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AUINDEPLUIT
PIANUL CINCINAL

Unitățile industriale 
ale județului Botoșani

La 29 octombrie, oamenii 
muncii din unitățile industriale 
ale județului Botoșani au Înde
plinit sarcinile la producția in
dustrială pe întreg cincinalul.

îndeplinirea planului cincinal 
cu 62 de zile înainte de termen 
creează posibilitatea ca pină la 
sfîrșitul acestui an să se reali
zeze o producție industrială su
plimentară în valoare de aproa
pe 1,4 miliarde lei.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, co
mitetul județean de partid ex
primă secretarului general al 
partidului, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii din această parte a tării, în
treaga prețuire și recunoștință 
pentru grija permanentă pe care 
o poartă dezvoltării economicO- 
sociale a tării, și în acest con
text și județului Botoșani.

în telegramă se spune : Vă a- 
sigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
totala adeziune a botoșănenilor 
la politica internă și externă pe 
care ați inițiat-o și o promovați 
cu consecvență și fermitate, de 
hotărîrea noastră neabătută de 
a transpune în viață toate sar
cinile ce ne revin din istoricele 
documente ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului.

Unitățile economice 
ale orașului Tîrnăveni

Oamenii muncii din unitățile 
economice ale orașului Tîrnăveni 
raportează îndeplinirea prevede
rilor planului cincinal la pro
ducția industrială și la export. 
Avansul cîștigat va permite chi- 
miștilor, sticlarilor, constructori
lor și meșteșugarilor din această 
localitate realizarea, pînă la 
sfirșitul anului, a unei producții 
suplimentare de aproape 460 mi
lioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

Pină la sfîrșitul anului,
ZILNIC-100000 TONE 

DE LIGNIT

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU’ >

Delegația municipalității orașului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, delegația muni
cipalității orașului Copenhaga, con
dusă de Egon Weidekamp, primarul 
general al capitalei Danemarcei, care 
se află în vizită în țara noastră. Ia 
invitația Consiliului popular al mu
nicipiului București.

La primire a luat parte Gheorghe 
Pană, primarul general al Capitalei.

A fost de față Axei Serup, amba
sadorul Danemarcei la București.

Conducătorul delegației municipa
lității orașului Copenhaga a adresat 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru primirea acordată, 
pentru invitația de a vizita România 
și a cunoaște realizările obținute de 
poporul român în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării. Primarul ge
neral al Copenhagăi a relevat, tot

odată, faptul că în țara sa este aștep
tată cu mult interes vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu ur
mează să o facă, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Danemar
ca, exprimîndu-și convingerea că a- 
ceastâ vizită va contribui la dezvol
tarea bunelor relații româno-daneze.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că așteaptă cu 
interes vizita pe care urmează să o 
efectueze in Danemarca, exprimin- 
du-și convingerea că aceasta va con
tribui la dezvoltarea raporturilor de 
conlucrare dintre România și Dane
marca, în folosul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, destinderii, coope
rării și înțelegerii în Europa și in 
lume.

în timpul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare româno-da-

Copenhaga
neze și a fost exprimată dorința de 
a se acționa pentru extinderea și 
amplificarea acestor relații. în acest 
context s-a relevat importanța dez
voltării legăturilor dintre cele două 
capitale — București și Copenhaga — 
contribuția pe care acestea o pot 
aduce la aprofundarea raporturilor 
generale românb-daneze, la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele român și danez.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale actua
le. în acest cadru s-a relevat necesi
tatea reluării și continuării politicii 
de destindere, pace și respect al 
independenței naționale, intensificării 
colaborării neîngrădite între toate 
națiunile lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-p 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Islamice
cu prilejul prezentării scrisorilor de

Miercuri, 29 octombrie, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Mohameden Quid Ahmedou Salem,

care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu-

Mauritania
acreditare

blicii Islamice Mauritania în țara 
noastră. (Continuare in pag. a 
5-a).

Trimisul special al cotidianului norvegian „Aftenposten**
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Stein Savik, 
trimis special al cotidianului norve
gian „Aftenposten".

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic. Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru cotidianul norvegian ..Aftenpos
ten".

Realizarea angajamentului asumat 
de minerii din bazinul carbonifer al 
Gorjului de a ajunge, pină la sfîrși
tul anului, la o producție zilnică de 
100 000 tone lignit — cerință impusă 
de dezvoltarea bazei energetice a 
țării — este condiționată, într-o 
bună măsură, de punerea în func
țiune a noi capacității productive. 
La îndeplinirea acestui obiectiv con
cură toate întreprinderile miniere 
din zonă, dar, cu precădere, unitatea 
specializată — întreprinderea de 
construcții și montaje miniere „Ol
tenia", cu sediul la Roșia-Jiu. Pen
tru a cunoaște 
activitatea desfă
șurată de con
structori, stadiul 
lucrărilor de mon
taj, împlinirile, 
dar și dificultățile 
întîmpinate, am 
fost • recent pe 
cîteva din princi
palele șantiere, unde am consemnat 
date, fapte, opinii, semnale vizînd 
acest imperativ stringent : scurtarea 
duratei de montaj pentru punerea cit 
mai grabnică in funcțiune a capaci
tăților prevăzute.

Platforma de montaj a excava
torului . 02, de la cariera ,Tisma- 
na II. Cîteva aspecte privind des
fășurarea lucrărilor ne sînt pre
zentate de subinglnerul Dumitru 
Alexandrescu, șeful lotului de rnon- 
taj. Astfel, deși în documenta
ția de execuție este prevăzută o 
perioadă de 13 luni pentru asam
blarea unui excavator gigant — care 
poate excava într-o singură oră 1 900 
metri cubi — colectivul de aici a 
atins un ritm de execuție care per
mite încheierea operațiilor de mon
taj în circa 7—8 luni de zile. Printre 
măsurile care au dus la această 
performanță : organizarea de echipe 
complexe ; preasamblarea la sol a 
unor repere si structuri ; aprovizio
narea ritmică, în fluxul de montaj, 
cu piese și materiale ; asistență teh
nică permanentă din partea specia
liștilor și a conducerii întreprinderii.

Ascultam explicațiile șefului de lot

în timp ce, nu departe de noi, un 
grup de muncitori zorea la îmbi
narea structurilor din brațul metalic 
al excavatorului. Facem cunoștință 
cu cîțiva dintre ei, printre care și 
montorul-lăcătuș Vasile Pandrea. în- 
tr-un scurt răgaz, el ne vorbește in 
cuvinte simple despre munca tovară
șilor săi :

— în aceste luni, oamenii noștri 
s-au întrecut pe ei înșiși. Fie frig, 
fie arșiță sau ploaie, ei au muncit 
neîntrerupt, cu dorința de a vedea 
cit mai grabnic „gigantul" de oțel 
pregătit pentru a intra în frontul de

Angajamentul ferm al minerilor gorjeni 
trebuie ferm susținut de furnizorii utilajelor

cărbune. în adunările noastre de 
partid am dezbătut mereu ce tre
buie să facem, am luat măsuri potri
vit noilor situații ivite. Am organizat 
întreceri între echipe, iar cînd a fost 
cazul, am confecționat cu forțe pro
prii reperele ce ne lipseau. Avem 
foarte mulți muncitori harnici, nici 
nu știi pe care să-i numești mai în- 
tii. I-aș aminti pe montorii Gheor
ghe Trocan, Victor Burtea, Aurel 
Vandra, Ion Surupăceanu. Ca rezultat 
al acestei activități bine organizate, al 
hărniciei și mobilizării colectivului 
de aici, magistrala de cărbune a ca
rierei Tismana II (excavatorul 02, 
plus 4 benzi transportoare) se află 
în stadiul final de montaj, fiind con
diții ca pină la 15 noiembrie să fie 
dată în exploatare.

Cum se prezintă, pe scurt, situația 
pe celelalte platforme de montaj, cu 
termen de punere în funcțiune in 
acest an ? Magistrala de țărbune a 
carierei Peșteana-Nord, compusă din- 
tr-un excavator de mare capacitate 
și trei benzi transportoare, se află, 
de asemenea, intr-un stadiu avansat 
de montaj, existînd și aici premisa 
ca pină la 10-15 noiembrie să se în

cheie lucrările. La aceeași dată va 
fi incheiat montajul la un alt obiec
tiv important — magistrala de căr
bune Jilț-Sud. Mult rămase in 
urmă sint însă lucrările la asambla
rea excavatorului 05 din platforma 
Roșia-Jiu, în special datorită întir- 
zierilor mari în livrarea confecțiilor 
metalice din structură.

Din analiza perioadelor de montaj 
rezultă mari diferențe de Ia o plat
formă Ia alta, de la 8 luni în cazul 
Tismana II, pină Ia 16—17 luni in 
cele mai multe situații de pină 
acum. Cum se explică aceste dife

rențe ? Ce tre
buie făcut pentru 
scurtarea duratei 
de montaj ? îl 
ascultăm ne in
ginerul Nicolae 
Chiriac. directo
rul tehnic al în
treprinderii de 
construcții și mon

taje miniere „Oltenia"
— Consider că este posibil să re

ducem timpul de montare a unui ex
cavator de mare capacitate pină Ia 
6 luni, cu experiența personalului 
muncitor de care dispunem. Pentru 
aceasta este necesară îndeplinirea ur
mătoarelor trei condiții: preasambla
rea maximă la furnizor ; livrarea 
subansamblelor în ordinea de mon
taj ; asigurarea la toate platfor
mele a macaralelor speciale de mon
taj. Rareori s^a întimplai. să, fie în
trunite- toate .aceste cerințe, fapt ce 
explică in bună parte variația dura
tei de asamblare a excavatoarelor și 
benzilor de transport.

Mergînd pe firul celor spuse de di
rectorul tehnic, am constatat că exis
tă și anumite cauze obiective, fiind 
vorba de unele întîrzieri din partea 
furnizorilor externi, de timpul nece
sar pentru asimilarea de către unită-

Constantin VARVARA 
Dumitru PRUNA

Drumul care leagă colo
nia Brazi — șantierul cen
tralei subterane — de șan
tierul barajul Gura Apelor 
este de fapt drumul argi
lei. Cariera de argilă se a- 
flă la cîțiva kilometri mai 
jos de Brazi și pe acest 
drum, asfaltat, foarte bun, 
autobasculantele transportă 
argila — cale de vreo trei
zeci de kilometri — sus, la 
baraj. Drumul este ca un 

. vis însorit, prin cele mai 
adînci și tainice frumuseți 
și minuni al? naturii Ro
mâniei; ca o cufundare în 
mărețiile geologiei, ca o 
cufundare în istorie, în le
gendă.

— Construim aici, în 
strînsoarea aceasta a mun
ților, cel mai mare baraj de 
anrocanfente din țară — o 
premieră pe țară și prin
tre cele cîteva baraje mari 
din Europa. Așa cere con
strucția acestei hidrocentra
le, Rîul Mare — Retezat, 
înălțimea barajului — 174 
m. Lățimea maximă, la 
bază, 570 m — la corona
ment 12 m. Lungimea la co
ronament, 480 m. Volumul 
total de umpluturi în 
corpul barajului — nouă mir 
lioane mc. Volumul lacului 
de acumulare — 210 mili- 

■flane-mt/ Aste este 'pirami
da noastră, imi spune tova
rășul Gheorghe Nistoroaie, 
secretarul comitetului de 
partid de pe șantierul- 
baraj. Este o premieră 
prin proporții —, și -tre
buie să fie premieră și 

- prin execuție. Aici se hotă
răsc milioanele de kWh 
energie pe- care trebuie să-i 
dea centrala subterană Riul 
Mare — Retezat și mezina 
ei. Clopotiva.

Inginerul Dan Aurel — 
înalt, voinic, tînăr — este

șeful șantierului baraj Gura 
Apelor. Lucrează de vreo 
22 de ani pe șantiere — la 
construcția combinatului 
Hunedoara, la Porțile de 
Fier, la construcțiile indus
triale din Timișoara — și, de 
cițiva ani, la barajul Gura 
Apelor, în Retezat. „Natura 
creează greutăți. Cea mai 
mare activitate, la baraj, se 
desfășoară sub cerul liber,

unde se zăresc stilpii unor 
reflectoare — pînă acolo 
trebuie înălțat barajul. Di
ficultatea este nucleul de 
argilă. Cum plouă puțin, 
argila nu mai este bună și 
trebuie aruncată. Avem de 
pus pe baraj 1,3 milioane 
mc de argilă... Depunerea 
argilei nu se poate face de- 
cit pe vreme uscată, care 
aici este puțină — și asta

Rîul Mare—Retezat 
in constelația

prin, toate -greutățile - vorabil,

energetică
----------------- de Traian

este nevoie de vreme bună
— iar aici vremea bună este 
atit de puțină 1 Ceea ce 
este de admirat la acești 
oameni ai noștri este că au 
trecut
începutului, cînd aici nu 
era nimic — nici măcar o 
cale de acces, pe care să 
aducă utilajele grele. S-au 
călit în focul acestei bă
tălii. Acum există tot ce 
trebuie — condiții civilizate 
de viață. Pe versanții mun
ților s-a lucrat în centuri 
de siguranță, de sus în jos
— pentru încastrarea nu
cleului de argilă în ver
sanții munților. Acum, cînd 
privim, este amețitor, pare 
imposibil — dar pină acolo

(Continuare în pag. a IlI-a)

„Piinea energetică" a țării, smulsă din straturile solului gorjean, este transportată in flux continuu spre gurile de foc ale termocentralei de la Rovinari Foto : E. Dichiseanu

Care este stadiul lucrărilor agricole la sfîrșit de octombrie ?

