cei peste 3 milioane de partici- 
panți la festival, reuniți în aproape 
140 000 de formații și cercuri.

Un adevăr de netăgăduit: clntecul 
coral, patriotic-revolutionar, a căpă
tat o amploare deosebită în rîndul 
maselor largi de oameni ai muncii. 
Dovadă stă faptul că, în faza de 
masă au debutat 14 500 de coruri, iar 
180 au obținut premii. Printre ele, la 
concertul de gală : corul Regionalei 
C.F.R. București, condus de Traian 
Buhlea, intonind fragmente din can
tata „Ani lumină" de Florin Comișel ; 
cei 98 de coriști-țărani din comuna 
Marga — județul Caraș-Severin (cu 
„veteranii" săi, Margan Mihai, Grozav 
Ion, Preda Nicolae, Preda Traian, care 
ne-au spus că au 100 de piese în re
pertoriu și că peste un an vor săr
bători 80 de ani de la înfiin- ‘ 
țâre), lnterpretînd cu multă simțire 
„Românie, mîndră țară" de Gh. Ba- 
zavan ; muncitorii și țăranii, îndră
gostiți de cîntec, care au alcătuit, sub 
bagheta experimentată a lui Valentin 
Băințan, corul bărbătesc din Fin- 
teușu Mare, județul Maramureș, și 
au dat viață compoziției „ț>e-aș avea 
un milion de inimi" de Sabin Dră- 
goi ; corul muncitorilor de la I.R.A. 
Bacău, nu o dată aplaudat pe scenele 
muncitorești, la căminele culturale 
băcăuane, interpretind „Ani comu
niști" de Gh. Dumitrescu.

Cîntece și versuri, montaje literare 
închinate" patriei. Sondorii de la 
Schela Moreni-Dîmbovița, membri ai 
uneia dintre cele 9 342 de formații 
de montaje literare participante la 
ediția a doua a „Cîntării României", au 
interpretat fragmentul literar ' intitu
lat „Dăruiți-vă oameni 1“ — o che
mare la descoperirea comorilor din 
adincuri, pentru înălțarea uriașelor 
cetăți ale păcii, pentru înflorirea fie
cărui colț de tară așa cum prevăd 
proiectele viitorului comunist al na
țiunii noastre, Pătru Gnera, cioban 
din comuna Slatina Timiș, județul 
Caraș-Severin, a dorit ca pe scena 
Sălii Palatului să-și prezinte poezia 
proprie „La Cintarea României", 
versuri rostite din inimă : „Visul gin- 
dului mă-nclină / Stind pe munți, in 
plină vară / Ca să-mi iau condeiu-n 
mină / S-așez versuri pentru tară. / 
Eu le scriu cu voioșie / Cind in jurul 

meu privesc, / Pentru tine Românie, / 
Și-n somn, noaptea-ți doinesc, / Chiar 
ti dimineata-n sori, / Pină n-a călca 
pe rouă, / Țara mea e strat de flori / 
Parcă ești o lume nouă, / Țara mea, 
țară frumoasă / Și c-un trai îmbelșu
gat / Cum străbunii te visară / Și cu 
dor te-or așteptat".

Apoi, ca într-o semnificativă ștafe
tă a generațiilor, a venit rîndul copii
lor. Pioniera Maria Duță, elevă a 
Școlii generale nr. 13. București, și 
șoimul patriei Corneliu Adrian Gută, 
de la Școala generală nr. 171, Bucu
rești, au prezentat „Omagiul pionie
rilor și șoimilor patriei".

Suita acestor partituri, de caldă 
vibrație patriotică, marcate de fiorul 
trăirii autentice, s-a constituit într-o 
uvertură la recitalul actriței Leopol- 
dina Bălănuță de la Teatrul Mic : 
versurile poetului Victor Tulbure în
chinate marilor noastre sentimente, de 
demnitate, mîndrie, cutezanță, de 
nețărmurită Încredere și dragoste fată 
de partid, fată de secretarul său 
general, hotărirea fermă de a împlini 
neabătut mărețele idealuri comuniste 
ale acestui harnic și brav popor :

„El, președintele dinții al Româ
niei / El, purtătorul nostru de cuvint / 
Din inima istoriei române / In croni
ca istoriei de pe Pămint. / Tu chemi 
să vină fără lingă fără / Sub steagul 
păcii desfăcut in vint / Să intre-n 
marea horă planetară / A unui Ev mai 
bun pe-acest pămint. / Independenta 
patriei socialiste / Inscrisă-n inimile 
noastre de văpaie ! O declarăm cin
stit in fata lumii / Sub numele de 
Ceaușescu Nicolae !“.

...Un buchet de frumoase cîntece 
populare românești, maghiare, ger
mane, sirbești, interpretate in lim
bile respective, de tinere de la Școala 
populară de artă din Timișoara — 
minunată imagine a înfrățirii în dn- 
tec și în muncă, a unității oamenilor 
de pe aceste meleaguri, care, culti- 
vindu-șl cu grijă tradițiile și obice
iurile ce le sint specifice, se 
afirmă deopotrivă în limbajul
unic al muncii pentru înflorirea mul
tilaterală a patriei comune. Acestora 
li s-au adăugat apoi alte partituri de 
aceeași nobilă esență, interpretate de 
corul de cameră al sindicatelor din 
Sf. Gheorghe, județul Covasna, diri- , 
jat de Szolt Szilagy, și de corul Școlii 
populare de artă din Constanța, 
pregătit de Boris Cobasnian, care 
a încheiat cu compoziția „Pen
tru pace" de Liviu Borlan — 
o rostire în toațș limbile Dă-ir 
mintalul a acestui cuvîftti ’cuvinrSînM ‘ 
piu, cu adinei semnificații. -l

Gala laureatilor a fost o ștafetă a 
cîntecului și versului, artiști pro
fesioniști și amatori dăruindu-și cu 
entuziasm torța cinstirii, prin vers 
și muzică, a înfăptuirilor de azi, fla
căra gindurilor înaripate pentru rea
lizările de mîine — noi trepte ale 
istoriei noastre socialiste făurite azi 
de întregul popor, pentru a zidi trai
nic coloana infinită a țării — „Co
loana infinită a patriei", cinte- 
cul compus de George Grigoriu, pe 
care l-a interpretat solistul Operei 
Române, Vasile Martinoiu.

Cintecul și versul s-au înfrățit 
cu dansurile; dansuri cu temă, inspi
rate din avîntul revoluționar al con
strucției socialiste : au fost aplaudați 
dansatorii Combinatului siderurgic 
Galați, care au dezvăluit în secven
ța lor coregrafică ritmul de lucru 
la furnal, tensiunea nașterii oțe
lului, încordarea, apoi satisfacția 
reușitei unei noi șarje ; colectivul 
coregrafic al militarilor topografi- 
Buzău, intr-un sugestiv montaj „In 
memoriam", dedicat celor care s-au 
jertfit pentru cauza eliberării ; 
copiii de la Casa centrală a pionie
rilor și șoimilor patriei lnălțînd un 
imn păcii ; formația Școlii populare 
de artă din Timișoara, ilustrînd 
bucuria muncii, ritmul trepidant al 
tinereții în vastul șantier al tării...

Au cuvîntul brigăzile artistice — 7 
dintre cele 25 ce au obtinut premiul I. 
Numărul colectivelor de acest gen 
care au pregătit programe de concurs 
pentru ediția a Il-a a Festivalului 
„Cîntarea României" s-a ridicat la 
18 800. „Avem cuvîntul și spunem 
răspicat" — declară brigada artistică 
de la întreprinderea de reparații 
Brăila, criticînd risipa și pe risipitori, 
intervenind energic, cu exemple con
crete. Brigada I.T.B. a țesut o șarjă 
la adresa celor certați cu disci
plina. Ceferiștii de la Sindicatul de 
linie Ploiești au arătat că neajunsu
rile cu care se confruntă colectivul 
nu sînt... inerente ; echipa A.S.E. a 
încondeiat pe studenții ce tac „eco
nomie" la învățat. Și, rind pe rind, 
toate oele șapte brigăzi — cum sînt 
cele ale consiliului agroindustrial 
Lehliu sat — Ialomița, Combinatu
lui de îngrășăminte chimice Piatra 
Neamț, întreprinderii „23 August" — 
au demonstrat potențialul civic ri

dicat al acestor formații noi ale miș
cării artistice de amatori, capabile 
de intervenții prompte, mobilizatoa
re în viața colectivelor de muncă, 
expresii ale opiniei muncitorești in 
acțiune.

De la această gală, cum era șl 
firesc, n-a lipsit nici muzica popu
lară. Din cele 3 500 de orchestre și 
tarafuri populare, au fost prezente la 
această festivitate : formația între
prinderii „Partizanul“-Bacău, artiști 
amatori de la căminele culturale din 
Vata de Jos — Hunedoara, comuna 
Făget — Timiș, Clejani și Letca — 
Ilfov, Casa de cultură a sindicatelor 
din Zalău — Sălaj.

împreună au făcut să răsune „Ța
rina de la Abrud" — perlă a cîntecu
lui popular ardelenesc, pentru ca în 
final să încingă o sirbă oltenească. 
Au venit mesagerii cîntecului româ
nesc din Pucioasa-Dîmbovița, Victor 
Udrea și cimpaierii de la Casa de 
cultură ; din Negrești Oaș — Vasile 
și Gh. Sava Pițigoi, tipuritoarea Ma
ria Petca. Din Harghita, solistul vocal 
Ferencz Alajos. muncitor la între
prinderea minieră Bălan. Valeria Pre- 
descu, din Bistrița-Năsăud — împle
tind un. cîntec pe versurile poetei- 
țărănci Emilia Ercoșan. intitulat 
„Țara mea e ca o floare". O suită 
de dansuri populare păstrate din 
moși-strămoși, transmise din gene
rație in generație, au prezentat ar
tiști de la Consiliul județean al sin
dicatelor Neamț, Cooperația mește
șugărească — Suceava. Căminul cul
tural Ruginoasa-Iașl, dansatorii de la 
I.F.E.T.—S.I.L, Bixad, Satu Mare, 
„oltenești" — „sirbă", „brîu", „rus- 
tem“, de 1a Căminul cultural din 
Scornicești, din comuna Corabia-Olt, 
de la întreprinderea „Electroputere"- 
Craiova. O clipă și tarafurile au în
cetat acompaniamentul : în scenă, fe
tele de la Căpîlna, 28 de tinere ele
ve din comună, care au șerpuit e- 
legantul lor dans — unicat ca va
loare documentară.

Cintece vechi și cîntece not împle
tite laolaltă în marele cîntec al tării, 
expresie vibranțâ a bucuriei de a 
trăi intr-o tară liberă, în plin progres, 
cinstindu-și eroii de ieri și de azi. 
pe cei care ne conduc spre zările 
luminoase ale comunismului. în cin
tecul unanim al tării își găsesc lo
cul, firesc, toate talentele din popor, 
adunate astăzi, într-o autentică de
monstrație a valorilor, să-și împli
nească vocațiile, să se afirme plenar 
spre a spori tezaurul artistic al 
poporului nostru cu noi și noi neste
mate. Păstrători ai unor mari tradi-' 
ții, ei se dovedesc, azi, demni conti
nuatori ai înaintașilor, creatori în 
vers, cîntec și joc, ducind mai de
parte ceea ce este valoros, adăugind 
noi creații, proprii zilelor noastre, 
izvorite din noua istorie a patriei, 
creații ce trebuie învestite cu o pu
ternică forță mobilizatoare, demne 
să ocupe un loc de cinste in zestrea 
spirituală pe care ne-o făurim. Ase
menea talente din popor au înfățișat 
formațiile ce s-au perindat pe marea 
scenă a palatului, oameni ai muncii 
,care își găsesc răgazul de a se con
sacra artei veritabile, contribuind in 
felul acesta la Înfrumusețarea locu
rilor in care trăiesc, a propriei lor 
vieți și a semenilor lor. Ei sint toți 
însuflețiți de aceeași mindrie de a 
exprima dragostea caldă pentru țară 
și pentru partid.

★
Vasta soenă a Sălii Palatului, pe 

care s-au perindat in această seară 
cîteva mii de artiști amatori și pro
fesioniști, a devenit acum, în finalul 
reprezentației, un tablou viu, în care 
toți cei prezenți Înfățișează privirii 
Imaginea feerică a bucuriei și mun
cii, a funcției tot mai puternice și 
binefăcătoare pe care o are arta în 
existența contemporană a țării.

în atmosfera solemnă care domneș
te în sală, artiștii, întreaga asisten
tă’își unesc glasurile, intonînd imnul 
„E scris pe tricolor unire !“, încheind 
astfel ce-a de-a doua ediție a Festi
valului national „Cîntarea Româ
niei".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a . tovarășei Elena 
Ceaușescu, artiștilor le-a fost oferit 
un frumos coș cu flori.

întreaga asistență, în picioare, ova
ționează îndelung pe secretarul ge
neral al partidului, exprimindu-și 
sentimentele de profundă stimă și 
recunoștință față de cel care conduce 
destinele națiunii noastre, inițiatorul 
acestei grandioase manifestări a 
muncii și creației libere — Festivalul 
național „Cintarea Românîei".

Reportaj realizat de 
Smaranda OȚEANU 
Dumitru TIRCOB

Final în marele spectacol închinat muncii șl creației pe pâmîntul românesc. 1 600 de artiști profesioniști șl amatori 
pe scena Sâlii Palatului

Formația Câminului cultural Șura Micâ-Siblu

Formația de dansuri a Consiliului județean al sindicatelor CIu| Brigada artistica brâlleanâ
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Ca frații
La miez de noapte, o „rupere 

dq nori" — cum se zice — a 
slobozit o ploaie torențială. Bie- 
tul piriiaș de pină in clipa aceea 
— Bolovăniș, de pe raza comu
nei Gliimeș-Făget (Bacău) — 
s-a transformat intr-o viitură 

. dezlănțuită. Satul întreg era in 
pericol de inundație. Un trecă
tor aflat in apropiere de cabana 
forestieră, văzind viitura, a 
dat alarma. Primii au sărit frații 
Doru și Alexandru Bran, care au 
urcat pe tractoare și au inceput 
lupta cu furia apelor. Ajutați și 
de alți muncitori forestieri, ei au 
lucrat toată noaptea la deblo
carea podurilor. Dimineața, cind 
sătenii s-tfu sculat, apa iși in
trase in matcă, de parcă nu s-ar 
fi intimplat nimic. Cei doi frați 
tractoriști au urcat din nou in 
pădure, incepind o altă zi de 
muncă. Satul întreg le laudă 
fapta. Merită !
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Păgubașii... I
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norocoși•
In aceeași seară, la ofițerul de 

serviciu de la miliția municipiu
lui Petroșani s-au prezentat doi 
cetățeni.

— Cine a venit primul și care-i 
baiul 1 — a intrebat ofițerul.

— Amindoi am venit odată — 
a răspuns Dumitru Mitucă din 
Vulcan.

— Prieteni, vecini sau colegi, 
care va să zică.

— Nu, nici nu ne cunoaștem 
— a răspuns Ion Sepordi din Pe
troșani. Eu am venit cu porto
felul ăsta pe care l-am găsit 
chiar adineauri, pe stradă.

— Și eu — a intervenit Dumi- 
venit cu po- 
am găsit-o

I
I
I
I
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A vorbi despre condițiile de muncă 
și de viață ale femeii din România 
de astăzi, despre dimensiunea aspira
țiilor și idealurilor sale, ni se pare a 
încerca cutezanța poetului, compozi
torului ori a plasticianului care și-ar 
propune să' întruchipeze simbolic în
suși chipul patriei in pragul sărbăto
ririi a 35 de ani de la eliberarea sa 
deplină și definitivă.