SEMĂNATUL GRÎULUI
— realizat în proporție de 98 la sută

RECOLTAREA
— in

PORUMBULUI
proporție de 78 la sută

Trebuie asigurată o puternică mobilizare a tuturor 
mijloacelor mecanice, a tuturor forțelor de la sate pentru 
încheierea grabnică a acestor lucrări

Peste o zi vom intra in luna noiembrie, ultima lună 
de toamnă și, totodată, cea mai capricioasă sub aspec
tul instabilității condițiilor meteorologice. Tocmai de 
aceea se acționează pe multiple planuri ca pînă la 
această dată să fie încheiate în linii generale lucrările 
agricole, lată bilanțul realizărilor la zi și volumul 
lucrărilor ce au mai rămas de executat. Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă următoarea 
situație a lucrărilor agricole la 29 octombrie :

• GRIUL a fost însămințat pe 2 237 777 hectare - 
98 la sutp din suprafața prevăzută. Au mai rămas de 
însămințat unele suprafețe in județele Mureș, Brașov, 
Argeș, Neamț, Maramureș.

• PORUMBUL a fost cules de pe 1 947 230 hectare - 
78 la sută din suprafața cultivată. Dacă intr-un șir de 
județe recoltarea s-a incheiat sau este in stadiu 
avansat, în alte județe, printre care Timiș, Prahova, 
Cluj, Neamț, se constată serioase rămineri in urmă.

• Transportul porumbului recoltat s-a realizat in 
proporție de numai 81 la sută. Peste un milion de tone

de știuleți se află in cimp sub cerul liber, situație 
nefavorabilă ce se regăsește în aproape toate județele. 
Evitarea deprecierii și deci a pierderilor de producție 
impune grăbirea transportului și depozitării.

• Insilozarea furajelor s-a realizat în proporție de 
63 la sută din prevederi. Restanțe mai mari sint in 
cooperativele agricole din județele Olt, Tulcea, Ialomița, 
Timiș, Bacău, Vaslui, Brașov.

lată deci, deși ne aflăm la sfirșitul lunii octombrie, 
mai este de executat un mare volum de lucrări agricole. 
Acum nu mai este timp de pierdut I Fiecare zi, fiecare 
oră este hotăritoare pentru ca roadele cimpului să fie 
strînse in totalitate, fără pierderi. Și pentru aceasta, este 
necesară - așa cum a cerut secretarul general al1 parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Mesajul adresat 
tuturor oamenilor muncii de pe ogoare cu prilejui „Zilei 
recoltei" - mobilizarea amplă a tuturor forțelor umane 
de la sate și folosirea deplină a mijloacelor mecanice 
pentru încheierea in cel mai scurt timp a lucrărilor 
agricole de toamnă.

într-o nuvelă, Geor
ge Călinescu încheie 
povestirea cu o frază 
spusă de. eroul nuvelei, 
Nicolae Bălcescu : „Iu
bita mea se cheamă 
România !“. Este o iu
bire ciudată, ca să nu 
spunem dramatică, iu
birea de țară ! Contra
riu oricărei alte Iubiri, 
cu toate că a putut de 
atîtea ori deveni fana
tică și de atîtșa ori oa
menii și-au sacrificat 
viata pentru ea, această 
iubire nu cunoaște ge
lozia și cu cit o iubesc 
mai mulți oameni, cu 
atit Îndrăgostitul se 
bucură mai mult, este 
mai mîndru și se laudă 
cu succesele iubitei. De 
fapt, ar dori să o iu
bească toată lumea și, 
se pare, s-a și făcut 
pentru aceasta con
știent efort, pînă la 
epuizare, pînă la țel de 
viață, pînă la sacrificiu 
total, nu o dată dove
dit. Martirii patriei 
mărturisesc veracitatea 
aserțiunii mele, martiri 
pentru ca Ea, patria, 
să fie iubită, recunos
cută de toată lumea și 
cu cit numărul acestor 
„amanfi ai inimii" se 
înmulțesc și își dove
desc iubirea cu atît în
crederea în ea crește. 
Proverbul „departe de 
ochi, departe de inimă" 
se dovedește — altă 
ciudățenie a acestei iu
biri — fals, căci, de 
data asta, a iubirii de 
patrie, odată cu „de
parte de ochi" dorul de

țară, se știe, crește 
pînă la obsesia chinui
toare. Am cunoscut oa
meni, la Paris — fru
mos oraș — care cu 
privirea bolnavă își 
aminteau cum primă
vara străzile Bucureș- 
tiului miroseau emo
ționant a flori de sal- 
cîm și de tei ; iar 
timpul, timpul despăr
țirii, cu cît trece cu

Iui Nicolae Iorga (O 
viață de om) : „în tot 
cursul unor studii care 
nu erau ușoare și care 
ceruseră concentrarea 
cea mai aprigă asupra 
lucrurilor de învățat și 
asupra lucrurilor de 
scris, nu întrerupsesem 
o clipă relațiile cu țara 
unde mă aducea fiecare 
vacanță" ; noi să le zi
cem acestor relații cu

COȘOVEI ------------------

influențează ritmul de ridi
care a barajului. Vom 
imprima alte ritmuri de lu
cru — să depunem cit mai 
multă argilă în timpul fa- 

celelalte lucrări se
pot face pe orice vreme."

Avem oameni buni, de 
nădejde — spune ingine
rul Dan Aurel. La baraj 
este șef de lot un inginer 
tînăr — Dan Cristodorescu. 
Soția lui este tot ingineră, 
aici. Au venit tineri sta
giari, au doi copii ; el este 
— prin derogare — șef de 
lot. Ar fi trebuit să aibă 
opt ani vechime pentru 
funcția asta, dar s-a dove
dit capabil, de nădejde. îl 
veți întîlni pe Birsan, cu

echipa lui de mineri.. Tot 
pe baraj îi veți cunoaște pe 
excavatoriștii Vasile Ma
tei, Constantin Moraru, Va
sile Gheorghiță ; pe buldo- 
zeriștii Nuță Simion, Du
mitru Baghici ; pe șeful de 
lot ia excavații mecanizate, 
maistrul Dragomir Ciubotea
— el răspunde de toate uti
lajele — și din baraj și din 
cariera de anrocament. La 
lotul 5 — priza și aducțiu- 
nea principală — printre 
ceilalți oameni, toți foarte 
buni — îi veți găsi pe șeful 
de brigadă Mihai Rus; pe 
mecanicul Ion Șandor ; 
pe Adalbert Kollo, cu e- 
chipa lui. în minerit e 
un lucru paradoxal : cu 
cit roca este mai dură, 
condițiile de muncă sînt mai 
ușoare. Aici la noi, roca 
este foarte eterogenă și în 
unele zone foarte slabă și 
munca este foarte grea. Vo
lumul barajului este intr-a
devăr mare; volumul de 
lucrări în subteran este de 
asemenea mare — dar a- 
cesta este specificul operei 
pe care o construim noi, 
aici. Pe noi ne hărțuiesc, de 
deasupra, capriciile vremii
— iar în subteran, capri
ciile structurii geologice. Și 
trebuie să le învingem pe 
toate — și le învingem.
• Din cauza lățimii lui, la 
bază (mai mult de o jumă
tate de kilometru !“), ba
rajul nu lasă să observi cît 
s-a înălțat : doar versanții 
abrupți, defrișați, pregătiți 
tehnologic, arată înălțimea 
amețitoare, pînă unde va 
trebui înălțat — iar ceea ce 
s-a constsuit arată puțin pe 
lingă colosul caret va trebui 
zidit, lopată cu lopată — 
pentru că fiecare basculan-

(Continuare în pag. a II-a)

PROIECT

LEGE
privind constituirea, repartizarea 

și folosirea pe județe a resurselor 
pentru aprovizionarea populației 

cu carne, lapte și legume
(In pagina a ll-a)

secolului nostru — ra
dio, televizor, avion, te
lefon — au creat impli
cit o unitate a intere
selor economice comu
ne a întregului glob. 
Niciodată dorința de a 
cunoaște, de a partici
pa nu a fost mai acută.

Tot în Iorga citesc o 
frază care definește 
epoca trecută cu abia 
o jumătate de secol, în

prindă și o nouă înțe
legere, naturală, între 
patriotism și coopera
rea mondială. Patrio
tism exista și pe vre
mea lui Napoleon, Gin- 
gishan, Caesar etc., 
care voiau să unifice 
lumea întreagă cu 
arma în mînă, umplînd 
pămîntul cu gemetele, 
sîngele răniților, tru
purile morților. Era pa

pace, pentru colabora
re. Poate fi o mindrie
că numele țării noas
tre e pus în fruntea 
celor ce luptă pentru 
această „modernă" idee

Sentimentul sublim ul iubirii de putrie

însemnări de Henriette Yvonne STAHLatît te face incapabil să 
potolești acest dor, iar 
nevoia de a respira ae
rul patriei unde te-ai 
născut ia proporții de 
chin cu iz de remușca- 
re. Defectele „iubitei", 
chiar văzute într-o 
luciditate fără greș, fac 
numai ca îndirjita-ți 
voință să crească în 
dorință de a lupta pen
tru ceea ce crezi tu că 
ar fi spre binele Pa
triei.

Am stat la Paris, a- 
cum în urmă, cu mici 
întreruperi, din șapte 
ani, patru. Acolo 
mi-am dat seama in
tr-adevăr' că pînă și 
defectele de care îmi 
aminteam, ale țării 
mele, mă înduioșau, 
mă chemau.

Citesc o frază din 
volumul de memorii al

țara, acestor întoarceri 
periodice care îl adu
ceau în fiecare vacan
ță in țară, pur și sim
plu, „dor", știut fiind 
că Nicolae Iorga ar fi 
putut să se bucure a- 
colo — cert e — cu 
strălucire de viață și 
renume, pe care cu pri
sosință îl merită.

Azi, pămîntenii, gra
ție progreselor tehnice, 
pot umbla din țară în 
țară, comod și rapid. 
Avioane elegante de 
sute de pasageri mișu
nă în jurul Terței; Toa
tă lumea vrea, poate, 
nu poate, să voiajeze. 
Fascinația turismului e 
în toi. Tocmai perfor
manțele tehnice ale

contrast cu mentalita
tea de acum : „nu 
aveam noțiunea reală a 
terilor, a popoarelor, a 
producțiilor în sensul 
valorii pe care o pot 
avea neamurile și teri
toriile în viața genera
lă a lumii. Nici un vis 
de călătorie nu răsărea 
în fundul aurit al ză
rilor noastre...". (O via
ță de om, vol. I, pag. 
92, 1934).

Din incontestabila re
alitate a zilelor noas
tre s-a născut implicit 
nu numai dorința de a 
cunoaște, dar și men
talitatea actuală. „O- 
mul nou" între atribu
tele sale trebuie să cu

triot cel ce își iubea 
țara intreținînd în su
flet o ură împotriva 
lumii întregi. Patrio
tism este în ziua de azi 
cînd iubirea de țară, 
de libertate se conjugă 
natural cu sentimentul 
de pace și colaborare 
mondială. Se poate 
spune că „omul nou" 
este cel care avînd 
conștiința apartenenței 
sale la o patrie nu nea
gă posibilitățile coope
rării mondiale care ar 
instaura pacea pe pă- 
mînt, necesitate care 
încă la începutul aces
tui secol, al XX-lea, 
mai părea utopică, im
posibilitate de nedepă
șit. Se cunoaște rolul 
pozitiv, activ, nobil al 
țării noastre, România, 
in lupta ce se duce 
azi in lume pentru

a colaborării, a dezar
mării mondiale.

Azi lauda puterii ar
mate caută să fie în
locuită cu lauda înaltei 
culturi, a laboratoare
lor, spitalelor, școlilor, 
a spiritualității. Azi, 
dezarmarea este spe
ranța ce duce o înver
șunată luptă Împotriva 
celor ce nu înțeleg, 
împiedică, intîrzie ca 
speranța să devină re
alitate. S-ar părea to
tuși că întirzierea păcii 
este numai o problemă 
de timp, de rodaj. Coo
perarea mondială a de
venit necesitate strin
gentă cu, implicit, din 
păcate, reversul ei de 
coșmar — ca lumina cu 
întunericul : responsa
bilitatea posibilului de
zastru a devenit o co
laborare în a menține 
echilibrul păcii 1

Și tocmai prin strin
gența lor, dezechilibrul 
intre spaima uriașă și 
o speranță de pace tot 
atît de mare a devenit 
acum, s-ar putea zice, 
o problemă „la mintea 
cocoșului". Ar fi bine 
să o înțeleagă și toată 
mintea omenească.

Patriotismul actual, 
iubirea de patrie, aș
teaptă dezarmarea uni
versală, cooperarea în
tru realizarea păcii pe 
pămînt.
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Cu Mihail Sadoveanu 
prin curtea domneasca 
a sufletului românesc

Mi-a fost dintotdeauna drag 
Iașiul, grădină de basm, multă vre
me încremenită ca o vrajă, curte 
domnească a sufletului românesc, 
în care parcă doar cei aleși au 
avut învoire să viețuiască. Ghir
landele de lumini de pe cele șapte 
coline cheamă spre centru cu au
ritul Trei Ierarhi, dar și spre car
tierele noi cu care orașul s-a îm
podobit recent, întinerindu-se.

în zorii zilei acesteia de octom
brie 1980 îmi spăl privirile in lu
mina de aur a toamnei, calc pe 
stratul de frunze foșnitoare de pe 
drumurile bătute de înaintași, oma
giali pentru măiastră lor operă : 
Alecsandri, Kogălniceanu, Crean
gă, Eminescu, Ibrăileanu... O coar
dă a sufletului îmi este astăzi cu 
deosebire întinsă ca să prindă și 
să rețină șoaptele ce vin din tre
cutul venerabilului oraș uimit și 
mîndru că Mihail Sadoveanu îi 
străbătea — ca un uriaș cu fruntea 
luminată de stele — spațiul încăr
cat de istorie, semănat de atîtea 
ctitorii străvechi...

Se apropie ziua de 5 noiembrie, 
cînd ursitoarele plecate peste lea
gănul pruncului din Pașcani, dăruit 
lui Alexandru Sadoveanu și Pro
fira Ursachi, hotărau acum un 
veac să încapă în privirile lui se
nine toți munții noștri, cu apele 
și sălbăticiunile lor, livezile înflo
rite, iazurile și ostroavele cu tai
nice cotloane, pădurile cu lumini
șuri fermecate și mai cu seamă 
oamenii — gloatele harnice și con
ducătorii lor luminați — locuitori 
de milenii în această parte de 
lume, zidind — piatră cu piatră — 
temelia prezentului nostru, urzin- 
du-ne sufletul înaripat, iubitor de 
tihnă și frumusețe, gata să împar
tă azima și dulceața unei ulcele 
cu vin cu orice drumeț pașnic, dar 
gata să lupte cu oricine ar încerca 
să ne știrbească dreapta moștenire 
cu care ne-au învrednicit mileniile 
de luptă și jertfă.

Pruncul Mihail Al. Sadoveanu 
avea să ajungă locuitor în dulcele 
tîrg al Ieșilor abia la 17 ani...

Urc treptele Ripei galbene... In 
colțul străzii Păcurari, impunătoa
rea clădire a Bibliotecii „Mihai 
Eminescu", unde luceafărul poeziei 
românești și-a irosit anii întoc
mind cataloage și fișe, asaltat de 
adversități ignobile, hărtuit de 
nevoi materiale. La opt ani după 
dispariția chinuitului bibliotecar, 
adolescentul venit la Liceul națio
nal. va fi cules dureroasele infor
mații despre etapa ieșeană a ma
relui poet, cufundîndu-le în adincu- 
rile ființei sale taciturne, să cris
talizeze în perla adorației față de 
cel dispărut.

Iată liceul care azi se numește 
„Mihail Sadoveanu". Pe dinafară, 
aceeași cărămidă aparentă ca și în 
trecut, dar fără pasarela ce-1 unea 
cu bătrîna construcție a Academiei 
Mihăilene, în care a funcționat 
secția ieșeană a Academiei Româ
ne. înlăuntru, ceva din atmosfera 
marelui trecut, cînd — apreciat de 
profesorul său N. Apostol — Sa
doveanu Mihail își scria la 24 mai 
1897 „scrisoarea familiară" către 
„Costică", încearcă să dialogheze 
cu tineretul de azi, expert în ter
minologia și istoria sporturilor, și 
uneori prea amator de literatură 
polițistă. Cel mai timid dintre ac

tualii învățăcei se arată „leu in
vincibil" față de blondul înaintaș 
care va fi ocupat poate aceeași 
bancă din fundul clasei... Privind 
in gol, acestuia, cuvintele versuri
lor i se rostuiau de la sine, ca și 
frazele primei compuneri în proză 
— „Dușman" — publicată în Vieața 
nouă. în zilele de sărbătoare, răz
lețit de colegii puși pe șotii, Mihail 
Sadoveanu va fi trecut pe lingă 
casa lui Vasile Pogor. Printre cren
gile copacilor, geamurile scăldate 
de Soare ziua și lampadarele seara 
își sticleau văpaia filigranată, dar 
glasurile junimiștilor, vorbind des
pre dulcea armonie a versurilor 
lui Alecsandri, de admirativa lui 
închinare la „răsăritul mîndru" al 
lui Eminescu, nu puteau ajunge 
pînă la urechea școlarului.

Preflrînd strofele poemului 
„Dumbrava roșie", ducînd pe aripi 
întinse de vers alecsandrin frea
mătul luptelor lui Ștefan cel Mare,

Prof, univ. dr. Emilia Șt.
MILICESCU

pe cele de o sfîșietoare tristețe, 
născute în singurătățile de genune 
ale lui Eminescu, pașii băiețan- 
drului îl vor fi purtat spre teiul 
„sfînt" din grădina Copoului. Și 
cît de dragă trebuie să-i fi căzut 
insula de verdeață și miresme 
dacă în anii maturității aici și-a 
așezat cuibul cu turn de priveghi 
peste toată Moldova prin ferestrele 
lui triple — casa memorială de 
azi. De multă vreme, încins în 
chingi de fier, teiul lui Eminescu 
picură an de an mireasma florilor 
lui de aur peste creștetele tinerilor 
din fiecare generație și ceva din 
beatitudinea cu care au contem
plat lumea cei doi străluciți pur
tători ai aceluiași prenume — 
Mihai — pune stăpînire pe sufle
tele lor, înnobilîndu-i.

Casa Otiliei Cazimir, pe care la 
ultima noastră întîlnire am văzu
t-o înconjurată de documente 
scumpe inimii sale, și cu care 
n-am vorbit decît despre „Top" 
(Topîrceanu) și despre Sadoveanu, 
Ceahlăul prozei românești, cu ten
cuiala jupuită își plînge nenorocul 
de a-i fi pierdut pe toți cei dragi.

Redacțiile revistelor pe care le-a 
condus, lungile lui tăceri punctate 
cu cîte o vorbă mai elocventă de
cît o tiradă, la „însemnări ieșene" 
ori „Viața românească", la „Româ
nia", apărută în anii refugiului din 
1916—1918, ar trebui înscrise pe 
harta Iașiului cu puncte luminoase, 
iar întîlnirile cu Mihai Codreanu, 
Octavian Goga, Delavrancea, Ibrăi
leanu ori Topîrceanu cercetate re
trospectiv, ca într-o căutare arheo
logică a rădăcinilor culturii noas
tre moderne.

îmi închei periplul ieșean la 
Teatrul Național, al cărui director 
prestigios a fost și carfe, în 1911, îi 
reprezenta piesa „Zile vesele după 
război". Mă întreb ce ar fi înscris 
în repertoriul teatrului M. Sado
veanu dacă ar fi azi director ? ! 
„Apus de soare", cu care s-a des
chis stagiunea, desigur n-ar fi lip

sit, dacă în primii ani de existență 
ai capodoperei lui Delavrancea 
tinărul director a reprezentat-o la 
Iași. Autorul apoteozei lui Ștefan 
cel Mare, care se topește treptat 
în veșnicia pămîntului Moldovei și 
pe care Sadoveanu în Evocările 
sale îl cinstește ca pe unul dintre 
marii săi dascăli, va continua să-și 
înalțe replicile pircălabilor și tul
burătorul discurs al Domnului Mol
dovei din actul III spre plafonul 
aurit al splendidului teatru ieșean.

In minte mi se deapănă neîntre
rupt șuvoiul de frumuseți al operei 
titanului : beat de culorile și adie
rile parfumate ce alintă de cînd 
lumea vatra noastră milenară, de 
mîndra înălțime a munților cu 
creste înzăpezite, de povestirile 
fără număr ale oamenilor din po- 

i por, pe care nimeni ca Sadoveanu 
nu i-a cercetat cu atîta dragoste 
și prețuire, trăitor ani îndelungați 
în Iașiul prielnic visării, al atîtor 
momente evocatoare ale trecutu
lui, el s-a întors cu mintea și cu 
sufletul lui de creator pînă acolo 
unde amintirile povestitorilor se 
întunecă, încărcîndu-se de semni
ficații legendare. Din acest trecut 
topit în legendă el a iscat strălu
citele alaiuri domnești, mulțimea 
de răzeși și clăcași purtători ai 
virtuților poporului nostru, cu vor
bă domoală, cu haz și înțelepciune, 
neclintiți în hotărîrea lor de jertfă 
supremă cînd este vorba de pă- 
mîntul, credința și limba moștenită 
din străbuni care ne-au ținut uniți 
și biruitori prin vifornițele isto
riei ; din trecutul de legendă a ră
sărit sub pana de aur a lui Sado
veanu nesfîrșitul șir de chipuri de 
femei suave și blînde ori aprige, 
cu iubirile și durerile lor, dind 
sens vieții și luptei bărbaților în
suflețiți de un cavalerism specific 
poporului român ; mai ales „umi- 
liții și ofensațil vieții", „care s-au 
petrecut ca frunzele și florile ano
timpurilor" i-au transmis marelui 
nostru scriitor, al cărui centenar 
îl sărbătorim în curînd, depozitul 
lor de dureri și revoltă adunat — 
prin veacurile de nedreptăți îndu
rate — material de construcție al 
monumentalei sale opere.

Peste toate secolele, cît va dăi
nui poporul român, scrierile lui 
Mihail Sadoveanu, în graiul dulce 
al Moldovei, vor sta înaintea ge
nerațiilor ca o uriașă frescă fre- 
mătînd de viață autentic româ
nească și de poezie inegalabilă, 
oglindindu-ne istoria, de la rădă
cinile daco-romane pînă în zilele 
noastre și mai departe, căci reci- 
tindu-i mereu și mereu opera ce
lui ce se năștea acum un veac să 
ne amintim și cuvintele-testa*  
ment ale vizionarului privind epo
ca de viitoare măreție deschisă 
patriei noastre de noua orînduire, 
socialistă: „Prietini și prietine, 
întindeți mînile să vi le string. 
Binecuvîntate aceste zile eroice în 
care se pun temeliile unei lumi 
mai bune ! Străduinți și jertfe le 
închinăm..cu bucurie generației ce 
se ridică. Lumina sufletului nostril 
va lucri în ochii oamenilor de 
mîne..., în apele domesticite. în 
hidrocentralele electrice și uzine, 
in grădinile nesfîrșite, în ogoarele 
bogate, în așezările Civilizate ale 
muncitorilor acestui pămînt al pa
triei noastre".

Expoziție omagială 
Mihail Sadoveanu

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Mihail Sa
doveanu, la Muzeul literaturii ro
mâne s-a deschis expoziția docu- 
mentar-ilustrativă SADOVEANU 
SI IZVOARELE CREAȚIEI SALE. 
Expoziția reunește, pentru prima 
dată, manuscrise, cărți adnotate, co
respondență, însemnări, obiecte de 
lucru, piese de artă și mobilier, 
unelte de pescuit și vinătoare, nu
meroase imagini relevind publicului 
larg universul sadovenian de muncă 
și creație.

Academicianul Șerban Cioculescu 
a rostit cu acest prilej cuvîntul 
omagial închinat memoriei lui 
Mihail Sadoveanu. Din fonoteca de 
aur a muzeului s-a ascultat apoi 
vocea lui Mihail Sadoveanu citind 
din „Nicoară Potcoavă".