Situarea condiției femeii din Româ
nia in atari orizonturi este intru to
tul îndreptățită, dacă vom gindi 
profund asupra realităților noastre" 
contemporane, privite in procesualita- 
tea lor istorlco-socială. în dinamismul 
fără precedent al innoirilor din care 
se plămădesc reliefurile social-umane. 
la treptele timpului in care isi află 
împlinirea idealurile pentru care au 
luptat șl. s-au jertfit înaintașii noștri.

Afirmarea crescindă a roiului femeii 
in ansamblul vieții sociale vine să 
dea expresie idealurilor de echitate 
și dreptate socială, confirmînd cu 
putere faptul că numai socialismul 
creează cu adevărat bâzele reale ale 
emancipării ei, ale realizării unei 
condiții sociale noi, definite printr-un 
proces de integrare calitativ superi
oară în viața societății. „Putem spu
ne cu mindrie că orinduirea noastră 
socialistă a asigurat descătușarea și 
afirmarea tot mai puternică a ener
giilor creatoare ale femeilor in 
toate domeniile — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
ceea ce demonstrează cu putere că 
numai in condițiile cind poporul de
vine stăpin pe destinele sale, cind 
este lichidată orinduirea impârtită in 
clase antagoniste se creează condiții 
pentru adevărata egalitate in drepturi 
a femeii cu bărbatul, pentru parti
ciparea activă a femeilor la condu
cerea intregii societăți". Profunzimea 
teoretică cu care președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
abordează in mod original și crea
tor dimensiunile progresului sta
tutului femeii in societatea noastră 
socialistă, repudierea oricărei ati
tudini încărcate de prejudecăți 
sau de conformism aveau să fie 
strins corelate cu elaborarea unui 
complex de măsuri economice, juri
dice, politice și educative în care 
partidul nostru vede insăși modalita
tea proprie de a rezolva problematica 
condiției sociale a femeii în strategia 
globală de construire a noii societăți.

Pornind de la considerentul că 
egalitatea deplină și reală in drepturi 
a femeii cu bărbatul nu decurge in 
mod automat din relațiile sociale noi. 

este un proces care se realizează

treptat, pe măsura dezvoltării bazei 
economice și a perfecționării siste
mului social-politic, angrenlnd, in 
consecință, multipli factori ai vieții 
politice, economice, ideologice, socia
le. culturale ș.a., partidul nostru si
tuează problematica condiției 
a femeii la loc de frunte.

Care sînt treptele afirmării 
în viața societății noastre 1

sociale
femeii

In ce

în sfera productivă depășește în pre
zent 45 la sută din totalul personalu
lui muncitor. Procesele de mecanizare 
și automatizare a producției, reducînd 
considerabil efortul fizic, au făcut 
posibilă atragerea din ce în ce mai 
mare a forței de muncă feminine 
in sfera producției industriale, 
unde ele reprezintă astăzi aproape 40 
la sută din intregul personal munci-

mod se regăsesc ele arhitectura 
progresului social al României so
cialiste ? Pe prim plan se situează, 
fără putință de tăgadă, recunoaș
terea și asigurarea dreptului la 
muncă, a prestigiului șl demnității pe 
care munca eliberată de exploatare 
le conferă afirmării femeii in toate 
sferele de activitate. Este o demni
tate ce se clădește pe atributele 
independenței și siguranței de sine, 
in care sens munca deține un loc de 
primă însemnătate, nu numai ca echi
valent material, ci, totodată, ca 
tărim al cultivării și stimulării capa
cităților sale creatoare. Astfel, in 
procesul de reducere continuă a 
populației ocupate in agricultură si. 
concomitent, al creșterii aceleia din 
industrie, ponderea femeilor cuprinse
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tru Mitucă — am 
șeta asta, pe care 
tot pe stradă.

Ofițerul a făcut 
monetarul portofelului și poșe
tei, a mulțumit celor doi și a 
dispus căutarea păgubașilor... 
norocoși.

inventarul și
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într-o cabină 
de... probă

Gheorghe Crețu de pe strada 
Cimpinița din București s-a dus 
la un magazin să-și cumpere un 
costum de haine. A intrat intr-o 
cabină să-l probeze. Tocmai iși 
proba pantalonii, cind în aceeași 
cabină și-au făcut apariția încă 
doi inși, unul din el cerîndu-i 
voie să-și probeze și el panta
lonii, că se grăbește si că altă 
cabină liberă nu mai este. In
tr-adevăr, cu mare grabă, res
pectivul a dispărut. Și odată 
cu el. i-au dispărut și panta
lonii lui Gheorghe Crețu, in care 
avea fix 2 500 de lei. iar in locul 
lor s-a trezit cu niște pantaloni 
ponosiți, lăsați acolo de cel care 
plecase val-virtej.

Și uite-așa n-a mai putut omul 
să-și cumpere costum. Făcind 
haz de necaz, ne spunea : „Dar 
dacă nu-mi lăsa pantalonii lui, 
ce mă făceam?".
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După un 
sfert de veac

„Mă numesc Augustina Diaco- 
nescu. Dar atit numele pe care-l 
port, cit și data nașterii înscrisă 
in buletin (24 aprilie 1955) mi-au 
fost date la leagănul de.copii din 
București, după ce...".

După ce, pe o bancă din Ciș- 
migiu, un trecător a găsit o fetiță 
abandonată de mama 
nici un act din care 
cine a adus-o pe 
cum o cheamă, 
dus-o la leagănul de

I
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ei, fără 
să rezulte 
lume și 

Omul a 
____ ____ _ „___ __ copii din 
București, iar după 7 ani. in 1962, 
fetița a ajuns la Casa de copii 
din Turnu Roșu, județul Sibiu. 
A crescut, a mers la școală, a 
învățat meserie, iar acum lucrea
ză la întreprinderea „7 Noiem
brie" din Sibiu. „Muncesc, am 
tot ce-mi trebuie, nu mă fră- 
mîntă nimic altceva decit... 
dorul de mamă. Poate citește 
aceste rinduri și iși aduce 
aminte de mine".

Auzi, mamă ?

I
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Supărat foc!
Arde ! Săriți, oameni buni !
Cu toată intervenția promptă 

a vecinilor, acoperișul unei case 
de pe strada Ghiocei din comuna 
Pantelimon, de lingă București, 
s-a făcut scrum. Pagube de mii 
de lei. Păgubaș — Stanciu 
Cristea, capul familiei și 
cum i-au spus vecinii 
„capul răutăților". Ajuns 
virsta de 50 de ani și neavîna 
nici o ocupație, se „muncise" in 
ziua aceea cu... băutura. De la 
beție pină la cearta cu nevas- 
tă-sa n-a mai fost decit un ...băț 
de chibrit. Foc de supărat că 
nu-și poate potoli consoarta, n-a 
găsit altceva mai cuminte de 
făcut decit să-și dea foc casei.
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Neglijență
Electrician la Întreprinderea 

de stat pentru creșterea și în- 
grășarea porcilor din comuna 
Verești, județul Suceava, Dănuț 
I., un tinăr de 22 de ani, avea 
de executat o lucrare la tabloul 
de distribuție a energiei electri
ce. O intervenție simplă, de ru
tină, dar care-i cerea electricia
nului să-și ia toate măsurile de 
prevedere. Adică să scoată insta
lația de sub tensiune și să poarte 
costumul de protecție. Dar el 
n-a făcut nici una. nici alta. Ur
marea a fost tragică : electrocu
tare.

I Rubricâ realizata de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

70 la sută din totalul medicilor si ca
drelor didactice, peste 20 la sută din 
totalul inginerilor ș.a.m.d.

Gradul și calitatea integrării femei
lor in producția socială reprezintă o 
condiție fundamentală a egalității 
lor în drepturi si. în același timp, o 
expresie de cuprinzătoare sinteza 
asupra capacității sistemului nostru 
de a pune în valoare imensul poten-

cetățean. Soluțiile de fond promovate 
de conducerea de partid și de stat, 
cu deosebire după analiza Întreprinsă 
de Plenara din iunie 1973 — prima 
de o asefrienea anvergură In anii re
voluției și construcției, socialiste — 
rezidă în creșterea gradului de so
cializare a multiplelor, și — de ce 
n-am spune-o ? — încă inechitabile
lor activități pe care le cumulează

Femeia - prezență
tot mai activă in viața politică 
și economico-socială a țării

tor. Este bine cunoscut faptul că în 
agricultură femeile reprezintă 58 la 
sută din totalul populației ocupate.

Integrarea femeii , in activitatea 
economico-socială a tarii dobîndește 
semnificații deosebite dacă o rapor
tăm la mutațiile de ordin calitativ ale 
proceselor la care ne referim, consta- 
tind că atari procese sint hotăritor 
stimulate de accesul neîngrădit al 
femeilor Ia toate formele și nivelu
rile de calificare, potrivit aptitudini
lor și opțiunilor acestora. Stă mărtu
rie, în acest sens, faptul că femeile 
reprezintă astăzi jumătate din numă
rul cadrelor ce posedă studii medii 
și peste o treime din numărul celor 
cu studii superioare. Stă mărturie, 
de asemenea, și ponderea pe care ele 
o dețin in unele specialități : peste

țial de progres pe care-1 dețin 
femeile în societatea noastră. Un 
atare criteriu se cere insă corelat cu 
una din coordonatele de bază ale poli
ticii partidului nostru. Avem in ve
dere. în mod expres, asigurarea unui 
amplu sistem de stat al protecției so
ciale a muncii femeii, a asistentei și 
ingrijirii acordate mamei și copilului 
— toate consacrind recunoașterea 
plenară a maternității ca o im
portantă funcție socială. Militînd 
neîntrerupt pentru creșterea rolului 
femeii în Întreaga viată a societății, 
partidul nostru a adoptat totodată un 
complex de măsuri menite tocmai să 
soluționeze efectiv si echitabil pro
blemele sociale cărora obișnuim să 
le spunem „cumul de roluri" ce re
vin femeii ca muncitoare, mamă.

Scînten
I

CU ENERGIA ECONOMISITĂ - 20000 TONE CIMENT PESTE PLANi
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Ancheta

femeia. Consemnăm, de pildă, că 
astăzi aproape toți copiii tării văd 
lumina zilei într-o unitate sanitară 
și că peste 4,5 milioane copii pri
mesc alocație de stat. începînd cu 
1 august 1977 s-a instituit un sistem 
de sprijin al mamelor care au în 
îngrijire mai multi copii plnă la 
vîrsta de 18 ani. Dispunem, totodată, 
de o bogată rețea de grădinițe (ce 
cuprinde peste 3/4 
școlarilor) și creșe 
de locuri a crescut 
fată de 1950). O 
servicii comerciale 
diversificate vin în 
contribuind astfel la degrevarea fe
meii de o seamă de activități rutini
ere, ineficiente economic, dar mai 
ales creîndu-i posibilitatea ca In bu-

din numărul pre
fă! căror număr 

de aproape 17 ori 
largă gamă de 
din ce in ce mai 
sprijinul familiei.

getul de timp să-și afle locul cuve
nit noile cerințe pe care le implică 
exercițiul plenar al drepturilor și în
datoririlor impuse de noua sa con
diție in societate și familie.
> Promovarea in funcții de condu
cere este concepută de partidul nos
tru nu ca o favoare, ci ca un drept, 
dobindit prin capacitatea și compe
tența profesională, politică șl morală, 
verificată și confirmată de însăși 
munca femeii, ca o recunoaștere a 
meritelor cucerite prin eforturi deo
sebite. împlinire firească și deopo
trivă reflectare adecvată a atribute
lor pe care le conferă noua sa condiție 
socială, participarea femeii la condu
cerea democratică a societății noastre 
se impune ca o legitate, ca o nece
sitate a progresului societății. Sînt 
semnificative in acest sens citeva 
elemente fundamentale. In prezent 
27,7 la sută din totalul membrilor de 
partid sînt femei. Prezența activă a 
femeilor în Comitetul Politic Exe
cutiv și în Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român. în forul 
suprem legislativ al țârii, ca deputate 
în consiliile populare, ca miniștri, 
miniștri adjuncți, directori generali ai 
centralelor industriale etc. 
tuie, fără îndoială, roade ale 
atari orientări.

Ocuparea de către femeie a 
cuvenit in viata politică, economică 
și socială, sporirea rolului ei in toate 
domeniile de activitate depind de în
țelegerea concretă a problemelor 
emancipării reale a femeii, de comba
terea oricăror atitudini de circum
stanță. a forinalismului și spiritului 
de suficientă care se fac simțite în 
diverse sectoare de activitate. O 
condiție a acestui progres o repre
zintă înfăptuirea fermă, neabătută de 
către toți factorii învestiți cu răspun
deri de către partid și de stat a 
programului de măsuri menit să asi
gure creșterea mai accentuată a roiu
lui femeii în toate sferele de acti
vitate. Exigentele care tin de însăși 
trecerea la o nouă calitate în toate 
domeniile determină ca și criteriile 
de evaluare a progresului în ce pri
vește participarea femeii la viata 
societății noastre să se situeze la 
înălțimea complexității etapei pe car 
o străbatem, să se raporteze riguros 
și statornic la dimensiunile înalte ale 
valorilor civilizației pe care o con
struim noi toți, fii ai patriei socia
liste — bărbați și femei.

consti- 
unor

locului

Conf. dr. Stana BUZATU
Academia „Ștefan Gheorghiu*

cinema

La Combinatul de lianți șl azbo
ciment din Fieni energia electrică și 
combustibilul reprezintă 27 la sută 
din totalul cheltuielilor de producție. 
Se confirmă, așadar, și in acest caz, 
însușirea energoințensivă a cimentu
lui. Care este insă situația con
sumurilor energetice și ce măsuri 
se iau pentru reducerea lor ? • *

— In această perioadă am economi
sit 1 394 MWh energie electrică și 
4 930 tone combustibil convențional 
față de normele planificate — ne răs
punde la întrebare maistrul Gheor
ghe Mihăescu, secretarul comitetului 
de partid al combinatului. S-ar pu
tea spune deci că situația consumu
rilor este bună. Dar nu af ti decit 
in parte adevărat. Este limpede pen
tru oricine că în condițiile actualei 
crize energetice, din mari consuma
tori trebuie să devenim mari reali
zatori de economii. Reanalizăm in 
prezent toate posibilitățile, iar din 
datele pe care le deținem rezultă 
că vom putea produce în anul 1979 o 
cantitate de 20 000 tone ciment numai 
cu energie economisită. Angajamen
tul este, desigur, minim, deoarece 
acțiuneâ continuă.

înfăptuirea acestui obiectiv, esen
țial pentru activitatea economică a 
combinatului, preocupă un mare nu
măr de specialiști și muncitori cu 
înaltă calificare. De fapt, această 
largă ofensivă impotriva consumuri
lor neraționale . nu este altceva de
cit un ansamblu de propuneri venite 
din partga cimentiștilor. propuneri 
devenite, prin certificarea valorii lor 
de către comisiile energetice, măsuri 
concrete care s-au aplicat operativ 
6au se vor apli-ca într-o perspectivă 
imediată. Am stat de vorbă cu mais
trul Vasile Chiva de la secția meca- 
no-energetică. In ziua respectivă lu
cra la echiparea agregatelor dfe su
dură cu aparate pentru oprirea mer
sului in gof. Potrivit calculelor lui, 
după instalarea acestor „supraveghe- 

la lucrările de sudură se vor

consuma zilnic cu 1 500 kWh mal 
puțin.