Dintre celelalte manifestări in
cluse in „Decada sadoveniană" pe 
care muzeul o consacră împlinirii a 
100 de ani de la nașterea marelui 
scriitor mai menționăm simpozionul 
„M. Sadoveanu in conștiința pos
terității", ce va avea loc luni, 3 no
iembrie 1980, la ora 18.

Paul GEORGESCU:

„Vara baroc"

Un sentiment al istoriei
Doctorul Ion Donoiu 

s-a obosit să se uite 
nu numai pe fiziono
miile celor ce stau la 
rînd ca să-i vindece cu 
bunătatea sa de om, ci 
și pe chipurile bolna
ve de pe vechile mo
nede sănătoase. Bolna
ve de frumusețe, ne-a 
învățat doctorul că 
sint, arătîndu-ni-le 
mărite sub asprul a- 
parat de fotografiat de 
unde ne apar și nouă 
înșine a fi feți-fru- 
moși.

O carte de om 
cinstit și curat, de tru
ditor al gîndului e 
cartea „Monede daco- 
getice și efigii roma
ne" pe care Editura 
militară s-a învredni
cit s-o tragă în ar
senalul său. O carte u- 
nică în felul său. Cele 
cîteva încercări de a 
mări moneda antică 
prin fotografie, aflate 
numai în puține lu
crări străine, nu ur
măreau descifrarea u- 
nui portret prin fizio
nomia și psihologia sa, 
ci mai degrabă tindeau 
să facă cunoscută fru
musețea artei antice, 
cît și să pună în va
loare interesul pentru 
știința numismaticii.

De data aceasta, in
vestigația, plecînd de 
la documentul mone
tar, nu se mai pla
sează în zona numis
matică, ci în aceea a 
reconstituirii prin fi
zionomie și psihologie 
a măreției și decaden
ței cezarilor, atît de 
importanți în vîrtejul 
centrifug ce a creat o 
Europă. De asemenea, 
interpretările date 
semnelor monetare 
celto-dacice pun în e- 
vidență, pentru întîia 
dată în literatura de 
specialitate, originâli-

Monedă descoperită la Tulgheiș - Mireșu Mare, 
județul Maramureș

tatea spiritualizată a 
spațiului carpatin.

Putem deduce de 
aici că istoria desenu
lui și a basoreliefului 
la români își trage in

Nichita 
STĂNESCU

mod direct rădăcinile 
nu numai din splen
didele cioburi cerami
ce conservate pînă la 
noi, ci și din miste
rioasele stilizări de pe 
aceste monede, care 
anticipă cu două mii 
de ani, dacă nu mai 
mult, un Brâncuși, ca 
pe un genial interpret 
al fondului spiritual 
european.

Așa văd cartea lui 
Ion Donoiu — o con
tribuție importantă și 
inedită, într-o zonă 
puțin cercetată, bucu-

rîndu-mâ că pot răsfoi 
cu tainică plăcere nu 
o colecție de monede, 
ci un sentiment al is
toriei.

Document și hrisov 
cheltuit cu sudoarea 
frunții de daci și de 
oșteni ai legiunilor a 
XIII-a Gemina și a 
Cincisprezecea Mace- 
donica, moneda ne a- 
pare ca un dar așezat 
pentru cumpărarea 
piinii de pe aicea de 
pe la noi.

Medicul îmi spusese, 
roșindu-se ca un copil 
cînd mi-a dat cartea, 
că să-l iert că ea nu 
are precedent la noi. 
A fi original, după 
părerea noastră, de 
ești cinstit, nu este o 
rușine, iar a fi origi
nar de pe aicea, de pe 
la Domnești, ni se pare 
chiar o cinste pentru 
noi, cititorii cărții lui.

Manifestare omagiala Jean Steriadi
Miercuri a avut loc în Capitală o 

manifestare omagială organizată cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea pictorului Jean Al. Steriadi. 
Desfășurată sub egida Academiei Re
publicii Socialiste România, Acade
miei de științe sociale și politice și 
Uniunii artiștilor plastici, manifes
tarea a prilejuit susținerea unor co
municări consacrate personalității re

marcabile a artistului evocat, contri
buției sale la îmbogățirea școlii ro
mânești de pictură, la afirmarea ei 
prestigioasă pe plan mondial.

Au vorbit Ion Frunzetti, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici, 
și criticul de artă Radu Ionescu.

Au participat academicieni, oameni 
de artă și cultură, cadre didactice, 
studenți, un numeros public.

Eroul din „Vara 
baroc" (editura „Emi- 
nescu") este același ca 
și în precedentul ro
man al lui Paul Geor
gescu („Revelionul", 
1977) : ziaristul și pro
fesorul Gabriel Diman- 
cea. El vrea să scrie 
un roman, „o comedie 
care sfirșește prost", 
dar găsește în orice un 
motiv pentru a-și 
amina proiectul. O 
astfel de falsă comedie 
este insă chiar „Vara 
baroc" : romanul lui 
Paul Georgescu sfirșeș- 
te intr-adevăr „prost", 
în final trei oameni 
sint imprevizibil uciși 
(doi în mod sigur din 
motive politice), arc 
loc un incendiu. 
Neașteptată, violența 
schimbă cursul vieții 
lui Dimancea și, nu 
mai puțin, perspectiva 
asupra lumii romanu
lui.

Tîrgul Platonești, 
unde șe desfășoară ac
țiunea. este unul din 
locurile în care viața 
dospește molcom. Lip
sesc marile eveni
mente, existența stag
nează într-o atmos
feră de provincia
lism sufocant Pînă la 
un punct, scriitorul 
reia o veche temă a 
prozei românești din 
prima jumătate a seco
lului și o tratează 
dintr-o perspectivă 
inedită. Sentimentalis
mul obișnuit în astfel 
de reprezentări este 
înlocuit printr-o atitu
dine satirică, de pro
veniență caragialeană. 
însă și această atitu
dine nu constituie 
decît o pregătire : sub 
înfățișarea de ro
man comic încheiat, 
surprinzător, în chip 
tragic, „Vara baroc" 
este de fapt un roman 
politic grav și viguros 
polemic în raport cu 
unele reprezentări li
terare despre epoca 
de după întîiul război 
mondial. Scriitorul nu 
reconstituie însă un 
timp în maniera obiș
nuită a romanului is
toric, nu face o croni
că în care să calchie- 
ze prin ficțiune isto
ria propriu-zisă ; el 
privește o realitate is
torică prin literatura 
despre ea, supunînd, 
totodată, această lite
ratură unui examen 
critic malițios, cînd 
binevoitor, ironic și 
cînd sarcastic, în sco
pul de a-i compromite 
clișeele de gîndire și 
de expresie. Parodia 
nu este gratuită în 
„Vara baroc" și. dacă 
amuză enorm sau u- 
neori chiar devine, 
prin abundentă, exce
sivă, țintește totuși 
mai departe. Se poate 
chiar spune că este un 
roman în primul rînd 
ideologic, în măsura 
în care sînt angajate

ferm idei, opțiuni și 
reprezentări aparti- 
nind deopotrivă isto
riei și actualității : iar 
personajele, situații
le. compoziția. întrea
ga desfășurare a ac
țiunii au un sens dra
matic. „Vara baroc" 
este o carte despre 
începutul decăderii 
șubredei democrații 
burgheze în primul 
deceniu al epocii in
terbelice. Oricît de 
comic este mitocanul 
trăirist Marnescu. si
lueta lui tenebroasă 
amintește clar de 
membrii grupărilor de 
dreapta, care aveau să 
instituționalizeze asa
sinatul ca armă de 
luptă politică : la fel, 
onctuosul, vicleanul 
comisar „umanist" 
Limbășan, cel pasio

nat de „Eneida" lui 
Virgiliu, reprezintă fe
rocitatea abilă și disi
mulată a organelor de 
represiune ; după cum 
Iorgu Pribegeanu, lide
rul local al partidului 
de guvernămînt. este 
o întruchipare com
plexă și nuanțată a 
incapacității partidelor 
„istorice" de a mai 
controla un proces de 
degradare politică e- 
volpînd rapid spre to
talitarism. împrejura
rea că scriitorul utili
zează procedeele ro
manului ironic nu 
scade, ci. dimpotrivă, 
mărește forța subtex- 
tualei reflecții propu
se în „Vara baroc", 
mijloacele comicului 
presupunînd o ener
gică esențializare.

Eroul central din 
„Vara baroc" aparține 
— prin profesiune, 
prin preocupări, prin 
năzuințe -r- specificei 
categorii a intelectua
lului „inadaptat", în 
conflict cu înăbușitoa- 
rea mentalitate mic- 
burgheză. Dimancea 
se întorsese de pe 
fronturile primului 
război mondial, ase
menea unor personaje 
frecvent întîlnite în 
literatura vremii, cu o 
„foame de intensitate" 
și de acțiune înnoitoa
re, dar eșuează lamen
tabil în plata, molîia 
atmosferă din Plato
nești. Părăsit de Iulia 
vede în această des
părțire un eveniment 
simbolic, „iremediabi
la pierdere a tinere
ții, cu visările ei gran
dioase și vagi, cu pla
nuri feerice". Este un 
naufragiat ce rătăceș
te pe apele mlăști
noase ale plictisului

provincial, sub a că
ror suprafață suspect 
de liniștită mocnește 
însă crima politică 
dictată de interesele 
marilor afaceriști. Di
mancea totuși presim
te tragedia, dar fără 
a i se putea opune. 
El se protejează de 
acțiunea dizolvantă a 
lumii din Platonești 
printr-o permanentă 
dispoziție ironică, in
comodă pentru toți cei 
din jur. Este un fel 
de a se apăra de o 
agresiune insidioasă și 
permanentă : „mă
apăr glumind", zice 
el. El este un fel de 
Moromete citadin și 
intelectual, care a în
locuit poiana fierăriei 
lui Iocan prin cafenea, 
socotind-o, glumeț dar 
nu totuși în glumă, 
„debutul democrației 
și ultima redută a ei". 
„Cită vreme ne mai 
întîlnim aici — spune 
Dimancea cu o tipic', 
pentru el, serioa- t 
neseriozitate — due- 
lînd cu pașnicele flo
rete ale spiritului, 
cred încă în posibili
tatea democrației"; 
dar acest spațiu al u- 
nei minime și, în 
fond, iluzorii liber
tăți, acest „parlament 
al cetățenilor fără 
drepturi" devine tot 
mai mult o insulă a- 
menințată cu dispari
ția. Este greu de cre
zut că după asasina
rea lui Iorgu Pribe
geanu, act prin care 
se încheie romanul, 
Dimancea va mai 
merge liniștit „Ia ca- 
fme", cum ii place să 
spună, autoironizîndu- 
se. Verva lui Diman
cea are o finalitate 
precisă : departe de a 
fi doar un exercițiu 
al inteligenței pe cit 
de sclipitor pe atît de 
steril, este în primul 
rînd o formă de opo
ziție. Eroarea lui Di
mancea stă insă în ab
solutizarea acestui in
strument, în iluzia că 
păstrîndu-și libertatea 
spiritului se poate 
sustrage dispariției li
bertății, decesului de
mocrației, că poate 
rămîne liber interior 
înlr-o lume tot mai 
lipsită de libertate, 
între el și Ștefan, fra
tele său care alege 
calea dificilă a acțiu
nii revoluționare, 
este deosebirea dintre 
speranța naivă că 
sistemul poate fi îm
bunătățit, că i „se pot 
valorifica latentele 
democratice" și . cre
dința fermă că este 
necesară o schimbare 
radicală, o restructu
rare a lumii.

Mircea 
IORGULESCU

Este un adevăr elementar că la 
baza fiecărei realizări de seamă se 
află factorul uman. Acest adevăr 
apare cu atît mai evident cînd este 
vorba despre o operă de o ase
menea amploare și complexitate, 
înfăptuită conștient de milioane de 
cetățeni, cum este făurirea socie
tății noi. Realizarea grandioaselor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea pentru actuala etapă, creș
terea în ritm susținut a economiei 
naționale, afirmarea cu putere a 
revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile, trecerea la o nouă 
calitate a muncii și a vieții, in
trarea țării noastre într-un staaiu 
nou. de țară mediu dezvoltată pre
supun nu numai o înaltă pregătite 
politică și o atitudine responsabilă 
față de muncă și viața socială din 
partea fiecărui cetățean, dar și o 
solidă pregătire științifică, de spe
cialitate, un larg orizont cultural.

în spiritul acestei realități, parti
dul nostru consideră activitatea 
politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă drept o componentă esen
țială, un factor de prim ordin in 
transformarea revoluționară a so
cietății, in făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Este 
și rațiunea pentru care în ultimii 
ani ea a format obiectul unor 
ample analize și dezbateri în ca
drul unor înalte foruri — congrese 
și conferințe naționale ale parti
dului, consfătuiri de lucru cu acti
vul de partid din frontul ideologic. 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, Congresul educa
ției și invățămîntului — care au sta
bilit măsuri concrete de perfecțio
nare a acestei activități, corespun
zător necesităților etapei actuale.