— Recent, completează maistrul 
cele prezentate pină acum, am mon
tat un aparat care înregistrează pu
terea absorbită din rețea de către 
banda transportoare de 8,4 km. A- 
ceasta ne permite să urmărim cu 
precizie încărcarea ei corespunzătoa
re, aspect important, deoarece in 
aceste condiții banda funcționează

nic, două dintre ele. Ideea a prins 
repede și la ora actuală se practică 
cu bune rezultate : aproape 200 MWh 
economisiți numai într-o săptămînă. 
Deși sistemul de iluminat a mai tre
cut" oină acum prin citeva reduceri 
succesive, după apariția Decretului 
Consiliului de Stat a fost organizat 
un „filtru totar'. Lucrătorilor din 
sectorul energetic li s-au alăturat, cu 
sugestii și măsuri directe, muncitorii

Atit și-au propus să realizeze pînă la sfîrșitul 
anului cimentiștii din Fieni, prin modernizarea 

utilajelor și limitarea la strictul necesar 
a consumului la fiecare loc de muncă

fără să mai consume energie electri
că. Mai mult, produce energia nece
sară celor două excavatoare de la 
capătul benzii și debitează in rețea 
aproape 100 kWh.

Trecind prin secțiile combinatului 
Împreună cu ing. Constantin Cuculea. 
șeful serviciului mecano-energetic. 
ni se argumentează cu un lung șir 
de exemple practice că cerința eco
nomisirii severe a energiei a stimu
lat deopotrivă spiritul gospodăresc și 
inventivitatea oamenilor. Printr-o 
optică cu totul nouă sînt analizate 
acum posibilitățile de reducere a con
sumurilor, revizuindu-se forme orga
nizatorice, • tehnologii, » construcția 
unor instalații despre care s-a crezut 
multă vreme că nu mal ascund nici 
o rezervă. S-a constatat, de exem
plu, că este suficient ca morile de 
ciment să funcționeze cu încărcătură 
optimă pentru a se putea opri, zil-

din secțiile de bază. La numeroase 
locuri de muncă s-a introdus ilumi
natul local, iar multe din lămpile cu 
puteri mari au fost înlocuite cu 
becuri mai mici. Pe această cale va 
rezulta o economie de 40 MWh pînă 
la sfîrșitul anului.

Iată și alte acțiuni : compresoarele 
cu piston folosiți la transportul ci
mentului au fost înlocuite cu com- 
presoare rotative, care consumă cu 
100 kWh mai puțin ; de la, maistrul 
mecanic Ion Iorga am reținut, tot
odată. că la cuptoarele de clincher 
au fost adaptate arzătoare fără aer 
primar și in această situație cele 
șase ventilatoare echipate cu motoare 
de 30 kW nu au mai fost necesare. 
Și o noutate de ultimă oră : a apărut 
posibilitatea de a folosi ventilația 
naturală pe timpul opririi cuptorului 
de 3 000 tone prin modificarea con
structivă a ciclonului. Care este a-

vantajul ? Timp de aproape 300 ore 
pe an. cit durează de regulă repara
țiile, se scot din funcțiune cele două 
suflante puse în mișcare de cite un 
motor de 1 000 kW.

Concomitent, se pun în valoare 
resurse însemnate de economisire 
combustibilului. Cimentiștii de 
C.L.A. Fieni duc o luptă îndirjită 
pasionantă pentru limitarea opririlor 
lâ utilajele de bază, opriri care in- 
seamnă, pe lingă pierderi de producr 
tie. și multă energie irosită. Este 
adevărat că staționările sint mult 
mai rare, dar confruntarea are loc 
în continuare pe un plan larg, cu 
nenumărate probleme tehnice, de re
zolvat, care solicită din plin price
perea inginerilor, maiștrilor și mun
citorilor. Iată, inginerii Florin Apos
tol șl Mihai Cîrstoiu au aplicat două 
soluții la cuptorul de 3 000 tone, re- 
ducind consumul cu 330 tone combus
tibil conventional în acest an. Este 
vorba de corectarea jocului între 
inel și manta la grupul al doilea și 
de folosirea cărămizilor bazice cu 
performante superioare. In acest 
timp, inginerul Apostol și-a asumat 
și sarcina de a asigura funcționarea 
morii de făină numai cu gazele calde 
de la cuptor, eliminind focarul auxi
liar, care necesita la rindul lui un 
consum de 330 tone combustibil con- 

. vențional. O altă reușită am consem
nat in activitatea inginerilor Dan 
Toma, Mihai Cirstoiu și a maistrului 
Gheorghe Socolescu, care au dimi
nuat staționările la cuptoarele de var 
prin îmbunătățiri constructive și teh
nologice aduse sortatoarelor. Măsura 
va aduce combinatului o economie 
anuală de 1 300 tone combustibil.

în felul acesta, oamenii muncii 
din acest combinat își croiesc drum 
sigur către înfăptuirea angajamentu
lui asumat — de a produce pînă la 
sfirșitul anului 20 000 tone ciment 
peste plan cu energie economisită.
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• Nu pot trăi fără lăutari s SCA
LA — 9; 11,15; 13,36; 15,45: 18;
20 15
• Aventurile Iul Mark Twain : 
PATRIA — 9; 11,30; 14.15; 17,15; 
20. CAPITOL — 9; 11.30; 14.15; 17.15;
20, la grădină — 20,45, FAVORIT
— 9; 12; 16,15; 19,15.
• Umbra lui Casey î PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Elefantul alb : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45: la gră
dină — 21, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Pe aici nu se trece : CENTRAL
— 9; 12; 16; 19.
• Un om în loden s VICTORIA — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Tînăr și liber : FESTIVAL —
11.15; 13,45; 16; 18.15; 20.30, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18; 20,
la grădină — 20,45.
• Cazul Gorgonova i 
STUDIO — 10; 14; 19.
• Lebedele sălbatice 
12,45; 14,30, Camera cu
spre mare — 16; 18; 20 : DOINA.
• Filip cel bun : TIMPURI NOI — 
12; 14; 16; 13; 20.
• Ultimul vals : EXCELSIOR — 9: 
11.30; 14; 17; 19,30, MELODIA — 9; 
11,30; 15; 17,30; 20, GLORIA — 9; 
11,30; 14; 17; 19,30.
• Frați de cruce : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 1»; 20,15.
• Misiunea Capricorn unu s GRI-
VITA — 9; 11,30; 14; 16.45; 19.30, 
AURORA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, la grădină — 20,45.
• Severino : BUZEșn — 16; 18;
20, la grădină' — 20i,45.
• Alibi pentru un prieten : DA
CIA — 9; 11,30; 14,15; 16.45; 19,30/ 
FLAG ARA — 15,30; 18; 20.15.
• Certificat de paupertate :
CEGI — 16; 18; 20.
• Apașii : LIRA — 16; 18.15: 20,30.
la grădină — 21, <
• Totul pentru fotbal t DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida i
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• AJ patrulea stol : FERENTARI 

* — 15,30; 17,30; 19,30.
• Nick Carter superdetectlv : CO-
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Viad Țepeș : PACEA — 16; 10.
• Leii saloanelor : FLOREASCA 

11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Nea Mărim miliardar : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Vis de ianuarie ; VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Olga șl poetul t MIORIȚA — >; 
11; 13,15: 15.30; 17,45; 20.
• Brațele Afroditei s POPULAR — 
16; 18; 20. ,
• Lovitură pe la spate t MUNCA
— 16; 18; 20.
• Marele singuratic t COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Șatra : TOMTS — 8; 11.15; 13.W; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,45.
• Tinărul din Istanbul : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45.
• în ritmul muzicii s
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;
• Antichități : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• întoarcerea acasă t
FESTIVAL — 20,45.
• Masca de apă :
PARC HOTEL — 21.
• Să prinzi o stea__________
GRĂDINA SUCEGI — 2L
• Școala curajului : GRĂDINA 
TITAN — 21.
• Matinee pentru copil : TIMPURI 
NOI — 10, FLACĂRA — 9.30; 11,30; 
13.30, LIRA — 10; FERENTARI — 
10. PACEA — 10; MUNCA — 10, 
COSMOS — 10, PROGRESUL — 10.

FLAMURA 
18; 30,ÎS.

CINEMA

9.15; 11; 
fereastra

gradina

GRADINA

căzătoare I

teatre

BU-

• Filarmonica „George Enescu" 
(Rotonda Ateneului Român) : „Co
loana Infinită" — miorospectacol 
In Imagini, sunet șl lumini — 20.
• Teatrul "Mic : Pluralul englezesc 
— 10,30; 19,30, (la rotonda scriito
rilor din Clșmiglu) : „Culorile Iu
birii" — spectacol de sunet șl lu
mină — 21.
• Teatrul Gluleștl (la sala Majes
tic) : Dragoste periculoasă — 19,30, 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Hotel „Zodia gemenilor" — 20, Ga o, 
Parcul Tineretului) : Sub soarele 
acestor ani — spectacol poetic —
21. •
• Teatrul satlric-muzlcal ?,C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Omul 
care aduce visul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu fe
meile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa » 
cu piciorul rupt. Pufușor șl Mus
tăcioară — 10.30.

Gh. MANEA

să-l scape

fost, cică, 
consumația 
pe ofițerul

Scamatorie 
cu 800 de iepuri

Trecuseră abia două săptămini de la înca
drarea sa in muncă. Și tot atitea de la nu
mirea in funcția de șef de secție la coope
rativa de consum din Bălănești-Gorj. Cu 
toate acestea, Ion Partenie s-a gindit că nu 
este prematur să-i dovedească celui caie 
avea și piinea și cuțitul în miinile sale — 
adică lui Constantin Popescu, actualmente 
ex-președintele sus-numitei unități — cit 
este de receptiv, de sensibil chiar, la pro
blema cu care se confrunta conducerea uni
tății : realizarea sarcinilor de plan la con
tractările de animale. Iar odată făcută do
vada, să tragă, bineînțeles, foloasele. Că 
pînă la urmă se va alege cu ponoasele nici 
că-i trecea prin minte la vremea aceea.

Ca atare, a bătut la ușa conducerii și, cu 
toată modestia de care era capabil, specialis
tul in... reclame și firme luminoase, s-a oferit 
să se dedice — în timpul său liber, firește — 
adăpostirii, îngrijirii, creșterii și ingrășării 
oricăror viețuitoare, de preferință domes
tice, de care cooperativa a avut, are și va 
avea vreodată nevoie. Chiar cu riscul de a 
intra în conflict cu vecinii. Un risc deloc 
neglijabil dacă ne gîndim că numai coope
rativa are sediul la țară, cealaltă viitoare 
parte contractantă domicililnd, de cînd a 
venit pe lume, in Tg. Jiu, pe strada Aurel 
Vlaicu, la nr. 9.

Dovedind la rindul său o superioară înțe
legere a omului și a situației, președintele 
cooperativei i-a dat‘subalternului său posi
bilitatea să decidă singur asupra speciei. 
I.P. a optat pentru iepuri : 800 1 La alegere 
a avut în vedere cel puțin două argumente 
ce păreau de necombătut : 1) binecunoscuta 
faimă de crescător de urecheați a... tatălui 
său cu care locuia sub același acoperiș ; 
2) la fel de binecunoscuta prolificitate a 
iepurilor in general și a celor 4 iepuri ai 
tatălui său, in special. De ce 800 7 Pentru 
că numai așa putea să Încaseze și un avans 
de 10 800 lei. Un amănunt aproape nesemni-

ficatlv la momentul încheierii contractului. 
„Amănuntul" avea să fie insă reconside

rat cu prilejul primei revizii contabile. 
După care a fost apreciat la adevărata sa 
valoare și semnificație — „înșelăciune in 
dauna avutului obștesc" — de către instanța 
de judecată. Tot in instanță avea să se des
copere că nu a fost vorba de o falsă apre
ciere a capacității de înmulțire a iepurilor 
din rasa „uriașul Belgian", ci de o simplă 
escrocherie. Favorizată de „Încrederea" con
ducerii cooperativei, care avea obligația 
legală să verifice cel puțin existența ani
malelor contractate. Or, dacă ar fi făcut 
acest lucru ar fi descoperit că I.P. n-avea 
iepuri, ci numai... cuști. Cuști, intenția de a 
cumpăra niște iepuri, dar mai ales dorința 
de a pune mina pe niște bani nemunciți.

Și așa a eșuat scamatoria cu iepurii invi
zibili.

Cine n-a deschis 
ochii ?

Cu aproape doi ani in urmă, pătrunzînd 
în căminul de nefamiliști al întreprinderii 
textile Timișoara, Ilona Iosif a spart du
lapul lui Francisc Boboiciov și i-a luat ac
tele : certificatul de naștere, buletinul de 
identitate, permisul de conducător auto, 
diploma de absolvire a școlii profesionale 
de construcții ș.a. Pe urmăm-a avut decit 
să lipească sau să capseze — după caz — 
propriile-i fotografii în locul celorlalte. 
Odată treaba făcută, pentru toată lumea 
avea să fie Francisc M. Boboiciov. încă un 
amănunt : nemulțumit de pregătirea pro
fesională pe care o... dobindise, adaugă un 
an in certificatul de studii și se „auto- 
califică" Mecanic de utilaj greu.

La G.S.C.L Rogojelu este Încadrat numai 
șofer. In iunie, anul următor, se mută pe 
unul din șantierele gorjene ale T.C.H, Bucu
rești. Tot ca șofer. Aici nu rămine decit 
o lună. La 21 iulie este surprins la volan in 
stare de ebrietate și miliția îi reține permi
sul — falsificat — în vederea suspendării.

Mare pagubă ! Dispare a doua zi. Insă nu 
înainte de g-și oferi o amintire. Roz: per
misul de conducător auto al colegului său 
Ion Ciuculete. Falsifică și acest permis. Tot 
pe numele de Francisc M. Boboiciov. După 
care își oferă serviciile la I.T. Rovinari. 
Mai exigenți și mai conștiincioși, după două 
săptămini de la incadrhre, cei de aici îi cer 
cartea de muncă. Omul nu se pierde. De 
astă dată își falsifică propria carte de 
muncă.

„Succesele" îi dau curaj. Și idei : să fure 
permise de conducere, să le falsifice pe nu
mele eventualilor solicitanți și să le comer
cializeze, la prețul de 3 000 lei. Bineînțeles 
că „marfa" urma să fie prezentată ca... pro
curată, nu falsificată. Nu i-a mers. Primul 
și ultimul său client — Aurel Cilibiu — s-a 
dovedit ' a fi mai vigilent decît toți cei care . 
luaseră drept bune atitea și atitea falsuri 
grosolane. Nu-i mai puțin adevărat că el 
a fost și primul și singurul care l-ar fi plă
tit pe Ilona Iosif din propriul său buzunar. 
Nu dintr-al nostru. Totuși, cavalcada infrac
țională continuă — cu un intermezzo — festiv, 
matrimonial și... penal. Sub relativ noul său 
nume, Ilona Iosif se însoară, deși era că
sătorit de zece ani. Proaspătul bigam avea 
să se mai prezinte pentru încadrare în 
muncă la E.G.C.L. Motru și G.S.C.F.I. Rm. 
Vilcea. După care a fost reclamat și arestat. 
Pentru... furt. t

La proces nu i-a mai rămas decit să în
cerce o justificare. A optat pentru „ghi
nion" și „pasiune". Ghinionul de a nu fi 
reușit la examenul de conducător auto pro
fesionist. Iar de-aici „pasiunea mistuitoare" 
pentru mașini, cu care rămăsese de pe vre
mea cînd urmase cursurile școlii de șoferi. 
In balanța riguros exactă a justiției au 
contat însă faptele, nu justificările „psi
hologice". Infractorul și-a primit pedeapsa.