în orientarea și intensificarea 
activității politico-ideologice, rolul 
hotărîtor i-a revenit secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a impri
mat și in acest domeniu trăsătu
rile ce-i sînt proprii — înalta prin
cipialitate comunistă, realismul, le
gătura cu viața, spiritul creator. 
Vasta sa operă teoretică, abordind 
în cel mai autentic spirit creator 
toate marile probleme ale dezvol
tării României și ale lumii con
temporane constituie pentru în
treaga activitate ideologică un stră
lucit model, un inepuizabil izvor 
de idei și învățăminte apte să-i 
îmbogățească conținutul.

Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului la Congresul 
al XII-lea cuprinde o profundă 
analiză a multiplelor aspecte ale 
activității politico-educative, jalo- 
nînd cu claritate direcțiile în care 
trebuie acționat în continuare, ce 
trebuie făcut practic pentru ca ea 
să se ridice la nivelul cerințelor 
actuale.

După cum s-a apreciat la con
gres. în răstimpul ultimilor ani 
au fost realizate progrese reale în 

conducerea și desfășurarea acestei 
activități, pregnant reflectate în 
ridicarea conștiinței oamenilor 
muncii, în avîntul și abnegația cu 
care ei înfăptuiesc politica parti
dului.

în același timp, munca ideolo
gică și politico-educativă este gre
vată încă de o seamă de neajun
suri, concretizate în caracterul ge
neral, abstract al unor acțiuni, în 
slaba lor legătură cu viața șî preo
cupările oamenilor, în tendințele 
de formalism și superficialitate, 
toate acestea diminuîndu-i rolul și 
eficiența in mobilizarea și educa
rea maselor. Tocmai de aceea, 
Congresul al XII-lea a stabilit ca 
sarcină centrală a partidului pen
tru perioada următoare ridicarea 
întregii propagande la nivelul ma
rilor realizări in opera de con
strucție socialistă, realizarea unei 
noi calități și in organizarea și 
conducerea muncii politico-educa
tive, in pregătirea ideologică a co
muniștilor, a tuturor cetățenilor.

CRITERIUL DE APRECIERE A 
PROPAGANDEI — CONTRIBU
ȚIA LA SOLUȚIONAREA PRO
BLEMELOR CONCRETE. Impor
tanța deosebită a muncii politico- 
educative în orînduirea noastră 
decurge din însuși modul cum 
partidul concepe conducerea so
cietății. nu de deasupra ei. prin 
simpla emitere de directive sau 
stabilirea de sarcini, ci prin inte
grarea organică în societate, prin 
contactul cel mai strîns cu masele 
și convingerea lor asupra justeței 
politicii sale. De aici, rolul muncii 
politico-educative de a explica oa
menilor și de a-i convinge asupra 
importantei obiectivelor stabilite, 
a măsurilor adoptate, de a Ie ară
ta cum se răsfring ele asupra îm
bunătățirii condițiilor de viață, 
mobilizindu-i astfel la înfăptuirea 
lor. într-un cuvînt, munca po
litică se constituie ca un instru
ment prețios de conducere demo
cratică a societății. înfăptuirea 
unei calități în munca politico-edu
cativă înseamnă. înainte de toate, 
sporirea forței sale de convin
gere și de înrîurire. transfor
marea ideologiei noastre revo
luționare într-un puternic in
strument de mobilizare si dina
mizare a energiilor creatoare ale 
celor ce muncesc. în această vi
ziune. este clar că munca politico- 
educativă nu se poate limita la 
explicarea politicii partidului. 
Esențial este ca odată cu explica
rea acestei politici, a conținutului 
și rațiunilor diferitelor hotăriri și 
legi, organele și organizațiile de 
partid să dezbată cu oamenii căile 
și modalitățile cele mai eficiente 
de realizare a sarcinilor ce le re
vin, de perfecționare calitativă a 
muncii. Corespunzător acestei ori
entări. criteriul de apreciere a 
activității politico-ideologice îl 

constituie nu numărul acțiunilor, 
ci eficiența lor, rezultatele obținute 
in înfăptuirea politicii partidului 
la fiecare loc de muncă. Contri
buția adusă la îndeplinirea exem
plară a botăririlor Congresului al 
XII-lea, a obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale a patriei, a sar
cinilor de plan — iată ceea ce mă
soară inainte de toate eficiența, 
rodnicia activității de educație so
cialistă.

Desigur, modalitatea esențială de 
a realiza acest obiectiv o consti
tuie legarea strînsă a întregii 
propagande de realitățile fiecărui 
loc de muncă, de preocupările și 
problemele cu care se confruntă 

Activitatea politico-ideologică - 
parte integrantă a conducerii 

societății de către partid* ’
colectivele de oameni. Legătu
ra propagandei cu viața se cere 
înțeleasă în această perspecti
vă mult mai complex, mai pro
fund ; ea nu se poate limita la 
simple referiri și exemplificări, ci 
trebuie să prilejipască o analiză 
temeinică a diferitelor situații, 
dezvăluirea neajunsurilor și a cau
zelor lor, urmărirea modului cum 
se soluționează problemele dezbă
tute. într-o dezbatere din invăță- 
mintul de partid, de pildă, apro
fundarea teoretică a semnificației 
noului mecanism economic finan
ciar, a introducerii producției nete 
și fizice drept indicatori de bază 
va fi cu totul insuficientă dacă nu 
se va analiza și cum se acționează 
în colectivul respectiv pentru trans
punerea în viață a exigențelor 
acestui mecanism, pentru sporirea 
eficientei economice, dacă nu se 
propun și nu se stabilesc măsuri 
concrete pentru perfecționarea ac
tivității.

Deosebit de important este ca 
munca politico-educativă să abor
deze deschis, cu sinceritate proble
mele reale pe care le ridică viata. 
De pildă, discutînd despre impor
tantele succese obținute în dezvol
tarea economiei, despre realizările 
în îndeplinirea planului, ar fi ne- 
just să se omită și existenta unor 
gre ’'ti. munca politică fiind che
mată tocmai să mobilizeze oamenii 
pentru depășirea acestora, pentru 

înlăturarea efectelor negative pro
vocate de asemenea factori, cum 
ar fi repercusiunile negative ale 
crizei economice mondiale, cu de
osebire ale crizei petrolului, asupra 
economiei noastre, sau. în agricul
tură, întîrzierea perioadei de vege
tație, calamitarea recoltei pe anu
mite suprafețe. Un exemplu stră
lucit în această privință îl repre
zintă însuși modul cum procedează 
secretarul general al partidului, așa 
cum s-a văzut și cu prilejul cu- 
vintărilor rostite la Congresul con
siliilor populare și la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Numai ast
fel munca politică va fi convingă
toare, își va exercita și mai puter

nic influenta asupra conștiinței și 
comportamentului oamenilor.

FERMITATE ÎN PROMOVAREA 
PRINCIPIILOR ETICII ȘI ECHI
TĂȚII SOCIALISTE. O condiție 
esențială pentru sporirea forței de 
influențare a propagandei, a tu
turor mijloacelor muncii politico- 
educative, este accentuarea carac
terului ei militant, revoluționar, a 
fermității față de orice manifes
tări ale vechiului in concepțiile și 
comportarea oamenilor. De vreme 
ce întreaga politică a partidului 
are ca scop transformarea revolu
ționară a societății, este firesc ca 
și activitatea politico-ideologică să 
urmărească educarea oamenilor 
muncii ca revoluționari, capabili 
să se consacre cu abnegație aces
tei mărețe cauze, să militeze pen
tru promovarea noului in toate 
sectoarele, pentru dezvoltarea ini
țiativei celor ce muncesc, pentru 
înrădăcinarea pretutindeni a unui 
climat de exigență și autoperfec- 
ționare individuală și colectivă. 
Tocmai în acest sens sublinia 
secretarul general al partidului : 
„Trăim intr-o epocă de profunde 
transformări revoluționare ale so
cietății, in general de transformare 
revoluționară a lumii. In aceste 
condiții, prima cerință este aceea 
de a fi și de a rămine revoluțio
nari, de a lupta cu hotărire împo
triva a tot ce este vechi și perimat 

în toate sectoarele, inclusiv in do
meniu! conștiinței, și de a acționa 
neabătut pentru promovarea nou
lui, a spiritului revoluționar in În
treaga viață socială".

Bazată numai și numai pe mun
că, alcătuindu-și resursele de dez
voltare din vrednicia, priceperea și 
dăruirea in muncă a membrilor 
săi, societatea noastră nu poate 
tolera manifestări străine natutii 
relațiilor socialiste, tendințele de 
chiul, de parazitism social, de că
pătuială, de a beneficia cît mai 
mult de pe urma societății, dîndu-i 
cît mai puțin. Tocmai de aceea, 
munca politico-educativă trebuie 
să se remarce printr-o combativi

tate sporită față de asemenea ma
nifestări, să acționeze stăruitor 
pentru generalizarea atitudinii noi, 
înaintate, față de muncă și față de 
îndatoririle sociale.

După cum se știe, în ultimii ani 
au fost luate o serie de măsuri 
care creează condiții superioare 
pentru afirmarea in viață a cerin
țelor eticii și echității socialiste, 
pentru prevenirea unor abuzuri și 
întronarea fermă a legalității, in 
acest context înscriindu-se și adop
tarea de către Marea Adunare 
Națională a recentelor legi. A con
tribui la Înțelegerea aprofundată 
și aplicarea tuturor acestor mă
suri, la așezarea întregii noastre 
vieți sociale pe principiile eticii 
noi reprezintă un obiectiv major 
al activității politico-ideologice. Și 
în această privință este necesar 
să fie depășite practicile ce se re
zumă la simpla prezentare a unor 
principii și norme de conduită ; 
ceea ce se impune este ca aceste 
principii și norme să constituie 
punctul de plecare pentru o temei
nică analiză a stărilor de lucruri 
din fiecare colectiv, combătîndu-se 
orice încălcări ale eticii și echi
tății socialiste.

PATRIOTISMUL — PARTE IN
TEGRANTĂ A CONȘTIINȚEI SO
CIALISTE. Congresul al XII-lea a 
înscris între obiectivele prioritare 
ale activității politico-educative 

„dezvoltarea spiritului patriotic al 
oamenilor, a devotamentului față 
de partid, față de patrie, față de 
cauza socialismului, a hotăririi lor 
de a-și pune întreaga energie și 
forță creatoare in slujba înfloririi 
continue a României socialiste". 
O inepuizabilă sursă de alimentare 
a patriotismului o constituie cu
noașterea trecutului eroic de luptă 
al poporului nostru pentru inde
pendență și unitate națională, pen
tru dreptate socială, a sacrificiilor 
și jertfelor pe care fiii României 
le-au făcut de-a lungul timpului 
pentru cauza patriei ior. Totodată, 
gama largă a mijloacelor muncii 
politico-educative trebuie să valo
rifice mai stăruitor și mai inge
nios valențele educative pe care le 
prezintă marile realizări obținute de 
poporul nostru, sub conducerea par
tidului, in construcția socialistă, să 
înfățișeze în toată lumina umanis
mul nou, revoluționar, al socie
tății noastre, justețea politicii 
partidului.

Cunoașterea aprofundată a aces
tor prefaceri asigură, totodată, con
diții superioare pentru a dezvolta 
o amplă și convingătoare critică, 
pe baza unor realități incontesta
bile, la adresa încercărilor unor 
cercuri reacționare de peste hotare 
de a ponegri și nega realizările 
istorice obținute de poporul român, 
de a pune la îndoială capacitatea 
noii orînduiri — dovedită in prac
tică — de a soluționa marile pro
bleme ale dezvoltării sociale -în 
epoca noastră.

ȘTIINȚA — IN CENTRUL AC
TIVITĂȚII POLITICO-EDUCATI
VE. Dezvoltarea unei activități
politico-ideologice rodnice este de 
neconceput fără racordarea ei
strînsă la flacăra mereu vie a știin
ței contemporane, la progresele
teoretice și concluziile cercetărilor 
de profiă In acest cadru se cuvine 
reliefata obligația frontului nostru 
ideologic ca în lumina concepției 
științifice despre lume și societate 
a clasei muncitoare, a Programu
lui partidului, să aprofundeze pro
blemele teoretice ridicate de dez
voltarea orinduirii noastre, de evo
luția lumii contemporane. în acest 
fel, activitatea ideologică poate 
avea o prezență mai semnificativă 
în confruntările contemporane de 
idei, in combaterea diferitelor 
orientări și puncte de vedere nești- 
ințifice, anacronice, reacționare.