Cu toate acestea, voluminosul dosar — 
înregistrat cu numărul 1 222 la Judecătoria 
din Tg. Jiu — poate fi considerat închis ? 
Fiecare filă a sa trebuie să constituie un 
subiect de analiză a faptelor celor care, din 
incompetență, superficialitate sau lipsă de 
vigilență, au dat apă la moara infractoru
lui. Ne referim la numeroșii funcționari, 
de la tot atit de numeroasele întreprinderi 
și instituții, care s-au lăsat înșelați.

Loteria" cu toate 
numerele 

necîștigâtoare
Prin martie anul trecut, Șerban Constan

tin a dat de bucluc. Sustrăsese un regulator 
de tensiune de la „Electroputere", unde era 
electrician, și a fost prins. Acum, nu mai știa 
ce și cum să facă, să iasă basma curată.

— Numai nea Oncică de la „Teleconstruc- 
ția" te scapă de belele — îl „lumină" într-o 
bună zi un cunoscut. Are relații. Nu te lasă 
el să pătimești pentru atîta lucru. Parcă 
ați fost și gplegi...

Așa era. Și le-a fost dat să ajungă din 
nou colegi. De... Infracțiune. Șerban, pentru 
că a furat ; Oncică, pentru că s-a oferit 
(contra sumei de 700 + 600 + 1 000 -j- 100 
— deci, în total, 2 400 lei) dacă nu să-1 
scoată basma curată, cel puțin 
de necazuri. ’

Prima „rată", de 700, ar fi 
pentru „protocol". Adică pentru 
la care Oncică urma să-l invite . 
de miliție care ancheta cazul lui Șerban. 
Cind a fost să-i facă „decontul", i-a recu
noscut, cu mina pe inimă, că n-ar mai fi 
mers la restaurant, ci la Bechet — de unde 
pasămite ar fi cumpărat pește și un miel.

— E adevărat, am „sărit" ‘din 700, dar 
m-am și îmbătat. Așa că diferența o pun 
de la mine. Cit despre dosar, poți să dormi 
liniștit. II facem „noi" pierdut.

Dar ca să fie sigur, sigur de tot, n-ar 
strica să-i mai dea vreo 600 de lei. Și, cum 
voia să fie „asigurat", i-a dat. Ca-n filme": 
intr-o stație de autobuz pe Calea București. 
Pe urmă au mers Împreună la miliție. Omul 
cu „necazul" pentru cuvenita declarație, 
iar „salvatorul" său ca să-l ciștige definitiv 
încrederea. Și i-a ciștigat-o. Mai ales dtlpă 
ce Oncică i-a spus, confidențial, că ofițerul 
de miliție care îl anchetează este „un băiat

dulce". Numaî așa se explică de ce Ș.C. a 
mai tras încă un bilet la „loteria" necinstei, 
organizată de O.I. Un bilet de una mie lei.

Că „biletele" erau toate necîștigătoare, 
omul s-a convins abia cînd a ajuns în fața 
instanței de judecată care l-a condamnat la 
1 an și 6 luni pentru furt. Pe urmă, „co
legii" s-au mai întîlnit o dată la judecăto
rie. De astă dată, inculpat era O.I., iar 
Ș.C. martor. Hotărîrea primei instanțe a 
fost menținută și la recurs : Oncică Iulian 
din Craiova, Calea București, bloc C-5, a 
fost condamnat la 1 an închisoare.

Din caietul 
grefierului

„Piritul, prin procuratoarea sa, a recu
noscut că e gardul meu, dar că am demolat 
un gard vechi și uzat, care nu era atit de 
degradat pentr# faptul că nu a existat".

(Din motivarea recursului făcut de 
Guran Gh. Iulian. Dosarul nr. 138/ 
1979 al Judecătoriei din Tg. Jiu).

„Ba mai mult, pirita nu a avut și nu are 
nici o afecțiune față de mine și acest lucru 
l-a demonstrat și îl demonstrează în conti
nuare prin aceea că nu a înțeles să-mi spele 
rufele și să-mi facă mincare deși sint om 
al muncii, lăsindu-mă ca atribuțiunile ei si 
le fac eu".

(Din motivarea cererii de divorț 
înaintate de M.B. Dosarul nr. 5 280/ 
1978 al Judecătoriei din Tg. Jiu).

„Numitul Giurgiu Vasile in momentul 
clnd a condus autobasculanta nu a fost in 
stare de ebrietate, ci tub influența băuturi
lor alcoolice".

(Din declarația inculpatului Pinti- 
lie Ciobanu. Dosarul nr. 2 764/1979 al 
Judecătoriei din Tg. Jiu).

Florin CIOBANESCU
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PARTIDUL, CONDUCĂTORUL GLORIOS 
al revoluției și construcției socialiste

(Urmare din pag. I)
l-evolutionare de tineret, de femei, 
toate grupările politice și categoriile 
sociale interesate și angajate in re
voluția populară, a reprezentat <cea 
mai largă și mai puternică coaliție 
democratică cunoscută pină atunci 
in istoria politică a României, forța 
politică decisivă în instaurarea pu
terii populare.

Concluziile unei îndelun
gate experiențe istorice, 
în iureșul revoluționar al confruntă
rilor sociale și politice din acei ani 
s-au precipitat și delimitat tran
șant. într-un scurt și tumultuos in
terval istoric, curentele, partidele și 
grupările politice care — ca expo
nente ale structurii pluraliste, anta
goniste a societății — configurau, 
prin pozițiile și orientările lor, 
liniamentele fundamentale ale fron
tului luptei de clasă în func
ție de problema capitală, de 
răscruce, pentru destinul țării : pu
terea politică. Caracterul profund 
popular, progre
sist și patriotic al 
politicii P.C.R. a 
apărut în acele 
împrejurări și mai 
limpede in con
trast cu poziția 
anacronică a par
tidelor burghezo- 
moșierești.

Masele popu
lare cunoșteau 
bine, dintr-o ex
periență îndelun
ga și dureroa- 
săH» e cine repre
zentau și ce ur
măreau vechile 
guvernare ale claselor exploatatoare 
dominante. Timp de decenii aceste 
partide au îmbinat cu cinism dema
gogia și diversiunea campaniilor e- 
lectorale și alegerilor măsluite ale u- 
nui parlamentarism devenit ridicol 
și odios prin caracterul său fals și 
corupt cu înăbușirea, brutală, singe- 
roasă, a luptei muncitorilor și țărani
lor pentru pîine, libertate și dreptate. 
Nu putea fi uitat sprijinul moral și 
material pe care aceste partide — în 
ura și teama lor față de activitatea 
revoluționară a clasei muncitoare și 
a forțelor progresiste — l-au acor
dat „Gărzii de fier", politica lor du
plicitară și capitulardă, de aservire 
față de hitleriști a țării. Chiar- dacă 
în ceasul al doisprezecelea au 
ceptat colaborarea cu partidul 

forțele democratice 
pentru 
antonescian, 
fondul r'eacționar al poli- 
Mai mult, în impreju- 
după eliberare, cind in

nuă ascensiune a Partidului Comunist 
Român. în condițiile în care P.C.R., 
ieșind din ilegalitate, și-a proclamat 
deschis telurile, obiectivele sale de 
luptă, acestea au devenit clare și 
pentru cei care nu le cunoscuseră 
bine sau care fuseseră influențați 
de propaganda anticomunistă. Iar in 
documentele P.C.R. și ■ in platfor
mele program propuse de el ca bază 
a colaborării cu celelalte forțe po
litice democratice, în chemările sale 
la exproprierea moșierimii și împro
prietărirea țăranilor, la democrati
zarea vieții politice, la sprijinirea 
frontului antihitlerist și reconstruc
ția economică, masele au recunoscut 
expresia propriilor interese și nă
zuințe. Prin linia sa programatică 
clară, în concordanță cu necesitățile 
și cerințele fundamentale ale socie
tății românești, prin vasta sa activi
tate de masă — ca forța politică 
cea mai dinamică și consecvent re
voluționară — partidul și-a eîștigat în
crederea, stima, adeziunea tuturor 
acelora pentru care primați intere
sele și demnitatea poporului, cauza

înfăptuit în tara noastră datorăm faptului 
nașele populare au avut în partid un con-

„Tot ceea ce s-a înfăptuit în tara noastră datorăm faptului 
că clasa muncitoare, masele populare au avut în partid un con
ducător încercat, care a știut întotdeauna să țină sus steagul 
luptei revoluționare, să conducă neabătut poporul nostru pe 
calea revoluției socialiste, a socialismului, spre victorie, spre 
măreția României".

NICOLAE CEAUȘESCU

instrumente de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AFGANISTANULUITovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint foarte mișcat de cuvintele dumneavoastră de condoleanțe transmise 
în legătură cu încetarea din viață a vicepreședintelui Nguyen Luong Bang.

în numele poporului vietnamez, al Adunării Naționale a Republicii Socia
liste Vietnam și al meu personal, țin să vă transmit dumneavoastră. Consi
liului de Stat și poporului român mulțumiri sincere.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NUR MOHAMMAD TARAKI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan 
și președinte al Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan
torică au stat la baza industrializării 
în ritmuri rapide a țării, a transfor
mării socialiste a agriculturii, a adin- 
cirii democrației, a revoluției cultu
rale, a făuririi omului nou, într-un 
cuvînt a întregii opere de construc
ție socialistă. De rolul conducă
tor al partidului, de spiritul înno
itor pe care l-a promovat in toate 
domeniile de activitate, sînt indiso
lubil legate succesele fără precedent 
din perioada marcată de Congresele 
al IX-lea, al X-lea și al XI-lea, care 
îndreptățesc aprecierea acestei pe
rioade ca cea mai 'fertilă din întrea
ga epocă a construcției socialiste.

în actuala etapă, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. complexitatea sarcinilor și 
obiectivelor, extinderea cîmpului ac
țiunii sociale conștiente și organizate, 
neeesitatea imprimării unui grad su
perior de eficiență activității în toate 
sectoarele solicită întărirea și ridi
carea pe o treaptă superioară a rolu
lui conducător al partidului, aceasta 
reprezentind, cum se subliniază în 
Programul partidului, o necesitate 

legică a înaintă
rii neîntrerupte 
pe calea comu
nismului.

Orientarea ma
joră a partidului 
în perfecționarea 
rolului său con
ducător o consti- 

•tuie integrarea 
lui organică în 
viata societății, 
ceea ce presupu
ne exercitarea a- 
cestui rol nu din 
afara societății, 
de undeva de 

sus, ci din interiorul ei. dinăun
trul organismelor de stat, eco
nomice și obștești. Aceasta se reali
zează in condițiile dezvoltării conti
nue a formelor democratice de con
lucrare a partidului cu masele largi, 
ale atragerii tot mai active a oame
nilor muncii fără de partid la activi
tatea de conducere, ca rezultat al ri
dicării conștiinței și responsabilită
ții lor sociale, fructificîndu-se tot 
mai bine structurile organizatorice 
ce au fost create în ultimii ani, atît 
la nivel național, cit și la nivelul 
unităților economico-sociale.

în același timp, spre întărirea ro
lului conducător al partidului con
verg preocupările pentru creșterea 
rindurilor partidului cu cei mai 
înaintați oameni ai muncii din toate 
domeniile, inainte de toate munci
tori, pentru sporirea numărului de 
muncitori în organele de conducere, 
pentru ridicarea continuă a calității 
de membru de partid, perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
mutarea centrului de greutate al ac
tivității lor direct in mijlocul celor 
ce muncesc.

O strălucită expresie a modului în 
care se exercită in prezent rolul con
ducător al partidului o constituie e- 
laborarea proiectului de Directive 
privind dezvoltarea economico-sociață- 
a României; în viitorul cincinal-șl.in 
perspectivă anului 1990. precum șiia. 
celorlalte documente ce urmează să 
fie supuse dezbaterii și aprobării 
Congresului al XII-lea al partidului 
— menite să asigure înfăptuirea cu 
succes, în continuare, a programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, să ridice activi
tatea creatoare a oamenilor muncii, 
în pas cu cele mai noi cuceriri ale 
civilizației moderne, spre noi ori
zonturi, pe drumul înfloririi și pros
perității României socialiste.

Pentru tot ceea ce am 
sintem 
tru tot 
urmăm 
aceasta
mai mari realizări, a făuririi acelui 
viitor de aur la care aspiră și pe 
care-1 merită națiunea noastră so
cialistă.

TELEGRAMA
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 

nistru al guvernului, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea pri

mului ministru al Belgiei, W. Mar
tens, pentru felicitările transmise cu 
ocazia Zilei naționale a Belgiei.

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor în zilele 
de duminică 19 august și 23-26 august 1979

1. în ziua de duminică 19 august 
a.c. autoturismele proprietate de stat 
sau obștească pot circula' cu respec
tarea dispozițiilor legale pentru zile
le lucrătoare, iar autoturismele pro
prietate personală pot circula indife

rent de numărul de înmatriculare, cu 
soț sau fără soț, al autoturismului.

2. în perioada 23—26 august a.c., 
autoturismele proprietate personală 
pot circula indiferent de numărul de 
înmatriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Populare 
Congo va efectua o vizită oficială în Romănia

KABUL

La aniversarea Zilei naționale a Republicii Democratice Afganistan vă 
transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, Iar 
poporului afgan succes pe calea dezvoltării economice și sociale, în consoli
darea independenței și unității naționale, pentru progresul și bunăstarea țării.

Sînt convins că raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Democratic al Poporului din Afganistan, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Afganistan vor cunoaște o dezvoltare puternică in 
viitor, potrivit intereselor popoarelor român și afgan, spre binele cauzei păcii, 
colaborării, securității și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Afganistanul, tară preponderent 
montană, situată în partea sudică a 
continentului asiatic (647,497 kmp). 
sărbătorește astăzi ziua indepen
dentei.

O etapă nouă în istoria acestei 
străvechi țări a marcat revoluția 
democratică și populară de la 27 
aprilie 1978, care a deschis calea 
unor prefaceri progresiste în viata 
economico-socială. „Revoluția din 
aprilie — declara președintele Nur 
Mohammad Taraki — a eliberat 
pentru totdeauna poporul afgan de 
tiranie și despotism, pregătind te
renul pentru construirea unei socie
tăți înfloritoare". Printre obiective
le pe care și le-au propus -noile 
autorități, conținute în documentul 
programatic intitulat „Direcțiile 
fundamentale ale sarcinilor revolu
ționare ale Guvernului Republicii 
Democratice Afganistan", se numă
ră înfăptuirea unei largi reforme 
agrare — deosebit de importantă 
pentru o tară în care 80 la sută 
din populație lucrează în sectorul 
agrozootehnic — industrializarea, 
întărirea controlului statal în eco
nomie, comerț, cit și asupra resur
selor naturale, lichidarea analfabe

tismului, pregătirea de cadre națio
nale.

în primul trimestru al acestui an 
a fost înfăptuită prima etapă a re
formei agrare, in care au fost-îm
proprietărite aproape toate familii
le țărănești și, totodată, organiza
te sute de cooperative, ce vor con
tribui la modernizarea agriculturii. 
Se i acordă b importantă deosebită 
energeticii, Afganistanul dispunînd 
de un mare potențial hidroenerge
tic. Au început lucrările pentru con
struirea combinatului de prelucra
re a cuprului de la Ainak, primul 
obiectiv major al industriei afgane.

Poporul român urmărește cu in
teres șl simpatie eforturile pe care 
poporul afgan le depune pentru 
construirea unei vieți noi, pentru 
consolidarea independenței și uni
tății naționale. între Republica So
cialistă România și Republica De
mocratică Afganistan se dezvoltă • 
relații de prietenie și colaborare, 
întemeiate pe stimă și respect re
ciproc. Adincirea acestor bune re
lații, lărgirea cooperării pe tărîm 
politic, economic, cultural cores
punde pe deplin intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei gene
rale a păcii și înțelegerii în lume.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe și cooperării al Repu

blicii Populare Congo, Pierre Nze, va 
efectua o vizită oficială in România 
în a doua jumătate a lunii au
gust a.c.nobilă a libertății și infloririi patriei, 

a dobîndit aliați politici care au ajuns, 
prin propria lor experiență, la con
știința rolului său istoric, incredin- 
țindu-i mandatul de forță conducă
toare în societatea românească.

Este realitatea căreia i-a dat o 
elocventă expresie victoria strălu
cită a forțelor democratice, coalizate 
în jurul P.C.R. in alegerile parla
mentare din noiembrie 1946. înlătu
rarea monarhiei și proclamarea re
publicii la 30 Decembrie 1947 au 
marcat cucerirea întregii puteri po
litice de către clasa muncitoare și 
aliații ei firești, sub conducerea 
partidului, iar ulterior instaurarea 
și generalizarea proprietății socia
liste au însemnat lichidarea claselor 
exploatatoare și implicit a bazei so
ciale a partidelor reprezentind aces
te clase.

DiiWriția 
afirmarea 
unică forță 
constituit 
unor acte administrative, 
ci al procesului 
tregii dezvoltări a României 
belice, corespunzător condițiilor 
cerințelor specifice, concret 
ale societății românești. , 

lin factor decisiv pentru 
capacității partidului clasei 
toare de a-și exercita rolul 
tor l-a constituit unificarea ___
lui Comunist Român cu Partidul So
cial-Democrat la Congresul din fe
bruarie 1948, unificare realizată pe 
baza contopirii organice a celor două 
partide, prin voința lor comună, ca 
urmare a unui proces profund de cla
rificare și apropiere.

Cronica zilef
Primire la Ministerul de

Externe. Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Gyanendra Bahadur Karki, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Regatului Nepalului în Republica 
Socialistă România, in legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

0 delegație a Uniunii Cen
trului Democratic din Gre- 
qJq care, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, face o vizită in țara noastră, a 
sosit simbătă in Capitală.

Delegația este formată din : Iannis 
Zigdhis, președintele uniunii, condu
cătorul delegației ; Iannis Stamoulis 
și Ianna Ahouzarides, membri ai 
Comitetului Central al uniunii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
r. oaspeții au fost întimpinați de Eugen 

1 Jebeleanu, vicepreședinte al Consi

liului Național al F.U.S., de alte 
persoane oficiale.

Acord de colaborare. In- 
tre Agenția română de presă 
„Agerpres" și Agenția de presă „China 
Nouă" a fost încheiat, simbătă, un 
acord de colaborare și schimb de in
formații.

Acordul a fost semnat de Ion Cum- 
pănașu, directorul general al „Ager
pres", și Zeng Tao, directorul gene
ral al Agenției de presă „China 
Nouă".

Au fost de față Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
precum și reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

„PARIS MATCH": Economia de energie, 
și „noua tinerețe" a dirijabilelor

ac- 
co- 
an- 
gu-

n-au
munist și 
tifasciste 
vernului 
abandonat 
ticii loc. 
rările de 
urina experienței tragice a anilor de 
dictatură fascistă și de război, ma
sele populare cele mai largi s-au 
angajat activ în lupta politică, ho- 
tărite să impună un curs nou, cu 
adevărat democratic, dezvoltării 
României, partidele burgheze „țără
nist" și „liberal", folosind pozițiile 
dețipute în primele guverne de după 
23 august 1944, s-au opus cli Înver
șunare înaintării pe calea transfor
mărilor democratice, au încercat 
totul pentru a determina reîntoar
cerea la trecut, la „vremurile nor
male" ale regimului burghezo-moșie- 
resc. Reeditarea unor programe 
desuete, care acopereau, cu fraze și 
promisiuni demagogice, o politică 
conservatoare și retrogradă, oblădui
rea rămășițelor fasciste și transfor
marea acestora în punctul lor de’ 
sprijin, complicitatea cu conspirațiile 
cercurilor imperialiste — acestea au 
fost mijloacele prin care partidele 
așa-zis „istorice" au căutat să se 
reimplanteze in viața politică a țării, 
dar care n-au avut drept rezultat 
decit discreditarea, compromiterea 
și izolarea lor totală de mase.

răsturnarea
ele fostelor partide politice, 

partidului comunist ca 
politică conducătoare au 
astfel rezultatul nu al 

__ . arbitrare, 
social legic al în- 

post- 
și 

istorice

Expoziție. La hotel „Parc" din
Mamaia a fost deschisă simbătă ex

întărirea 
munci- 

conducă- 
l’artidu-

poziția de fotografii și afișe turistice 
„U.R.S.S. — țară a turismului". Ma
nifestarea se înscrie in cadrul acțiu
nilor de colaborare turistică existente 
între România și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Un unic partid, conducă
tor. Acest proces s-a desfășurat în 
strinsă corelație cu procesul de conti-

Continua întărire a rolu
lui conducător al partidu
lui - proces legic al actua
lei etape. Dedarea paginilor 
de istorie contemporană a României 
relevă afirmarea cu tot mai multă 
putere a calității de forță conducă
toare a partidului unic al cla
sei muncitoare, simbioza revolu
ționară dintre partid și popor, din
tre politica sa științifică și acțiunea 
maselor largi populare. Orientările 
și planurile elaborate de partid, 
vasta sa activițate politico-organiza-

înfăptuit 
recunoscători partidului. Pen- 
cSea ce năzuim să înfăptuim, 
cu încredere partidul. în 
stă chezășia unor noi și tot

tv
DUMINICA 19 AUGUST 1979

PROGRAMUL 1
8.45 Deschiderea emisiunii
9.00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
#,35 Film serial pentru copii : Săgeata 

Neagra. (Episodul 14)
10,00 Viata satului
11.40 Avanpremieră
11,45 August, flăcări de izbîndă. (lucrări 

muzicale)
13.30 De strajă patriei
13.00 Telex z

Album duminical
13.05 Muzică șl varietăți
14,00 Oameni din finală. (Reportaj, cu 

partidpanții la gala laureatllor 
Festivalului naționai „Cintarea 
României")

14.15 Cutezători spre viitor
15.30 Țara împlinirilor socialiste - (docu

mentar)
16.10 Film serial : Calvarul. Episodul 9 
17,00 Ritmuri și melodii
17.50 Itinerar Istoric. August 1944 In 

București și la porțile marelui oraș
18.10 Cintec mîndru românesc (melodii 

populare)
18.30 A X-a ediție a Tîrgulul de mostre 

de bunuri de larg consum
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.10 Permanenta redescoperire a Româ

niei. Fereastră spre județul Con
stanța (1)1

19.30 Film artistic : „Trepte pe cer". 
Producție a Casei de Filme Trei

31.15 România XXXV. Mesaje la marea 
sărbătoare a poporului român. An
chetă internațională (II)

21.50 Telejurnal

PROGRAMUL 1
8.45 Românie, țară dragă — melodii 

populare
0,10 Tinăr timp de atțgust. Emisiune de 

versuri
9.30 Orizont tehnico-știintllic

10,00 Concert educativ.
19,00 Telejurnal

10,10 Muzică populară
.19,20 Telerama
19.50 Bijuterii muzicale
20.40 Emisiune culturală 
21,00 Clubul tineretului
21.50 Telejurnal

LUNI 20 AUGUST 1979
PROGRAMUL 1 *

16,00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Bilanț in întrecerea . 

socialistă
19.20 înaltă solie de prietenie șl colabo

rare. VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, ȘI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU IN REPUBLI
CA ARABA SIRIANA

30,00 Cintece de viată nouă. (Muzică 
populară și folk)

20.20 Roman foileton : Poldark. (Episo
dul 26)

21,15 Partidul — organizatorul și condu
cătorul revoluției de eliberare na
țională (documentar — Q- produc
ție a Studioului de film TV)

21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Matineu de vacanță
16.55 Drumuri europene — Valsurile Du

nării
17.25 Film artistic (reluare)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Bilanț in Întrecerea 

socialistă
19.20 Înaltă solie de prietenie șl colabo

rare. VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, ȘI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU IN REPUBLI
CA ARABA SIRIANA

20.00 Seară de operă : Dragoste și jertfă
20.55 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,15 Muzică ușoară
21,40 Telejurnal

Ș77R/ SPORTIVE
• Campionatele mondiale de caiac- 

canoe au ’ continuat, simbătă. la 
Duisburg cu desfășurarea finalelor 
la probele pe distanța de 1 000 m mas
culin și 500 m feminin. Sportivii ro
mâni au obținut o medalie de argint, 
prin Ion Birlădeanu, clasat pe locul 
2 la caiac simplu, și 3 medalii de 
brtJnz, cucerite de Agafia Orlov și 
Maria Nichitov, la caiac dublu, Ivan 
Patzaichin, la canoe simplu, frații 
Toma și Gheorghe Simionov, la canoe 
dublu.

Competiția se încheie astăzi, cu fi
nalele probelor de 500 m masculin 
și a celor de fond.
• Proba de schif doi fără cîrmaci 

din cadrul campionatelor mondiale de 
canotaj academic pentru junioare, de 
la Moscova, a revenit sportivelor 
românce Rodica Grădlnaru și Maria 
Timiș, care au cucerit medalia de 
aur realizând timpul de 3’38”23/100. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipajele U.R.S1S., Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, R.F. Germania și 
Olandei.
• Disputat ieri în Capitală, derbiul 

etapei a 4-a a campionatului repu
blican de rugbi, care a opus forma
țiile Steaua și Dinamo, a revenit spor
tivilor steliști cu scorul de 8—0 (0—0), 
datorită a două eseuri realizate de 
Murariu și Enache.
• Simbătă, la bazinul Dinamo, In

cadrul campionatelor naționale de 
natație, înotătoarea dinamovistă Ma
riana Paraschiv și-a adjudecat al 
doilea titlu la actuala ediție ciștigînd 
proba de 400 m mixt in 5’05”41/100. 
Iată și alți învingători ai finalelor de 
ieri : masculin : 400 m liber : Flaviu 
Vișan — 4T0”81/100 ; 200 m bras : 
Ovidiu Cocenescu — 2’31”94/100 ; 400 
m mixt : Andrei Linteanu 5- 4’50” 
47/100 ; feminin : 400 jn liber : Car
men Mihăilă — 4’4727/100 ; 200 m
bras : Brigitte Prass — 2’49”20/100.

Manifestări dedicate marii 
sărbători de la 23 August

„Județul Hunedoara la a 35-a ani
versare a eliberării României de sub 
dominația fascistă" s-a numit sesiu
nea jubiliara care a avut loc la Casa 
de cultură din Deva. Comunicările și 
referatele prezentate ău subliniat 
marea însemnătate a victoriei revo
luției de eliberare naționala, antifas
cista și antiimperialistă ain August 
1944, rolul conducător al Partidului 
Comunist Român in organizarea și 
desfășurarea acestui măreț act revo
luționai-.

La Rinujjcu Alicea s-a desfășurat, 
simbătă, o sesiune jubiliară de co
municări și referate cu tema „Județul 
Vîlcea in anul celei de-a 35-a ani
versări a eliberării patriei". în ca
drul comunicărilor și referatelor au 
fost relevate profunda semnificație a 
evenimentului de la 23 August 1944, 
implicațiile majore pe plan intern și 
internațional ale acestui măreț act 
istoric inițiat și condus de P.C.R., 
principalele coordonate ale dezvol
tării economico-sociale a județului 
Vîlcea in anii socialismului. Sesiunea 
a fost urmată de vernisajul unei ex
poziții fotodocumentare omagiale.

Manifestări politico-educative și 
cultural-artistice dedicate marii 
sărbători de la 23 August au loc in 
aceste zile și in localitățile județului 
Argeș. Sub genericul „Memoria arhi
velor", la Casa Armatei din Pitești a 
avut loc un simpozion în cadrul că
ruia au fost evocate rolul și contri
buția armatei române la desfășu
rarea evenimentelor de la 23 Au
gust 194\ drumul de luptă și victorii 
al diviziei nr. 3 infanterie, alcătuită 
din militari argeșeni și musceleni, în 
războiul antihitlerist, momente ale 
bătăliilor purtate pentru alungarea 
cotropitorilor de pe meleagurile ar- 
geșene și muscelene, participarea 
ostașilor români la eliberarea Unga
riei și a Cehoslovaciei. Simpozionul 
a fost urmat de vernisajul expoziției 
omagiale „Itinerar eroic".

O sesiune omagială dedicată zilei 
de 23 August s-a desfășurat și la 
Miercurea-Ciuc. Au prezentat comu
nicări activiști de partid și de stat, 
cercetători, istorici, specialiști din in- •” 
dustrie și agricultură, oameni de artă 
și cultură, care au scos în evidentă 
frăția și unitatea oamenilor muncii 
români și maghiari, dezvoltarea pla
iurilor harghitene în anii construcției 
socialiste.

în sălile Muzeului de artă con
temporană românească din munici
piul Galați a fost deschisă o expo
ziție avind ca temă „Realitatea con

temporană gălățeană reflectată în 
arta plastică".

Expoziția reunește peste 60 de lu
crări ce oglindesc aspecte din acti
vitatea cotidiană a siderurgiștilor gă- 
lățeni, a constructorilor de nave, din 
noua urbanistică a municipiului du
nărean, ele fiind semnale de presti
gioși artiști ai penelului din toate 
generațiile, din țară și din județul 
Galați.

O expoziție documentară avind ea 
generic „35 de ani de la eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă" a 
fost deschisă simbătă la Muzeul Uni
rii" din Alba Iulia. Ea cuprinde foto
grafii, texte și alte materiale în care 
dste redată lupta desfășurată sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân pentru înfăptuirea actului istoric 
de la 23 August 1944. Expoziția ilus
trează, de asemenea, procesul revo
luționar de transformare a României 
într-o țară socialistă multilateral dez
voltată.

Sub genericul „Ziua teatrului poli
tic", Clubul muncitoresc al metalur- 
giștilor din Cimpia Turzii a găzduit 
o reușită manifestare artistică dedi
cată apropiatei sărbători de la 23 Au
gust.

Filiala Dolj a Arhivelor Statului a 
deschis o expoziție de documente ce 
redau contribuția Doljului la înfăp
tuirea actului istoric de la 23 August 
1944, contribuția maselor populare 
din această parte a țării la înfăptui
rea transformărilor revoluționare din 
cei 35 de ani de viată liberă și in
dependentă. Aceluiași important mo
ment din istoria patriei i-au fost de
dicate expoziția „Munca — izvor de 
bunăstare" și șezătoarea literară 
„Omul zilelor noastre oglindit în li
teratură", organizate la Segarcea.

Sub genericul „Gorj 1979", simbătă 
a fost inaugurat la așezămintele de 
cultură din acest județ un program 
de acțiuni politice și cultural-educa
tive dedicat zilei de 23 August.