Cuceririle revoluției științifico- 
tehnice contemporane se cer situa
te mai ferm și la baza activității 
de educare materialist-științifică a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, de combatere a rămășițe
lor mistice, retrograde, din gindi- 
rea oamenilor. O activitate siste
matică de popularizare a rezul
tatelor cercetării științifice, mai 
ales în acele domenii în legătură 
cu care persistă credințe mistice 

— mecanismele de transmitere a 
eredității, structura macrocosmo- 
sului și a microcosmosului etc., 
corelată cu o preocupare sporită 
pentru viața afectivă a oamenilor, 
pentru ajutorarea lor în depășirea 
unor momente grele, care pot fi 
speculate pentru inocularea misti
cismului, este de natură să asigure 
o eficiență superioară muncii de 
educație ateistă.

O ÎNDATORIRE A ÎNTREGU
LUI PARTID, A TUTUROR CO
MUNIȘTILOR. Firește că o operă 
de o asemenea amploare cum este 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
formarea omului nou nu poate fi 
înfăptuită numai de activiștii care 
lucrează în domeniul propagandei. 
Așa cum se subliniază în‘Progra
mul partidului, activitatea politico- 
ideologică este o componentă esen
țială a conducerii de către partid 
a societății și, prin urmare, trebuie 
să preocupe în cel mai îhalt grad 
întregul partid, activul și cadrele 
de bază ale partidului, in primul 
rind organele conducătoare, atit 
centrale, cit și locale.

întărirea rolului conducător al 
organelor și organizațiilor de partid 
în acest domeniu trebuie să se 
concretizeze în : conducerea ne
mijlocită a acestei activități sub 
multiplele sale forme ; în orien
tarea ei spre sarcinile majore ale 
etapei actuale și preocuparea per
manentă de a o lega strîns de via
ță, de realitățile fiecărui loc de 
muncă, de a-i imprima un pu
ternic spirit militant, combativ ; 
în stimularea inițiativei tuturor 
factorilor învestiți cu răspunderi 
în munca educativă și antrenarea 
lor, prin intermediul consiliilor de 
educație politică și de cultură so
cialistă, la o activitate tot mai bo
gată, mai diversă și mai convin-’ 
gătoare în rîndul. tuturor păturilor 
și categoriilor sociale.

Indiferent de sfera în care acti
vează, fiecare comunist are datoria 
să participe nemijlocit la activita
tea politico-ediicativă, să contri
buie la cunoașterea. însușirea și 
aplicarea politicii partidului de 
către masele largi de oameni ai 
muncii. în acest fel. munca educa
tivă își va spori tot mai mult 
forța de influențare și mobilizare 
a maselor în măreața operă de 
edificare a socialismului și comu
nismului în România.

Paul DOBRESCU
•) Consultație la tema „Munca 

politico-ideologică. parte Integran
tă a conducerii societății de către 
partid. Documentele Congresului 
al XII-lea al partidului despre 
sarcinile propagandei, ale muncii 
politico-ideologice în etapa actua
lă. Perfecționarea organizării și 
conducerii unitare a activității 
politico-educative și cultural-e
ducative de către organele și or
ganizațiile de partid".
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Islamice Mauritania
(Urmare din pag. I)

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul MOHAMEDEN OULD 
AHMEDOU SALEM a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie, urări de viată înde
lungată. de fericire și prosperitate din 
partea președintelui Comitetului Mi
litar de Salvare Națională, șeful sta
tului și al guvernului Republicii Isla
mice Mauritania, locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould Haidalla.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador se dă o înaltă 
apreciere succeselor obținute de po
porul român in dezvoltarea multilate
rală a patriei sale, politicii interne și 
externe promovate de Partidul Co
munist Român, de România, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„Nimeni nu ignoră eforturile imense 
pe care le-ati depus fără încetare. în 
vederea realizării unei politici de 
creștere a bunăstării popoarelor din 
lumea întreagă, de promovare a cau
zei păcii, dezarmării si destinderii" — 
se subliniază în cuvîntare.

în continuare. în cuvîntare sînt 
evocate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări și 
se exprimă dorința Republicii Isla
mice Mauritania de a extinde aceste 
relații în toate domeniile, precum și

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Nahit Ozgiir, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Emil Drăgănescu, ministrul turismu
lui și sportului, Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, oameni de 
artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in România, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu ocazia celei de-a 57-a aniver
sări a proclamării Republicii — Ziua 
națională a Turciei, miercuri după- 
amiază ambasadorul acestei țări la 
București, Nahit Ozgiir, a vorbit la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

+
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră, membrii delegației municipalită
ții orașului Copenhaga, condusă de 
Egon Wiedekamp, primarul general al 
capitalei Danemarcei, au fost miercuri 
oaspeți ai municipiului Brașov. în 
cursul dimineții au fost vizitate noile 
cartiere, monumente istorice și de 
artă, precum și obiective turistice 
din stațiunea Poiana Brașov.

După-amiază, delegația municipali
tății orașului Copenhaga s-a reîntors 
îh Capitală.

*
Universitatea cultural-știintifică din 

Capitală și-a deschis cursurile anului 
de invățămînt 1980—1981 printr-o 
festivitate desfășurată, miercuri sea
ra, la Opera Română. Tema inaugu
rală a cursurilor a fost prezentată de 
academicianul Remus Rădulet. rec
torul Universității. A urmat un spec
tacol cu opera „Trubadurul" de 
Verdi.

★
în zilele de 28 și 29 octombrie a 

avut loc la Timișoara o consfătuire 
pe țară cu președinții comitetelor și 
comisiilor de Cruce Roșie din cen
trele universitare și, respectiv, in
stitutele de invățămînt superior, or
ganizată de Consiliul Național al So
cietății de Cruce Roșie pentru schimb 
dej experiență pe probleme ale preve
derilor Programului-cadru privind e- 
■țt-eația sanitară a preșcolarilor, elevi
lor și studenților.

La consfătuire au participat, de a- 
semenea, reprezentanți ai Ministeru
lui Sănătății, Ministerului Educației 
și Învățămîntului, Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, ai altor insti
tuții și organizații de masă, cadre 
medicale și didactice, activiști volun
tari ai Crucii Roșii.

(Agerpres)

cinema
• Labirintul s MELODIA — 9;
J 1,15 5 13,30: 15,45: 18; 20.15, VIC
TORIA — 9,15: 11,15; 13.15* *:  15.30; 
17,45; 20.

PROGRAMUL 1

10.00 Teleșco-ală
11,00 Roman-foileton : „Pîinea neagră".

Reluarea episodului 5 
12,00 Telex

plex, sape foraj, mecanică VI și 
sculărie.

Pe un reprezentant al sculăriei. 
Radu Băluță, l-am intîlnit chiar la 
complex. Venise cu o problemă strin
gentă : înființarea unei echipe de 
volei pe uzină. „Am terminat bine 
campionatul uzinal — ne-a spus el — 
la care au participat 16 echipe de vo
lei din ateliere. Noi, cei de la scu
lărie, care am cîștigat întrecerea, 
avem cîțiva jucători excelenti. Vom 
mai recruta alții tot atît de talentați 
din altă parte și vom constitui o 
echipă foarte bună. V-rem să încercăm 
să intrăm în divizia C“.

O mare dorință de practicare a di
feritelor discipline sportive o au mii 
de tineri din întreprindere, care, în 
condițiile bune de antrenament crea
te în prezent, vin în sală în mod 
eșalonat : peste 2 000 de handbaliști și 
voleibaliști, 28 de boxeri, 30 de luptă
tori la greco-romane. Cei mai multi 
tineri însă practică fotbalul. La ora 
actuală, pe terenul complexului bat 
mingea peste 3 000 de tineri consti- 
tuiți în echipe pe ateliere.

Așadar, în cadrul „Daciadei" se 
desfășoară o vie activitate sportivă a 
miilor de constructori de utilaj pe
trolier. Ei se bucură că acum, prin 
amenajarea complexului sportiv, li 
s-au creat condiții favorabile spre a 
se relaxa și căli prin sport în timpul 
liber. Vrem să credem că buna între
ținere a complexului sportiv de la în
treprinderea „1 Mai" o să dăinuie, că 
A.S. Prahova va demonstra că spi
ritul de bun gospodar este încetățenit 
temeinic, că nu e vorba numai de un 
trecător foc de paie.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

lan dra" (sala Schitu Măgureanu); 
Mobilă și durere — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles ? — 19.301
• Teatrul Mic : Evul mediu în- 
tîmplător — 19.30.
O Teatrul Foarte Mic : Copiii Iul 
Kennedy — 20.
O Teatrul de comedie : Don Juan 
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Nu 
vă ascundeți după uși — 16: 19.30.
• ' Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Noaptea pc asfalt — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30: (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Cîntece de tinerețe 
fără bătrînețe — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Teh- 
nlc-club) : Sfirlă năzdrăvanul — 
14.30; 16,30.
• Teatrul „Țăndărică" • Șoricelul 
și păpușa — 10; (sala din str. 
Doamnei) : Frumoasele pasiuni 
electrice — 20,15.
• Circul București: Circul urșilor 
polari — 19,30.
• Studioul de teatru al T.A.T.C. : 
Camera de alături — 19.30.

• Colombo la Londra; SALA PA
LATULUI — 14,30; 17,15: 20, PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 18.
• Ultimul revelion : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20.15, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18;
20.15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
• Elvis ; PATRIA — 9: 11.45; 
14,30; 17,15; 20, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. GLO
RIA — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18;
20.15.
• O dramă la vînătoare : STU
DIO — 10; 12: 14: 10: 1»: 20.
O Infernul din zgîrie-nori ; LU
CEAFĂRUL — 9: 12; 16: 19.
• Dumbrava minunată : DOINA 

f— 9,15; 11; 12.45; 14.30: 16.15: 18;
(la ora 20 : Aleargă după mine, 
ca să te prind), MUNCA — 16; 
18; 20.
• Pe aripile vîntulul : CAPITOL 
— 9; 14,15: 18,30. 

angajamentul ambasadorului de a 
face totul pentru intensificarea cola
borării româno-maurltane.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul de prie
tenie adresat, pentru aprecierile fă
cute la adresa poporului român, a 
României, a politicii sale interne și 
externe, și a transmis, la rîndul său, 
șefului statului mauritan un salut 
cordial. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate pentru 
poporul Mauritaniei prietene.

În cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată că România 
situează la baza tuturor relațiilor 
sale cu celelalte state principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
renunțării la forță și amenințarea 
cu forța. „Pe aceste principii — se 
subliniază în cuvîntare — se înte
meiază și raporturile noastre de 
prietenie, solidaritate și cooDerare 
cu țările africane, cu toate țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate. 
Fiind ea însăși o țară în curs de dez
voltare. România este hotărîtă să 
facă totul pentru a întări conlucra
rea cu aceste țări în vederea dez-

Județele Alba și Teleorman au încheiat 
însâmînțarea griului

Lucrătorii ogoarelor din județele 
Alba și Teleorman au încheiat, 
miercuri, însămîpțarea griului.

în legătură cu aceste succese, co
mitetele județene de partid Alba și 
Teleorman aii adresat telegrame 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

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

De la „sportul... vorbelor" la cel al faptelor
Pe urmele unui articol critic publicat de ziarul nostru

FOTBAL

Universitatea Craiova 
a trecut pe primul loc

Campionatul diviziei A la fotbal a 
programat miercuri 4 meciuri res
tante. în Capitală, echipa Steaua, 
deși dominată copios, a repurtat 
victoria în mod norocos cu 1—0 (0—0) 
în fața formației F.C. Argeș Pitești. 
Unicul punct a fost marcat în mi
nutul 55 de Zahiu ; steliștii — pre- 
zentîndu-se ca o echipă de old-boys 
în fața unei echipe de tineri avîn- 
tați — au terminat meciul „în corzi", 
apărîndu-se disperat, cu mingi dega
jate in tribunele... terenului prppriu. 
Jucînd tot pe teren propriu, F.C. 
Olt a terminat la egalitate: 1—1 
(0—0) cu Dinamo București. Gaz
dele au deschis scorul în minu
tul 69 prin Piturcă, iar dina- 
moviștii au egalat cu 6 minute îna
intea fluierului final prin Custov. La 
Craiova, liderul clasamentului, Uni
versitatea, a învins cu 2—0 (2—0) pe 
Politehnica Iași. Cele două goluri 
au fost înscrise de Irimescu și Do- 
nose. în șfîrșit, la Bacău, 'echipa 
locală S.C. Bacău a obținut un me
ritat succes cu 2—0 (1—0) în fața 
echipei Politehnica Timișoara prin 
punctele marcate de Fișic.

în clasament, pe primul Ioc se 
află Universitatea Craiova cu 18 
puncte, urmată de Dinamo — 17 
puncte, Corvinul — 15 puncte, F.C.M. 
Brașov — 15 puncte, F.C. Argeș — 
13 puncte. Steaua — 12 puncte etc. 
Ultimele trei locuri sînt deținute de 
F.C, Baia Mare — 9 puncte. F.C. Olt 
— 9 puncte și F.C.M. Galați — 8 
puncte. întilnirile viitoarei etape au 
loc duminică, 2 noiembrie, cu ex
cepția meciului Jiul Petroșani — 
Politehnica Timișoara, care -se va 
desfășura simbătâ, 1 noiembrie.

q Micuța floare Hua : TIMPURI 
NOI — 9; 11: 13; 15; 17: io.
• Privighetoarea : CENTRAL — 
9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Șaua de argint : FEROVIAR —
9; 11.15; 13,30; 13,45; 18: 20.15, AU
RORA — 9; 11,15; 13.30: 15,45;
18; 20.
• Burebista : EFORIE — 9; 12; 
16; 19. GIULESTI — 9: 12; 16: 19.
• Familia Barkley de pe Broad
way : EXCELSIOR — 9: 11.15;
13,30; 15,45; 18: 20,15. CULTURAL
— 9; 1L15: 13,30: 15,45: 18 : 20.15, 
ARTA — 9; 11,15: 13 30: 15,45: 18;
20,15.
• Stop-cadru la masă : VOLGA
— 9; 11.15: 13.30: 15 45: 18: 20.
• Micuța Mo : GRIVITA — 9: 12; 
16; 19. MIORIȚA — 9; 12: 16: 19, 
FLOREASCA — 9; 12: 15.30: 19.
O Casa dintre cîmpuri • BU
ZE ȘTI — 15.30: 17,30: 19,30.
• Pierdut și regăsit : FLAMURA
— 9; 11; 13,15: 15.30; 17.46»; 20.
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vedere de la mansardă : DRU
MUL SĂRII — 16: 18: 20. FEREN
TARI — 15.30; 17.30; 19.30, COS
MOS — 15.30: 17.30: 19.30.
• Bariera : FLACARA — 15,30;
17.30: 19.30.
O Secretul nisipurilor : LIRA — 
16; 18; 20.
• Testul pilotului Pirx ; DACIA 

voltării noastre economico-sociale in
dependente, cit și pentru a contribui 
la realizarea unei noi ordini econo
mice internaționale, întemeiată pe 
echitate și egalitate"

în continuare, în cuvîntare este 
exprimată satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Mau
ritania, precum și convingerea că de 
ambele părți se va acționa pentru 
transpunerea in practică a acordu
rilor și înțelegerilor convenite, atît 
pentru intensificarea colaborării eco
nomice, cit și pentru întărirea con
lucrării pe arena internațională.

în încheiere, șeful statului român 
a adresat ambasadorului Mauritaniei 
urări de succes în realizarea misiunii 
încredințate, asigurîndu-1 de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, 
într-o atmosferă cordială, cu amba
sadorul Mohameden Ould Ahmedou 
Salem.

La solemnitate și convorbiri au 
participat Stefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, se spune în 
telegrame, că acum, la confluența 
dintre două cincinale, vom munci cu 
și mai mult entuziasm, cu dăruire și 
abnegație pentru a ridica pe un plan 
calitativ superior întreaga activitate 
din domeniul agriculturii.

în numărul din 18 iunie al ziarului 
„Scînteia", într-un articol intitulat 
„Sportul... vorbelor" criticam starea 
precară în care se afla de vreo doi 
ani de zile complexul sportiv al bine
cunoscutei întreprinderi „1 Mai" din 
Ploiești. Arătam atunci că, datorită 
lipsei de gospodărire, peste tot locul 
întîlneai gunoaie, gropi, bălți, iar 
sala de sport era în degradare.

Nu de mult ne-am dus din nou la 
acest complex sportiv. Și n-am cre
zut ochilor. Parcă nimerisem în altă 
parte. Porțile, gardurile erau repa
rate și vopsite. Clădirea — văruită, 
în incintă — ordine și curățenie. Pe 
platoul de intrare în sala polivalentă 
s-a turnat beton. Vestiarele, dușurile 
erau și ele primenite. Terenul de an
trenamente pentru fotbal — dar și 
pentru volei, handbal sau tenis de 
cimp — era îngrijit și el. Piscina (e 
adevărat, fără oameni, doar e toam
nă 1) era și ea curată, îngrijită.

L-am întrebat pe secretarul asocia
ției sportive Prahova, Mihai Matache: 
„Cum ați reușit să faceți în cîteva 
luni cit în doi ani ?“. „Articolul din 
„Scînteia", ne-a răspuns el, deși la 
început ne-a supărat, a avut darul să 
ne pună pe gînduri și pe muncă. Nu 
numai pe noi, cei de la asociație, ci 
și pe tovarășii de la U.T.C. și sindi
cat. Articolul l-a trezit bine din 
amorțeală și pe administratorul bazei, 
Romică Giroveanu. El și-a făcut auto
critica lucrînd cot la cot cu tinerii 
la amenajarea complexului. Si astfel, 
intr-un efort conjugat, numai cu 
munca patriotică a tinerilor sportivi, 
care au prestat peste 1 000 de ore, am 
făcut ce vedeți".

— Vreți să evidențiați pe cineva 7
— Dacă se poate, aș vrea să men

ționez colectivele de tineri de la sec
țiile construcții metalice, utilaj com-

— 9: 11,15; 1S.3O: 15,45: 18: 20,15, 
PACEA — 15,30: 17,30; 19.30.
q Toate fetele mele: COTROCENI
— 15: 17,15; 19,30.
• ...Am fost șaisprezece : VIITO
RUL — 15.30; 17,30: 19,30.
• Zbor planat : POPULAR — 
15,30; 17,30: 19.30.
• Al treilea salt mortal ; PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie — 19,30: (sala 
Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor ; George Vintilă, 
Solist : Alexandr Rudin (U.R.S.S.)
— 19.30.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
orchestra de studio. Dirijor ; Ca
rol Litvin — 19.30.
• Opera Română : Don Quijote
— 19.
• Teatrul de operetă : Tara 
surîsului —• 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit, 
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 

și al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Populare Yemen 
ADEN

Cu prilejul realegerii dumneavoastră tn funcțiile de secretar genera] al 
C.C. al Partidului Socialist Yemenit și de președinte al Prezidiului Consi
liului Suprem al Poporului și al Consiliului de Miniștri va adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate poporului tării dumneavoastră.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea că raporturile de priete
nie și cooperare statornicite între partidele și țările noastre se vor inten
sifica și dezvolta în continuare în toate domeniile de interes comun, în 
beneficiul celor două popoare prietene, al cauzei păcii, independenței, destin
derii și colaborării în lume.

Primire la C.C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit, la 29 octombrie a.c., pe tovară
șul Carlos Dore Y Cabrai, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Domi
nican, și pe tovarășul Cesar Cuello, 
membru al Comisiei pentru proble
mele de educație și propagandă a 
C.C. al P.C. Dominican, care, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, efectuează o 
vizită în țara noastră.

în timpul întilnirii s-a procedat 
Ia o informare reciprocă asupra acti-

t V

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

vității și preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale celor două partide 
și s-a exprimat dorința de a dez
volta și consolida în continuare re
lațiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Domi
nican, în spiritul stimei și respec
tului reciproc, in interesul poporului 
român și poporului dominican, al 
cauzei păcii, progresului social, in
dependenței și colaborării interna
ționale, Au fost abordate și unele 
probleme internaționale.

întîlnlrea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

16,00 Telex
16,OS Teleșcoalâ. Album istoric! Mo

numentul triumfal de la Adamclisi
16,23 Curs de limba rusă
16,45 Tragerea de amortizare ADAS 
17,03 Reportaj pe glob
17.25 Viata culturală
18,35 Desene animate : Kum-Kum, Epi

sodul 17
19.00 Telejurnal
19.15 Actualitatea economică
10.30 Ora tineretului
20,00 Concert extraordinar la Petroșani. 

Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunli In deplasare pe Valea 
Jiului

21,00 Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Episodul 2. Prezintă Radu 
Beligan, artist al poporului. Tema; 
„Teatrul în școli — școli de tea
tru"

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,00 Radar pionieresc
17.25 Ecranizări — Sadoveanu. „Frații

Jderi" (I) — (reluare)
18.40 Omul șl sănătatea
19,00 Telejurnal
19.15 Buletinul rutier al Capitalei
19.25 Pagini alese din baletul românesc 
20,00 Ancheta TV : „Plus un leu, minus

un leu..."
20.40 Jurnalul științelor și al călătorii

lor
22.15 Telejurnal

LISTA
libretelor de economii cu dobindâ și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. 
dtn municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cite un autoturism „Dacia1300" ta tragerea la 

sorți pentru trimestrul III 1980

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

1. 764-202-9469 61. 759-1-45639 121.
2. 762-1-52270 62. 759-1-132251 122.
3. 759-1-313200 63. 759-1-181426 123.
4. 760-29-2642 64, 759-1-220961 124.
5. 738-103-41504 65. 759-1-251493 125,
6. 760-208-20790 66. 759-1-278291 126.
7. 762-1-15814 67. 759-1-300894 127.
8. 762-201-53410 68. 759-1-320615 128.
9. 760-201-30509 69. 759-1-338485 129.

10. 734-103-102046 70. 759-1-355116 130.
11. 765-1-21206 71. 759-1-368467 131.
12. 760-201-24109 72. 759-205-8982 132.
13. 762-201-47745 73. 738-103-26648 133.
14. 734-103-114605 74. 759-207-17203 134.
15. 765-1-43900 75. 759-207-48866 135.
16. 759-1-194212 76. 759-207-66303 136.
17. 759-207-57994 77. 760-1-54984 137.
18. 731-103-30672 78. 760-1-93285 138.
19. 731-103-64050 79. 760-1-119348 139,
20. 731-106-13310 80. 760-1-138480 140.
21. 731-111-31000 81. 760-1-152331 141.
22. 737-143-19945 82. 760-209-12445 142.
23. 760-201-31696 83. 760-209-38343 143.
24. 760-202-43314 84. 731-103-49010 144.
25. 760-206-27024 85. 731-103-72358 145.
26. 760-207-38023 86. 731-111-14533 146
27. 761-205-32806 87. 737-113-4320 147.
28. 761-205-63005 88. 760-201-19509 148
29. 761-205-79767 89. 760-202-27114 149
30. 761-208-59439 90. 760-202-50789 150
31. 761-208-81300 91. 760-207-24295 151
32. 765-1-34344 92. 760-207-44946 152
33. 733-109-290 93. 761-205-48370 153
34. 762-1-38990 94. 761-205-71247 154
35. 762-1-68474 95. 761-208-33553 155
36. 762-201-24093 96. 761-208-70749 Ț5A
37. 762-201-51540 97. 765-1-16181 157
38. 762-202-22150 98. 765-1-43076 158
39. 762-202-39724 99. 761-201-16311 159
40. 762-207-38952 100. 762-1-55250 IfiO
41. 762-210-23250 101. 762-1-75799
42. 762-210-47909 102. 762-201-39323
43. 766-1-25907 103. 762-202-4546
44. 766-1-59143 104. 762-202-30862
45. 733-110-8003 105. 762-207-21877
46. 734-103-69374 106. 762-207-46489
47. 734-103-96968 107. 762-210-37600
48. 734-103-113967 108. 762-213-2806
49. 763-1-32170 109. 766-1-46569 169
50. 763-1-53186 110. 766-201-10501 170
51. 763-139-31207 111. 734-103-42149 17L
52. 763-139-52822 112. 734-103-82877 172.
53. 763-201-14344 113. 734-103-105138 173.
54. 764-1-22235 114. 763-1-1220 174.
55. 764-1-53151 115. 763-1-43278 175.
56. 764-1-68678 116. 763-139-9979 176.
57. 764-206-11974 117. 763-139-42038 177.
58. 764-208-30939 118. 763-139-59113 178.
59. 764-208-49441 119. 735-113-144 179,
60. 764-209-22886 120. 764-1-39125 180.

Comitetului Național al Partidului Comunist 
din Australia

SYDNEY
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din 

Australia, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, personal 
secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in numele comuniștilor români, al tuturor oamenilor muncii din tara noastră, 
vă adresează cele mai calde felicitări și un cordial salut tovărășesc.

Partidul nostru, comuniști din România apreciază in mod deosebit 
tradițiile de luptă ale comuniștilor australieni, activitatea susținută pe care 
a desfășurat-o partidul dumneavoastră de-a lungul celor 60 de ani de existență, 
pentru apărarea și promovarea intereselor vitale ale clasei muncitoare, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale poporului 
australian.