„35 de ani de la victoria re
voluției de eliberare națională, 
antifascistă și antîimperialistă din 
august 1944“ este genericul unei 
expoziții omagiale organizate de Co
mitetul județean Vaslui al P.C.R. Ia 
muzeul județean de istorie. Printr-un 
bogat material documentar, sînt evo
cate marile victorii obținute de po
porul și partidul nostru în lupta pen
tru libertate națională șl socială, 
pentru construcția unei noi ortnduiri 
în România. (Crăciun Lăluci).

Spre sfirșitul anului 1981, Intre 
Londra și Paris va circula cu regu
laritate un dirijabil — de forma unei 
„farfurii zburătoare" — botezat in 
mod sugestiv „Skyship" (ambarca
țiunea cerului). Ascensiunea „farfu
riei" va fi asigurată de circa 100 de 
baloane, instalate în interiorul vastei 
sale suprafețe portante, cu un dia
metru de 45 m. Dirijabilul va oferi 
condiții deosebit de confortabile unui 
număr de 100 pasageri. Nici vorbă 
de problemele de spațiu caracteris
tice pentru avioanele obișnuite de 
transport. Ecrane de televiziune vor 
da posibilitate pasagerilor să urmă
rească, aidoma pilotilor, zonele sur
volate. Firmele britanice intențio
nează ca in scurtă vreme să deschidă 
asemenea linii de transport cu ajuto
rul dirijabilelor și pe rutele Londra 
— Amsterdam și Londra — Bru
xelles.

Se știe că zborurile cu dirijabilul 
s-au bucurat de o popularitate deose
bită in perioada de dinaintea celui 
de-al doilea război mondial. Explo- 

' zia dirijabilului „Hindenburg", în 
1937, a dus la sistarea acestor zbo
ruri. A intervenit apoi era marilor a- 
vloane de transport. între timp, ca 
urmare a crizei de energie, lucrurile 
s-au schimbat și toată lumea vor
bește acum din ijou de apropiata re- 
aparitie a dirijabilelor.

Numeroase țări au și stabilit pro
grame concrete in această direcție. 
Așa, de pildă, Venezuela și Argentina 
au comandat 20 de dirijabile unei 
societăți franco-britanice, in vederea 
supravegherii traficului urban și cir
culației pe autostrăzi, precum și pen
tru controlul zonelor economice ma
ritime, extinse, după cum se știe, la 
200 mile marffie. Nigeria a achizițio
nat de la firma „Westinghouse" 
(S.U.A.) un număr de baloane uriașe, 
care vor fi plasate la altitudinea de 
4 500 m și care vor avea misiunea de 
a asigura controlul releelor de ra
dio, telefon și TV. Meteorologii fran
cezi au lansat un gigant al văzduhu
lui, denumit sugestiv „Dinozaurul", 
pentru a urmări curenții de aer și a 
stabili gradul de poluare a atmosfe
rei. Autoritățile franceze intenționea
ză. de asemenea, să folosească baloa
nele pentru a supraveghea zonele 
maritime străbătute de navele petro
liere, in vederea sesizării operative a 
eventualelor maree negre.

Cu alte cuvinte, perspectivele des
chise în fata dirijabilelor sînt mai 
promițătoare ca orieînd. La proiec
tele amintite mal pot fi adăugate cele 
japoneze, care prevăd, de asemenea, 
construirea de dirijabile pentru 
transportul de pasageri si lansa
rea de baloane pentru controlarea 
poluării atmosferice. Totodată, se are

în vedere folosirea baloanelor in chip 
de macarale plutitoare, puțind trans
porta sarcini utile de pină la 70 tone. 
Inginerul sovietic Fiodor Asberi a 
proiectat un gigantic dirijabil, pro
pulsat cu ajutorul energiei nucleare, 
care va putea asigura transportul a 
nu mai puțin de 1 800 pasageri. Avind 
o lungime de 296 m și un diametru 
de, 52 m, această uriașă „farfurie 
zburătoare", cu o-capacitate,de 3 mi
lioane mc heliu,- va putea dezvolta 
o viteză de 170 km/h. Firește, ea va 
fi capabilă să transporte și mărfuri. 
S-a calculat că o singură asemenea 
navă va putea transporta, pe distanta 
Moscova — Vladivostok, conținutul 
a două trenuri de marfă, în numai 
40 de ore în loc de 7 zile, ca pină 
acum.

De ce această redeșteptare bruscă 
a interesului față de aparatele de 
zbor mai ușoare decit aerul, în con
dițiile în care, în ultimele patru de
cenii, avioanele și elicopterele și-au 
impus domnia absolută ? Pentru că- 
un avion consumă 70 la sută din 
carburant pentru a se susține în aer 
și numai 30 la sută pentru a se de
plasa. Un avion de transport de 
tipul „Airbus" zburind pe ruta Paris 
— Londra consumă actualmente 7 
tone carburant la un număr de 280 
pasageri. Un tip perfecționat de di
rijabil va putea transporta pe 
același traseu 500 pasageri con- 
sumînd doar 2.3 tone ! Pe lingă 
economia de carburanți, noul sis
tem de transport prezintă si alte 
multiple avantaje : faptul că dirija
bilele sînt practic nepoluante, că ele 
nu au nevoie de infrastructuri com
plicate (pistă de aterizare, decolare, 
aerogări etc.) ; totodată, decolarea și 
aterizarea se fac vertical, evitin- 
du-se orice fel de zguduiri ale mărfu
rilor transportate. Firește, dirijabilul 
este mai lent, în comparație cu avio
nul, insă aceasta constituie o garan
ție suplimentară de securitate și .ma
nevrabilitate.

Domeniul cel mai promițător de 
utilizare a dirijabilelor, a „ma
caralelor zburătoare", în general 
a aparatelor mai ușoare decit aerul, 
îl constituie, în primul rînd, trans
porturile de mare tonaj, unde vor fi 
de-a dreptul, imbatabile. Specialiștii 
apreciază la circa 2 000 numărul diri
jabilelor de diverse forme care vor 
brăzda văzduhul înainte de anul 
1990. în această cifră nu sînt incluse 
dirijabilele pentru pasageri, care vor 
fi folosite de un număr tot mai mare 
de țări.

Așadar, dirijabilul cunoaște în pre
zent o a doua tinerețe, puțind fi con
siderat ca unul din principalele mij
loace de' transport ale viitorului. 
Atuul său major : acela de a econo
misi energia...

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

11 ți 22 august. In tarâ : Vreme In curs 
de Încălzire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, mai 
ales sub formă de averse, Îndeosebi in

zonele de deal șl de munte. Vintul va 
sufla slab plnâ la moderat, cu Intensi
ficări locale din sectorul sud-est. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre 
» șl 19 grade, Iar maximele Intre 19 șl 
29 de grade. In București : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fl 
temporar noros, favorabil ploii Îndeo
sebi la Începutul Intervalului. Vtnt slab 
pină la moderat

• 970 KM CU UN 
LITRU DE CARBURANT! 
Pină nu de mult, recordul în
semna schimbarea unui indica
tor in sensul amplificării lui. 
Automobiliștil, de pildă, se stră
duiau să mărească viteza. în 
ultima vreme, tendința cea mai 
des intilnită la constructorii de 
automobile este aceea de a 
micșora indicatorii, in primul 
rind consumul de carburant la 
kilometrul parcurs. Unele rezul
tate sint spectaculoase. Astfel, 
oamenii de știință londonezi au 
realizat o mașină care a parcurs

600 km cu un singur litru de 
carburant. Un grup de student! 
olandezi au doborit „recordul". 
Mașina, cu un singur loc, con
struită de ei (vezi foto) a

parcurs 730 Iun cu aceeași can
titate de carourant. $i. în sfir- 
șit, tînărul Frank Meier din 
R.F.G. a parcurs, tot cu un sin
gur litru de carburanți. 970 km 
cu o mașină cu motor diesel 
de 12.2 cmc, viteza fiind de 20 
km pe oră. Deocamdată este 
vorba doar de exemplare unicat, 
dar poate nu sînt prea multi 
pașii de la experiment la pro
ducția de serie.

• LA TELEVIZIUNEA 
FRANCEZĂ. In cadrul emi- 
siunii „La teatru, în această

seară", televiziunea franceză a 
transmis recent o emisiune con
sacrată marii actrițe de origine 
română Elvira Popescu. Cu 
acest prilej, cronicari de spe
cialitate au subliniat din nou 
talentul, resursele scenice, tem
peramentul artistic al compa
trioatei noastre, care, de mai 
bine de patru decenii, este una 
dintre cele mai apreciate perso
nalități ale teatrului francez.

• „SOARE" ARTIFI
CIAL. Principala sală a unei 
noi clădiri din Moscova urmea
ză a fi dotată, în loc de acope
riș. cu o... boltă cerească. Este 
vorba de o emisferă cu diame
trul de 18 metri, pe care sint 
montate diferite corpuri de ilu
minat simulînd iluminatul soa
relui în cursul unei zile, de la 
'răsărit și pină la apus. „Soarele" 
artificial în mișcare iluminează

machetele unor locuințe, clădiri 
și cartiere intregi. Originala in
stalație urmează să slujească 
specialiștilor moscoviți de la In
stitutul de cercetări în dome
niul construcțiilor la mai buna 
amplasare a cartierelor de lo
cuințe ce urmează a fi construite,

• CHEIA FERICIRII ? 
Potrivit unui sondaj efectuat în 
Europa occidentală în ce pri
vește ajutorul pe care soții îl 
dau soțiilor lor în gospodărie, 
58 la sută din englezi afirmă că 
ajută la gătit, la spălatul vase
lor, la îngrijirea copiilor bol
navi. în schimb, doar 15 la sută

din italieni declară că au astfel 
de preocupări, iar 30 la sută re
cunosc că nu aduc nici un fel 
de „colaborare" in gospodărie... 
în ce privește părerea soțiilor, 
englezoaicele consideră că exis
tă cel puțin 10 la sută lău
dăroșenie, iar italiencele 20 la 
sută în afirmațiile făcute de 
soții lor. S-a constatat în 
schimb că danezii, cei mai dis
puși să participe la treburile 
gospodărești, au spus „adevărul 
adevărat1'.

• VOPSIRE MAGNE
TICĂ. Cu ajutorul noii meto

de magnetice puse la punct de 
cercetătorii unui institut din 
Ishikawa (Japonia) pentru vop
sirea țesăturilor nu mai este ne
voie nici de apă, nici de soluții 
speciale șl nici de amidon. Co
lorantul, amestecat cu pulbere 
de fier, este presat cu ajutorul 
unui valț magnetic pe pînza sau 
stofa respectivă, apoi supus ra
zelor infraroșii, sub efectul că
rora se gazeifică. în felul acesta 
colorantul se imprimă în fibre
le textile, iar pulberea de fier 
poate fi ușor scuturată, odată 
cu întreruperea cimpului mag
netic.
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Sub semnul voinței comune de a conferi noi 
dimensiuni rodnicei colaborări româno-turce
Un nou moment important în dez

voltarea continuă a tradiționalelor 
relații de cplaborare dintre popoarele 
român și turc — iată cum poate fi 
definită, sintetic, scurta vizită priete
nească efectuată în Turcia de to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, înainte de în
toarcerea în patrie din Siria.

într-adevăr, în pofida duratei re
duse a vizitei, convorbirile dintre pre
ședintele României și primul ministru 
Biilent Ecevit, desfășurate în atmos
fera cordială, prietenească ce caracte
rizează relațiile româno-turce, au fost 
dense în substanță, prilejuind un 
fructuos și util schimb de păreri, atit 
asupra raporturilor dintre cele două 
țări, cît și asupra unor probleme de 
interes comun ale actualității interna
ționale. Schimburile de vederi au pus 
în evidență, ca o caracteristică domi
nantă, satisfacția reciprocă pentru 
evoluția ascendentă pe care a cunos
cut-o în ultimii ani colaborarea dintre 
România și Turcia pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cultural 
și au permis, totodată, identificarea 
de noi posibilități pentru extinderea 
in continuare a acestei colaborări.

Cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-turce atestă cu putere că deo
sebirile de orînduire socială nU 
pot și nu trebuie să constituie, în 
zilele noastre, un impediment in ca
lea dezvoltării unei rodnice colabo
rări echitabile și reciproc avantajoa
se, cu atît mai mult cu cît este vor
ba de popoare aparținînd aceluiași 
spațiu geografic șl care sînt animate 
de dorința de a trăi în înțelegere și 
prietenie.

In acest cadru, se evidențiază ma
rea însemnătate a contactelor la ni
vel înalt care, desfășurîndu-se 
la București și la Ankara, au 
devenit tot mai frecvente în ultimii 
ani, contribuind în mod hotărîtor, de 
fiecare dată, prin acțiunile și măsu
rile stabilite la impulsionarea ansam
blului colaborării multilaterale ro
mâno-turce, deosebit de rodnic do- 
vedindu-se — așa cum s-a subliniat 
și cu prilejul actualei întîlniri — dia
logul purtat anul trecut la Bucu
rești între președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Biilent 
Ecevit.

Semnificativă pentru evoluția dina
mică a colaborării dintre oele două 
țări în spiritul documentelor și înțe
legerilor încheiate este dezvoltarea 
relațiilor economice : în ultimii cinci 
ani volumul schimburilor economice 
reciproce a crescut de circa șase ori. 
Ca o trăsătură caracteristică a legă
turilor economice româno-turce, are 
loc o creștere tot mai accentuată, de 
la un an la altul, a ponderii coope
rării tehnice și industriale — aceas
ta găsindu-și materializarea în con
struirea în Turcia, prin eforturile co
mune ale specialiștilor din cele două 
țări și cu contribuție tehnică româ
nească, a unor obiective industriale 
cărora le revine un rol important in 
Înfăptuirea programului privind creș
terea forțelor de producție și dezvol
tarea socială a țării prietene.

Bunele rezultate obținute t în cola
borarea româno-turcă reprezintă o te
meinică -premisă in vederea ridicării 
ei pe trepte și mai înalte, deosebit de 
semnificativă fiind afirmarea în tim
pul convorbirilor de la Ankara a do
rinței comune de a valorifica mai de
plin avantajele apropierii geografice, 
de a pune mai bine în valoare posi
bilitățile sporite ce le oferă economii
le celor două țări, prin inițierea de 
noi acțiuni de colaborare, inclusiv de 
cooperare în producție, atît bilateral 
cit și în terțe țări. In acest sens, ex- 
primind satisfacția pentru dezvoltarea 
puternică înregistrată, în ultimii ani, 
de schimburile comerciale, și in gene
ral de colaborare economică, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, adre- 
sindu-se premierului Ecevit. sublinia: 
„Sîntem bucuroși că, în drum spre 
patrie, ne-ani oprit pentru scurt timp 
la Ankara pentru a avea unele con
vorbiri împreună... Noi considerăm că 
extinderea colaborării româno-turce 
corespunde atit intereselor celor două 
țări și popoare, cît și cauzei păcii și 
colaborării în Balcani, în Europa și 
in întreaga lume. Doresc să subliniez 
rolul dumneavoastră activ in dezvol
tarea acestor raporturi".

La rindul său, primul ministru 
turc, arătind că relațiile economice 
ale Turciei cu România au consem
nat o evoluție din cele mai dina
mice, a ținut să releve, în mod deo
sebit, aportul personal al președin
telui României la amplificarea _ și 
diversificarea continuă a conlucrării 
dintre cele două țări și popoare.

(Urmare din pag. I)
periență sint de natură să contribuie 
la mai buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
român și sirian.

Schimburile ample de vederi asu
pra problemelor actualității interna
ționale au evidențiat transformările 
profunde intervenite în raportul 
mondial de forțe, transformări ca
racterizate de afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt vechii politici imperialis
te. colonialiste și neocolonialiste, de 
dominație și asuprire, încercărilor de 
perpetuare a acestei politici. Ca o 
concluzie esențială a acestei analize, 
pusă in evidentă în cursul dialogului, 
se reliefează necesitatea unirii efor
turilor tuturor popoarelor, a consoli
dării colaborării și solidarității țări
lor socialiste, statelor nealiniate, ță
rilor în curs de dezvoltare, a tuturor 
forțelor progresiste pentru promova
rea unei politici noi, de egalitate și 
respect între națiuni suverane și in
dependente, pentru progresul cauzei 
păcii și destinderii în lume.

In mod firesc, o atenție deosebită 
în cadrul convorbirilor a fost acor
dată situației din Orientul Mijlociu. 
A fost reafirmată și cu acest prilej 
poziția consecventă și fermă a Româ
niei socialiste de sprijinire a luptei 
pentru o țace globală, justă și dura
bilă în această regiune atit de greu 
încercată. Vizitind Kuneitra, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Vi
zita în orașul eliberat Kuneitra, dis
trugerile și suferințele provocate de 
război populației ne întăresc convin
gerea că trebuie făcut totul pentru o 
pace globală, trainică și justă in 
Orientul Mijlociu, pentru pace în ge
neral, pentru ca asemenea distrugeri 
și orori să nu se mai repete nicioda
tă". Așa cum s-a arătat și în cursul 
actualei vizite. România consideră că 
în actuala situație se impune intensi
ficarea eforturilor pentru instaurarea 
păcii in Orientul Mijlociu. Aceasta 
presupune in mod necesar retragerea 

,Jn ultimii ani — a declarat pre
mierul Bl; LENT ECEVIT — între 
Turcia și România s-au dezvoltat 
relații foarte bune, pe toate planu
rile. Dumneavoastră personal, dom
nule președinte, ați avut o contri
buție deosebit de mare la dezvol
tarea relațiilor noastre. Pentru 
aceasta vă mulțumesc șl vă șint 
recunoscător".

In timpul convorbirilor s-a con
venit ca problemele specifice ale 
colaborării economice să fie abor
date în mod concret cu prilejul vizi
tei pe care primul ministru al gu
vernului român urmează să o efec
tueze în curind în Turcia. Fără în
doială, această vizită va oferi un 
cadru prielnic pentru adoptarea mă
surilor concrete in vederea materia
lizării înțelegerilor de principiu la 
care s-a ajuns în cadrul dialogului 
la nivel înalt de la Ankara de a se 
conferi dimensiuni și mal ample 
relațiilor economice. Desigur, conco
mitent cu amplificarea conlucrării 
pe tărîm economic, vor cunoaște o 
extindere și mai puternică raportu
rile pe plan tehnico-științific și cul
tural, ceea ce va contribui la o si mai 
bună cunoaștere, la o și mai strînsă 
apropiere între cele două popoare.

Cum este și firesc pentru două 
țări învecinate, preocupate de conso
lidarea păcii în Europa și în lume, în 
cadrul schimbului de vederi privind 
problemele actuale ale vieții interna
ționale, un loc însemnat l-a ocupat 
problema pregătirii temeinice a 
reuniunii de la Madrid din 1980 
consacrate securității și coope
rării europene. Pe bună dreptate 
s-â subliniat în acest sens că revine 
viitoarei reuniuni misiunea de a im
pulsiona transpunerea în viață a. pre
vederilor Actului final de la Helsinki 
— ca un tot unitar —, în vederea 
consolidării destinderii și colaborării 
în Europa și, in mod deosebit, de a 
elabora măsuri concrete, eficiente de 
dezangajare militară și dezarmare, 
fără de care nu poate fi concepută 
o securitate reală pe continent.

In acest cadru, cele două țări și-au 
reafirmat hotărîrea de a acționa pen
tru dezvoltarea colaborării, atît bi
laterale, cît și multilaterale, dintre 
țările balcanice. în spiritul voinței 
popoarelor din Balcani ca regiunea 
în care trăiesc să fie transformată 
intr-o zonă a păcii, prieteniei și bu

„0 prietenie trainică, clădită pe 
aspirațiile comune de pace, progres 

și civilizație44
Comentariile presei siriene 

consacrate vizitei președintelui României
DAMASC 18 (Agerpres). întrea

ga presă siriană consacră spații 
largi momentelor finale ale vizi
tei oficiale de prietenie pe care 
a efectuat-o în Siria președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Ziarele informează pe primele pa
gini, sub titluri mari, despre înche
ierea întîlnirii la nivel înalt româ- 
no-siriene, ăpreciind-o ca „un eve
niment de maximă importanță pen
tru dezvoltarea in continuare a 
colaborării dintre cele două țări, o 
contribuție concretă la promovarea 
păcii, înfăptuirii aspirațiilor de 
progres și civilizație ale tuturor 
popoarelor lumii". („AL BAAS“).

Cotidianul „AL SAOURA", după 
ce face ample relatări privind an
samblul relațiilor dintre România și 
Siria, ca rezultat al precedentelor 
întîlniri dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, sub
liniază că, „noua întîlnire la nivel 
inalt româno-siriană a pus in va
loare noi dimensiuni, noi domenii 
de colaborare și cooperare con
structivă și fructuoasă in toate do
meniile, a cimentat și mai mult 
prietenia și conlucrarea dintre cele 
două popoare și țări în eforturile 
ce se fac în lume pentru o pace 
dreaptă, pentru înlăturarea nedrep
tăților care mai apasă popoarele 
asuprite".

La rindul său, publicația „TICH- 
RIN“ inserează grupaje de foto
grafii din timpul vizitei, subliniind 
că „prietenia cu România-s-a clădit

Israelului din teritoriile ocupate In 
1967 și soluționarea problemei po
porului palestinian pe baza drep
tului la autodeterminare, inclu
siv la constituirea unui stat palesti
nian independent. Se știe, de 
altfel, că România a fost printre 
primele țări care a insistat și s-a 
pronunțat hotărît pentru un stat pa
lestinian independent.

Un eveniment marcant in dezvoltarea colaborării 
prietenești româno-siriene. o puternică 

reafirmare a solidarității cu popoarele arabe
Această poziție clară și fermă a 

fost reafirmată și cu prilejul întîlni
rii dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. In timpul 
convorbirii cu Yasser Arafat, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că în prezent, mai mult ca ori- 
cînd, fără soluționarea problemei 
palestiniene și fără realizarea unui 
stat palestinian independent. în care 
poporul palestinian să-și poată or
ganiza viața în mod liber, corespun
zător aspirațiilor sale naționale le
gitime, nu se poate asigura o pace 
trainică, justă în Orientul1 Mijlociu. 
Pronunțîndu-se pentru noi inițiative 
în direcția realizării unei păci 
globale în regiune, pentru noi ac- 

nei vecinătăți — ca parte integrantă 
și contribuție marcantă la procesul 
edificării securității și dezvoltării 
cooperării pe continent. Nu încape 
îndoială că pentru înfăptuirea aces
tui nobil obiectiv o însemnătate deo
sebită ar ayea soluționarea pașnică, 
prin mijloace'politice, a problemelor 
deschise dintre unele țări din zona, 
în această lumină, in cadrul dialo
gului de la Ankara s-a subliniat im
portanța rezolvării pe calea tratati
velor a problemei cipriote, prin res
pectarea intereselor celor două co
munități din insulă, a suveranității, 
independenței și integrității terito
riale a statului cipriot, asigurindu-se 
un climat de conviețuire și conlu
crare pașnică.

Imperativul unor pași efectivi de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară ; necesitatea de a se 
respecta cu strictețe noile principii 
ale relațiilor dintre state, ca o ce
rință vitală , a păcii și colaborării in
ternaționale ; însemnătatea pe care o 
prezintă realizarea unei păci globale, 
drepte și trainice în Orientul Mijlo
ciu ; postulatul unor acțiuni tot mai 
energice în vederea lichidării subdez
voltării, făuririi unei noi ordini eco
nomice, ca o condiție fundamentală 
a stabilității politice și economice 
mondiale, a edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte — sînt tot atîtea 
probleme majore asupra cărora, în 
cadrul dialogului de la Ankara, s-a 
ajuns la concluzii comune, caracteri
zate prin voința de a intensifica con
lucrarea în vederea realizării unor 
soluții în consens cu interesele păc'i 
și înțelegerii internaționale.

Rodnicele convorbiri dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șt pri- 
mul-ministru Biilent Ecevit sînt sa
lutate cu satisfacție de opinia publi
că din țara noastră, care vede în spi
ritul de cordialitate și înțelegere ce 
a caracterizat aceste convorbiri, în 
concluziile comune puse în evidență 
o chezășie că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări șl 
popoare, pe cele mai diverse planuri, 
vor cunoaște o dezvoltare și mai in
tensă pe viitor, corespunzător pe de
plin intereselor reciproce, ca și ale 
cauzei păcii și conlucrării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Al. CAMPEANU

pe interesele naționale ale celor 
două țări, pe aspirațiile de pace și 
progres ale celor două popoare".

Sub titluri ca „România acordă o 
mare atenție extinderii relațiilor cu 
Siria, cu toate țările arabe, cu toate 
statele lumii", „Reglementarea si-ț 
tuației din Orientul Mijlociu nu 
poate fi realizată decit pe baza 
eliberării teritoriilor și rgdobîndirii 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinian", ziarele siriene relevă 
politica externă independentă, de 
promovare a unor raporturi de tip 
nou pe plan mondial dusă de 
România și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Toate ziarele publică textul in
tegral al Comunicatului comun 
semnat la încheierea vizitei de con
ducătorii celor două țări, sublini
ind că acest document este de mare 
Însemnătate, punind bazele unei și 
mai trainice prietenii dintre po
poarele român și sirian, dînd, tot
odată, noi dimensiuni colaborării 
bilaterale și conlucrării în viața in
ternațională dintre România și 
Siria.

Sînt publicate, de asemenea, 
ample reportaje de la plecarea so
lilor poporului român, fiind descri- . 
să pe larg atmosfera 'plină de en
tuziasm cu care poporul sirian i-a 
înconjurat pretutindeni, la Damasc, 
Tartus, Kuneitra, Banias, Latakia 
In acest cadru este publicată,tele
grama de salut adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la plecare, 
de la bordul avionului prezidențial.

țiuni, cuprinzătoare, care să asigure 
participarea la tratative a tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat totodată necesitatea consoli
dării și dezvoltării unității țărilor 
arabe.

Se poate arăta, cu satisfacție, că 
poziția principială afirmată cu ne

dezmințită consecventă de tara noas
tră, eforturile și inițiativele sale 
constructive se bucură de o înaltă 
apreciere in rindul popoarelor arabe, 
în acest sens. în cursul întîlnirii de 
la Damasc, președintele Yasser Ara
fat a exprimat mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru poziția 
constantă a României, personal a 
șefului statului român, in sprijinul 
cauzei drepte a poporului palesti
nian.

în cadrul convorbirilor la nivel 
înalt româno-siriene a fost eviden
țiată, totodată, importanța edifică
rii securității și dezvoltării cooperă
rii în Europa., S-a relevat, în acest 
sens, necesitatea intensificării efor
turilor pentru aplicarea integrală in 
viață a prevederilor Âctului final de

Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
' In diferite țări continuă să aibă loc manifestări prilejuite de împli

nirea a 35 de ani de la victoria revoluției de eliberare națională, antifas
cistă și antiimperialistă din țara noastră.

R. P. CHINEZA. In saloanele Am
basadei române din capitala R. P. 
Chineze s-a deschis o expoziție de 
carte românească. Sînt expuse vo
lume recente din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu, lucrări de lite
ratură politică, beletristică, istorică, 
albume de artă.

PARTICIPANT» LA CEL DE-AL 
IV-LEA CONGRES INTERNATIO
NAL DE STUDII SUD-EST-EURO- 
PENE, de la Ankara, au consacrat 
o ședință sărbătoririi Zilei naționale 
a poporului român. Cu acest pri
lej, general-maior Ilie Ceaușescu și 
dr. Cristian Popișteanu, membri ai 
delegației române, au vorbit despre 
a 35-a aniversare a eliberării Româ
niei. La ședință au luat parte oamenii 
de știință din' cele 23 de țări repre
zentate la congres, profesori uni
versitari, cercetători, membri ai cor
pului diplomatic din capitala Tur
ciei, atașați militari, ofițeri și ge
nerali ai armatei turce, oameni de 
cultură, ziariști.

R.P.D. COREEANA. Sub auspiciile 
organelor de partid și de stat ale 
provinciei Phionam de sud, la co
operativa agricolă de producție „Prie
tenia coreeano-română" din Sam- 
bon a avut loc o adunare festivă 
consacrată Zilei naționale a Româ
niei. Au participat membri ai con
ducerii comitetului de partid al pro
vinciei, alte persoane oficiale, pre
cum șl ambasadorul țării noastre la 
Phienian, Paul Marinescu.

MAREA BRITANIE. O adunare 
festivă a avut loc la primăria ora
șului Coventry, din Marea Britanie — 
oraș înfrățit cu municipiul Galați. 
In cuvîntul de deschidere, Harry 
Richard, primarul orașului, s-a re
ferit pe larg la importanta vizitei 
pe care a făcut-o președintele Nicolae 
Ceaușescu la Coventry în iunie 1978, 
menționînd că această vizită a des
chis noi perspective dezvoltării re
lațiilor româno-britanice pe multiple 
planuri.

„Unitate de păreri asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale, a promovării

înțelegerii
Comentariile presei 
dialogului la nivel

ANKARA 18 (Agerpres). Presa 
turcă a publicat sîmbătă numeroase 
relatări însoțite de fotografii despre 
scurta vizită de prietenie efectuată 
la Ankara de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Informînd pe larg des
pre convorbirile și rezultatele fruc
tuoase ale dialogului româno-turc la 
cel mai inalt nivel, ziarele publică 
comentarii care relevă importanța 
și semnificația acestui eveniment 
pentru dezvoltarea și adincirea ra
porturilor dintre România și Tur
cia, subliniind că vizita constituie 
un moment important în cronica 
acestor relații. »

Astfel, ziarul „MILLIYET" scoate 
în evidență faptul că personalita
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
este bine cunoscută opiniei publice 
din Turcia, ca și politica de inde
pendență dusă de România. „Vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu iu 
țara noastră, scrie’ ziarul, consti
tuie un moment important pentru 
dezvoltarea viitoare a relațiilor 
noastre".

După căr amintește că în baza 
Acordului ^de colaborare româno- 
turc au fost construite in Turcia 
importante obiective economice, 
care reprezintă un exemplu de 
cooperare fructuoasă, ziarul subli
niază importanța faptului că rela
țiile dintre Turcia și România se 
desfășoară pe baza principiilor ega
lității și avantajului reciproc, in 
spiritul Înțelegerii, ceea ce per
mite acestor relații să se dezvolte

la Helsinki, a unei bune pregătiri a 
viitoarei reuniuni general-europene 
de la Madrid, din 1980. înfăptuirea 
unei securități trainice pe conti
nent impune, în concepția Româ
niei, adoptarea unor măsuri efective 
de dezangajare militară și dezarma
re, ca o cerință esențială pentru edi
ficarea unei Europe a păcii și co
laborării. Este convingerea împartă- 

șită atît de România, cît șl de Siria 
că realizarea securității europene ar 
exercita o influență pozitivă și a- 
supra situației din Orientul Mijlociu, 
ca și, in general, asupra climatului 
politic internațional.

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Siria acordă o mare În
semnătate luptei pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, a- 
cesta fiind unul din dezideratele 
fundamentale ale lumii contempora
ne. Convorbirile de la Damasc au 
pus in evidență preocuparea ambe
lor țări în vederea unei pregătiri 
corespunzătoare a viitoarei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980 consacrată noii or
dini economice internaționale, pen

CEHOSLOVACIA. La uzinele chi
mice din orașul Zilin — unitate 
economică cu vechi tradiții revolu
ționare — a fost organizată o adu
nare festivă dedicată apropiatului 
eveniment — aniversarea eliberării 
patriei noastre — la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor regio
nale și raionale de partid și de stat. 
In cadrul adunării a fost evocată 
contribuția armatei române la elibe
rarea Cehoslovaciei și la înfrîngerea 
fascismului. Vorbitorii au evidențiat 
legăturile rodnice, pe multiple pla
nuri, care s-au statornicit între po
poarele celor două țări în anii con
strucției socialismului.

La cimitirul din Zvolen și la mo
numentele eroilor români din Lyce- 
nec și Peistany au fost depuse co
roane de flori din partea Consulatului 
general al României din Bratislava, 
precum și a organelor regionale, 
raionale și locale de partid, de stat 
și ale Frontului Național.

La ceremonii au luat parte colone
lul Voicu Țugurel, atașatul militar al 
țării noastre la Praga, Emanoil 
Lazăr, viceconsul al Consulatului 
general din Bratislava, președinții 
comitetelor naționale raionale și oră
șenești, reprezentanți ai organelor 
de partid, numeroși oameni ai muncii, 
militari ai forțelor armate ceho
slovace, pionieri. Participants au 
păstrat un moment de reculegere în 
memoria celor ce și-au jertfit viața 
în lupta împotriva fascismului.

R. F. GERMANIA. In cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Ambasada română din Bonn, ambasa
dorul român Ion Morega a vorbit 
reprezentanților presei, radioului și 
televiziunii din R. F. Germania des
pre semnificația actului de la 23 
August 1944 in istoria poporului 
român.

R. P. CONGO. Ambasada română 
din Republica Populară Congo a or
ganizat la Brazzaville o întîlnire cu 
presa, în cadrul căreia ambasadorul 
Nicolae Oniga a vorbit despre suc
cesele obținute de poporul român 
în ultimele trei decenii și jumătate 
de viată liberă.

în Balcani44
turce pe margiitea 

înalt de la Ankara
continuu. Ziarul publică, de ase-, 
menea, declarațiile făcute presei de 
președintele Ceaușescu și premierul 
Ecevit la încheierea convorbirilor.

Ziarul „HURRIYET" își infor
mează cititorii despre faptul că pa
leta subiectelor abordate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Biilent Ecevit a cuprins șl 
necesitatea instaurării unei noi or
dini economice internaționale, su
biect asupra căruia s-a ajuns la 
unitate de vederi, la fel ca și în ca
zul problemei dezarmării și intăririi 
colaborării dintre țările balcanice.

„DAILY NEWS", cotidian de 
limbă engleză ce apare la Ankara, 
scrie : „Turcia și România au căzut 
de acord, cu prilejul convorbirilor 
dintre președintele Ceaușescu și 
premierul Ecevit, să-și concentreze 
eforturile și să realizeze in comun 
anumite produse. După convorbiri, 
s-a anunțat că cele dpuă țări vor 
coopera pentru mai buna folosire 
a căilor internaționale de navigație 
de pe Marea Neagră".

Articole consacrate scurtei vizite 
de prietenie la Ankara a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. insoțite de foto
grafii, au publicat, de asemenea, 
Ziarele „TEROUMAN". „CUM
HURIYET", „GUNAIDYN", „SONI 
HAVADIS", „AYDINLIK". „TAS- 
VIR" și „BUGUN", care scot în 
evidență semnificația problemelor 
bilaterale și internaționale abor
date in cadrul convorbirilor.

tru întărirea solidarității țărilor in 
curs de dezvoltare.

In strînsă legătură cu aspectele li
chidării subdezvoltării au fost abor
date problemele dezarmării și ale 
destinderii internaționale. Atit Roma
nia, cît și Siria se pronunță cu 
fermitate pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la . reducerea 
tfeptată a cheltuielilor militare, la 
înfăptuirea unor măsuri efective de 
dezarmare generală, și în primul 
rind de dezarmare nucleară, astfel 
incit o parte din aceste cheltuieli să 
fie alocate dezvoltării fiecărei țări, 
ajutorării țărilor în curs de dezvol
tare. pentru ca realizările științei și 
tehnicii contemporane să fie puse in 
slujba progresului și bunăstării tu
turor națiunilor.

Convorbirile la nivel inalt româno- 
siriene au constituit, totodată, un 
nou prilej de reafirmare a solidari
tății celor două țări cu lupta popoare
lor din Africa australă pentru lichi
darea definitivă a colonialismului și 
rasismului, pentru cucerirea dreptu
lui lor sacru la libertate și indepen
dență națională.

Se poate astfel afirma că vizita 
Întreprinsă in Siria de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, se înscrie, 
prin întreaga sa desfășurare, ca o 
nouă și strălucită manifestare a po
liticii externe a partidului și statu
lui nostru de prietenie și solidaritate 
cu popoarele arabe, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate forțele pro
gresiste ale lumii contemporane. 
Salutind cu deosebită satisfacțietwe- 
zultatele rodnice ale vizitei, opinia 
publică din țara noastră, poporul 
român își exprimă din adincul inimii 
stima și prețuirea față de activitatea 
prodigioasă desfășurată și cu acest 
prilej de secretarul general al parti
dului, președintele republicii, reafir- 
mindu-și adeziunea deplină la în
treaga politică internă și externă a 
României socialiste.

Dumitru ȚINU

MOSCOVA

încheierea Congresului mondial al Asociației 
internaționale de științe politice

MOSCOVA 18. Corespondentul 
Agerpres Mihai Coruț transmite : 
La 18 august ' s-au încheiat lucrările 
celui de-al XI-lea Congres mondial 
al Asociației internaționale de știin
țe politice, care a reunit, timp de o 
săptămînă, peste 1 300 de partici
pant! din 57 de țări. Din România 
a luat parte o delegație alcătuită 
din oameni de știință, cercetători și 
cadre didactice din învățămîntul su
perior.

Prin problematica sa, congresul a 
prilejuit schimburi de idei și de ex
periență, orientate spre destindeie, 
apropiere și colaborare între popoare.

Reprezentanții români au avut o 
prezență activă la dezbaterea tuturor 
temelor abordate in cele trei sec
țiuni ale congresului, prezentind 
poziția Partidului Comunist Ro
mân, concepția secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de marile probleme 
care preocupă lumea contemporană, 
teoria și practica edificării noii orîn- 
duiri în România.

Concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind rolul țărilor mici 
și mijlocii în soluționarea proble
melor lumii contemporane, necesi
tatea activizării tuturor forțelor pro
gresiste în direcția democratizării 
relațiilor interstatale, Instaurării noii 
ordini economice internaționale, ba
zată pe noi principii de relații, pe 
participarea tuturor statelor la so

agențiile de presă transmit:
Consultările dintre cei 

doi copreședinți ai Frontu
lui Patriotic Zimbabwe - 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe — 
au început simbătă la Dar Es Salaam. 
După cum precizează ziarul tanza- 
nian „Daily News", cei doi lideri al 
Frontului Patriotic urmează să elabo
reze o poziție comună față de pro
punerea Marii Britanii vizînd convo
carea unei conferințe constituționala 
in problema Rhodesiei.

Cooperarea iraniano-
Abdel Halim Khaddam, 

vicepremier și ministru al afacerilor 
externe al Siriei, și-a încheiâ®rizita 
întreprinsă în Iran. El a fost primit 
de aiatolahul Khomeiny, și de pri
mul ministru Mehdi Bazargan, căro
ra le-a transmis mesaje din partea 
președintelui Siriei, Hafez Al-Assad, 
referitoare la cooperarea dintre cele 
două țări. Totodată, Abdel Halim 
Khaddam a conferit cu ministrul afa
cerilor externe al Iranului, Ibrahim 
Yazdi, și cu alte oficialități iraniene.

Reuniunea Ia nivel înalt 
de la Lagos. In capitala Nigeriei 
s-au încheiat simbătă lucrările reu
niunii ministeriale consacrate recon
cilierii naționale din Ciad. Au parti
cipat miniștrii de externe din Nige
ria, Niger, Jamahiria Libiană, Sudan, 
Imperiul Centrafrican și Camerun, 
ca state învecinate cu Ciadul, pre
cum și din Senegal, Benin și Con
go, alături de reprezentanții fracțiu
nilor politice ciadiene. în aceeași zi, 
a început reuniunea la nivel înalt a 
țărilor africane amintite, care va e- 
xamina documentele elaborate de 
miniștrii de externe.
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Nu numai țigara
ziarele, publicațiile, emisiunile și transmisiunile, 
și seara, în toate limbile și pe toate gradele

di- 
de

Deci, în toate 
mineața, la prinz 
longitudine și latitudine figurează, ca personaj nelipsit, petrolul.

Dar, în ultimul timp, pe lîngă anajize, statistici, grafice și progno
ze pot fi întîlnite știri ciudate, insolite: la stațiile de benzină din 
unele țări au început să apară... clienți înarmați. La o stație de 
benzină din Hollywood un automobilist a forțat, sub amenințarea ca
rabinei, pe alți cincizeci care stăteau la rind, să-i cedeze prioritatea; 
la Los Angeles, un pompist care voia să închidă stația potrivit pro
gramului s-a pomenit cu pistolul la tîmplă., Iar cazurile se înmulțesc.

Numai că armele au un fel de proprietate, să-i spunem magne
tică : acumularea lor într-o parte, atrage acumularea! și în cealaltă.

Terorizați, distribuitorii își iau contramăsuri. Fotografii din diferite 
publicații înfățișează pompiști din stațiile de distribuție purtînd puști 
de vînătoare, carabine, stilete, pistoale. începe, astfel, să se înfiripe 
o microcursă a înarmărilor, la nivel particular și individual.

...Și aceasta în condițiile cind, în toate țările, prevederile legilor 
interzic fumatul în stațiile de benzină. Or, ce înseamnă un biet și 
inconștient muc de țigară în comparație cu armele de foc ? I

Se spune că oceanul se reflectă într-o picătură de apă ; la fel, 
inversînd termenii ecuației, picătura reflectă oceanul.

Extrapolînd, întreaga lume poate fi împărțită în deținători de 
pompe de benzină — și o puzderie de clienți, cam vreo cîteva mi
liarde, care stau la rind. Mereu mai mulți, în timp ce pe cadranul 
pompelor prețul crește, iar prin furtunuri debitul se anemiază.

Prin aceeași prismă, imaginile din service-uri se proiectează șl 
ele la o altă scară, planetară. întățișînd clienți care poartă nu vreo 
pușcă de vînătoare, ci alte echipamente: divizii aeropurtate, divizii 
aeromobile, divizii de infanterie marină, trupe de desant și parașu- 
tiști, escadre navale și escadrile aeriene.

...Ba chiar unii fotografi, nemaipomenit de descurcăreți și uimi
tor de întreprizi, au găsit, ca din întimplare, o ușă deschisă și niște 
sentinele neglijente, încit au reușit să pătrundă și să se plimbe ne
stingheriți prin dispozitivul respectivelor trupe speciale. Și să publice, 
tot din intimplare, imagini aie acestora, antrenindu-se in condițiile 
unor terenuri — iarăși din întimplare — nisipoase și deșertice. în 
timp ce analiști militari publică studii privind influențele căldurii 
toride asupra dispozitivelor electronice ale avioanelor și costul do
tării tancurilor cu aparate de aer condiționat.

Or, armele au un fel de proprietate magnetică — acumularea în
tr-o parte atrage acumulări de cealaltă parte. Și așa, microcursa 
înarmărilor de la unele stații-service s-ar putea completa cu încă 
una, de alte proporții — nu la nivel individual și particular.

Unde se poate ajunge dacă nu va învinge rațiunea ? Dacă nu 
se va înțelege că deși energia înseamnă forță — nu prin politica 
de forță sau acte de forță se poate soluționa problema energiei ? 
Că armele, chiar fără a fi combustibile, pot provoca incendii ? Că 
din gura tunurilor nu va curge niciodată petrol ?

Pe timpuri, chiar în condițiile de abundență și risipă frivolă, cir
cula o expresie — că petrolul are miros de praf de pușcă.

Rațiunea trebuie să învingă — altfel există riscul să capete miros 
de uraniu sau plutoniu.

Ar fi, desigur, mai periculos decît un biet muc de țigară.

luționarea problemelor, pe respec
tarea dreptului fiecărui popor de a 
fi independent, suveran pe destinele 
sale, prezentată în comunicări sus
ținute în mai multe secțiuni aie 
congresului, s-a bucurat de o deose
bită apreciere generală și ecou po
zitiv. Au fost subliniate poziția con
secventă -a României socialiste in 
problemele păcii, securității și coo
perării internaționale, in problema 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, imperativul unor 
acțiuni urgente și eficiente in aceas
tă direcție.

★
Cu prilejul congresului, în holâl 

Universității „Lomonosov" a fost 
deschisă o expoziție internațională 
de carte politică. Standurile româ
nești din cadrul expoziției au pre
zentat opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în ciclul „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate" și 
în colecția .„Din gîndirea social-poli- 
tică a președintelui României", do
cumente ale ultimelor congrese ale 
P.C.R. și Conferinței Naționale a 
partidului, lucrări științifice de spe
cialitate, cu caracter de sinteză și 
enciclopedice, culegeri de studii con
sacrate diferitelor probleme ale dez
voltării social-politice, precum și 
unor probleme de mare actualitate 
ale vieții internaționale.

Primire la Nicosia. Pre- 
ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
l-a primit pe Iosip Vrhoveț, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, care a*transcris un 
mesaj din partea președintelui Iosip 
Broz Tito. Au fost abordate proble
me ale dezvoltării cooperării intre 
cele două țări. O atenție specială a 
fost acordată problemelor mișcării de 
nealiniere în perspectiva apropiatei 
rduniuni de la Havana. De asemenea, 
au fost discutate probleme ale secu
rității și cooperării în Europa, sub- 
liniindu-se necesitatea îndeplinirii 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki.

Convorbiri mauritono-ma- 
rOCane. Ministrul de extern» 
al Marocului, Mohamed Boucetta, a 
efectuat o vizită la Nouakchott, unde 
a fost primit de șeful statului mau- 
ritanian, Mohamed Mahmoud Ould 
Ahmed Louly, și de primul ministru 
al Mauritaniei, Mohamed Khouna 
Ould Haidala. Boucetta a remis con
ducătorilor mauritanieni un mesaj din 
partea regelui Hassan al Il-lea al 
Marocului. Intr-o declarație făcută la 
plecare, ministrul marocan a spus că 
vizita sa se înscrie în cadrul colabo
rării ’ dihtre cele două țări. El a’ re
levat, totodată, că printre problemele 
examinate s-au aflat cele privind în
făptuirea programelor bilaterale de 
cooperare.

Remaniere guvernamen
tală în Sudan. Președintele Su
danului, Gaafar El Nimeirl, a efec
tuat o remaniere guvernamentală. 
Remanierea guvernamentală face 
parte din intensa activitate vizînd 
reformarea sistemului organelor po
litice și executive din Sudan.

• • •

N. CORBU
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