Folosind și acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție bunele relații dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Australia, ne exprimăm 
convingerea că ele se vor dezvolta și în viitor spre binele celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAME
Tovarășul Iile Verdeț, prlm-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a primit o telegramă din 
partea tovarășului Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, in care 
se spune :

Survolînd teritoriul Republicii So
cialiste România frățești, folosesc pri
lejul pentru a vă transmite dumnea
voastră. Guvernului Republicii Socia
liste România. întregului popor român 
cele mai cordiale salutări.

Primiți urările mele de noi succese 
în edificarea socialismului în tara 
dumneavoastră. în dezvoltarea priete
niei și colaborării frățești dintre țările 
și popoarele noastre vecine. în in
teresul întăririi unității comunității 
socialiste, al luptei pentru pace și 
colaborare.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a adresat o tele
gramă primului ministru a! Repu
blicii Arabe Yemen, Abdel Karim

„DÎMBOVIȚA BVCUREȘTEANA. ISTORIA VNE1 APE"
Organizat de Muzeul de Istorie a 

municipiului București și Oficiul de 
gospodărire a apelor al municipiului 
București, simpozionul „Dîmbovița 
bucureșteană. Istoria unei ape" a 
marcat împlinirea unul veac de la 
începerea marilor lucrări de asanare 
a Dîmboviței pe teritoriul Capitalei, 
în holul muzeului s-a deschis, cu a- 
celași prilej, o microexpoziție intitu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

octombrie, i și 2 noiembrie, tn tară : 
Vremea se va răci ușor, incepind din 
nord-vestul țării, menținindu-se relativ 
caldă la începutul intervalului în sud- 
est. Cerul va fi variabil, pe alocuri în

Numărul 
libretului 

de economii

764-1-60947
764-203-20822  
764-208-8447 
764-208-41050 
764-209-13487 
738-102-1841
759-1-91209
759-1-156085
759-1-199830
759-1-234676
759-1-263813  
759-1-288247 
759-1-310163 
759-1-328576 
759-1-345728 
759-1-361146 
759-1-373812
764- 202-14956 
738-103-44347 
759-207-33814 
759-207-57285
759- 343-1700
760- 1-74471
760-1-105778
760-1-128066
760-1-145156
760-208-16872  
760-209-26524 
760-209-44592 
731-103-28784 
731-103-63294 
731-106-6214 
731-111-30327 
737-113-19456 
760-201-31224 
760-202-42529 
760-206-25471
760- 207-37321
761- 205-31062
761-205-62211
761-205-79307
761-208-58317
761- 208-80751
765- 1-33534
765- 208-64
762- 1-37181
762-1-67709
762-201-22098
762-201-50871
762-202-21260  
762-202-39240 
762-207-38076 
762-210-21841 
762-210-47351
766- 1-23455
766-1-58498
733- 110-7506
734- 103-68019 
734-103-96137 
734-103-113483 

Tal Arvani, cu prilejul desemnării 
sale în această funcție, prin care 
transmite cele mai calde felicitări, 
împreună cu urări de deplin succes 
în îndeplinirea noilor atribuțiuni.

îmi exprim convingerea, se spune 
în telegramă, că dezvoltarea unor 
raporturi strinse între guvernele ță
rilor noastre va servi intereselor re
ciproce ale popoarelor român și ye
menit. cauzei păcii și cooperării în 
lume.

★
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-ml- 

nistru al guvernului, a trimis o te
legramă primului ministru al Guver
nului Republicii Liban, Shafic Al- 
Wazzan, cu prilejul numirii sale in 
această funcție. în telegramă sint 
adresate primului ministru libanez 
calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
succese depline în noua sa, activita
te de mare răspundere, spre binele 
ponorului libanez, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

lată „Dîmbovița de ieri, de azi, de 
mîine", inmănunchind documente, 
fotografii și planșe care ilustrează e- 
voluția lucrărilor de amenajare a 
riuiui. A avut Ioc, de asemenea, un 
spectacol literar-muzlcal susținut de 
elevii școlii populare de artă, cuprin- 
zînd creații poetice și muzicale. (Sil
viu Achim).

nordul și estul țării se vor semnala 
precipitații slabe sub formă de bur
niță și ploaie. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat cu unele intensificări, 
îndeosebi în zonele de munte. Tempe
raturile minime vor oscila între zero 
și 10 grade. Izolat mai coborite în nor
dul tării, iar maximele între 8 și 18 
grade, local mal ridicate în sud-est în 
prima zi. 'Ceată locală dimineața șl 
seara.

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

181. 763-1-31050
182. 763-1-52683
183. 763-139-30080
184. 763-139-52228
185. 763-201-13351
186. 764-1-20251
187. 764-1-52348
188. 764-1-68259
189. 764-206-10693
190, 764-208-29782
191. 764-208-48992
192. 764-209-22418
193. 759-1-40295
194. 759-1-129732
195. 759-1-179771
196. 759-1-219794
197. 759-1-250429
198. 759-1-277397
199. 759-1-300121
200. 759-1-319983
201. 759-1-337797
202. 759-1-354540
203. 759-1-368013
204. 759-205-5703
205. 738-103-24459
206. 759-207-15470
207. 759-207-48033
208. 759-207-65810
209. 760-1-52872
210. 760-1-92120
211. 760-1-118616
212. 760-1-137860
213. 760-1-151905
214. 760-209-10614
215. 760-209-37630
216. 731-103-34651
217. 731-103-65610
218. 731-106-21482
219. 731-111-32224
220. 760-29-3254
221. 760-202-5218
222. 760-202-44843
223. 760-207-8421
224. 760-207-39436
225. 761-205-36103
226. 761-205-64674
227. ‘761-205-80692
228. 761-208-61790
229. 761-208-82236
230. 765-1-36027

231. 761-201-318
232. 762-1-42713
233. 762-1-69788
234. 762-201-27358
235. 762-201-52698
236. 762-202-23862
237. 762-202-40642
238. 762-207-40594
239. 762-210-26179
240. 762-210-48934
241. 766-1-30359
242. 766-1-60245
243, 734-103-13552
244. 734-103-71923
245. 734-103-98403
246. 734-103-114938
247. 763-1-34408
248. 763-1-54218
249. 763-139-33253
250. 763-139-54018
251. 763-201-15894
252. 764-1-25425
253. 764-1-54512
254. 764-203-7319
255. 764-206-14242
256. 764-208-32878
257. 764-209-3142
258. 764-209-23791
259. 759-1-55097
260. 759-1-136835
261. 759-1-185035
262. 759-1-223468
263. 759-1-253628
264. 759-1-280028
265. 759-1-302456
266. 759-1-322011
267. 759-1-339716
268. 759-1-356241
269. 759-1-369365
270. 759-335-240
271, 738-103-30387
272. 759-207-20734
273. 759-207-50537
274. 759-207-67257
275. 760-1-59071
276. 760-1-95591
277. 760-1-121015
278. 760-1-139868
279. 760-1-153187
280. 760-209-15760
281, 760-209-39584

Titularilor libretelor de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri in autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din țară li s-au acordat prin
tr-o tragere la sorți separată, care a avut loc 
în ziua de 29 octombrie 1980, în București, 
1 386 de autoturisme „Dacia 1 300". Lista ofi
cială a libretelor ieșite cîștigătoare la această 
tragere la sorți se va publica în presa 
centrală.

© IDENTITATE... DIGI
TALĂ. în vederea simplificării 
problemelor care țin de evidența 
populației, serviciile de resort 
americane propun o idee deose
bit de simplă și. în același timp, 
de mare eficacitate : o carte de 
identitate care să aibă un singur 
reper, și anume amprenta digi
tală a rcrsoanei respective. Di
feritele instituții la care cetățe
nii apelează de obicei (bănci, 
oficii poștale etc.) urmează a fi 
prevăzute cu un mic dispozitiv 
in măsură să imprime amprenta 
digitală a cetățeanului respectiv, 
simpla comparare cu amprenta 
de pe cartea de identitate fiind 
edificatoare. Avantajele sînt 
evidente, între altele fiind impo
sibilă falsificarea unei asemenea

cărți de Identitate. Cunoscuta 
„Bank of America" a si anunțat 
că va adopta noul sistem pen
tru toți clienții săi.

© MAȘINA DE SCRIS 
DE BUZUNAR. Constructo
rii niponi au realizat o mașină 
electronică de scris în lungime 
de 20 cm. care servește totodată 
și ca minicalculator. Mașina este 
prevăzută cu o imprimantă cu 13 
caractere. O versiune îmbunătă
țită ce urmează să fie pusă la 
punct în curînd va fi prevăzută 
cu toate caracterele unei mașini 
de scris obișnuite.

• COMPUTERUL DE
CORATOR. Acest nou tip

de computer este „alimentat" cu 
date privind dimensiunile diferi
telor încăperi ale unui aparta
ment, precum și cu tipul de mo
bilă și accesorii dorit de per
soana respectivă. în numai cîte
va minute, pe o foaie de hîrtie 
apar sub forma unui desen 
amănunțit, in plan sau tn per
spectivă. toate aranjamentele po
sibile. precum și costul estimativ 
al mobilării apartamentului.

• „SATURN" ARE 14
SATELIȚI. Aceasta este, cel

puțin pînă în prezent, opinia 
experților Agenției spațiale a- 
merieane N.A.S.A., care urmă
resc datele -ansmise de sonda 
spațială „Voyager-l". în foto

grafiile recepționate pe Pămînt. 
ei au descoperit alte două „luni" 
ale lui „Saturn" — respectiv cel 
de-al 13-lea și al 14-lea satelit 
al planetei. Potrivit aprecierilor 
estimative, una din aceste „luni" 
are un diametru de 296 km și 
se găsește la circa 81 500 km 
deasupra norilor giganți ce în
conjoară planeta, iar cealaltă are 
diametrul 250 km și se află la 
aproape 70 000 km. „Voyager-1“, 
lansată în urmă cu 38 de luni, a 
parcurs peste 2 miliarde km ; 
sonda spațială americană se va 
afla cel mai aproape de „Sa

turn" la 12 noiembrie, după care 
se va îndrepta spre „Titan", 
cel mai mare satelit al acestei 
planete.

© CORAL INEDIT AL 
LUI BACH. în cadrul unui 

concert desfășurat la Bruxelles, 
a fost interpretat. în premieră 
mondială. un coral inedit de 
Johann Sebastian Bach. Ma
nuscrisul lucrării — apreciată 
ca una dintre cele mai valoroase 
ale marelui compozitor german 
— fusese cumpărat în Europa, 
cu aproximativ 50 de ani în

urmă, de un membru al familiei 
imperiale a Japoniei. Posesorii 
partiturii au donat-o recent for
mației „Deutsche Bach Solisten" 
cu prilejul unui turneu pe care 
aceasta l-a efectuat in Japonia. 
Formația a devenit, de altfel, și 
prima interpretă a coralului.

• TELEVIZOR ÎN LOC 
DE... OCHELARI. Pe
nelor cu vederea slabă le va fi 
de mare ajutor un sistem TV 
(realizat de specialiștii britanici), 
care poate mări textele, desenele 
sau fotografiile pînă la 75 de 
ori. Alături de receptorul în alb 
și negru se află o mică cameră 
de luat vederi, iar dedesubtul

acesteia un suport pe care se 
așază textul, desenul sau foto
grafia respectivă.

® SIGILII MULTIMI
LENARE. Peste 5000 de sigilii 
datînd de acum peste cinci mi
lenii au fost descoperite in Tur
cia. la 500 km est de Ankara. 
Marea importantă a acestei des
coperiri rezidă în faptul că ea 
atestă existenta unui sistem de 
marcaj și contabilizare cu mult 
înainte de aoaritia scrisului. De 
asemenea, sigiliile stau mărtu
rie a vieții comerciale foarte 
animate a resoeotivei regiuni 
din inima Anatoliei. Sigiliile, re- 
prezentînd figuri umane si de 
animale, au fost găsite într-o ca
vitate a unui zid lat de un me
tru aoartinînd unuia din cele 
mai vechi straturi ale zonei ar
heologice de la Arslantepe (lo
cuit din mileniul 4 i.e.n. și pînă 
tn jurul anului 1000 e.n.).



„România se pronunță pentru o bună 
pregătire a viitoarei sesiuni extraordinare 

consacrate dezarmării"
Intervenția reprezentantului țârii noastre in Comitetul politic 

al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres) 

— în Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezbate
rile în legătură cu ansamblul pro
blemelor dezarmării.

Luînd cuvîntul. reprezentantul fi
rii noastre, ambasadorul Constantin 
Ene, a evocat contextul general în 
care urmează să fie desfășurate efor
turile pentru pregătirea sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale 
consacrate dezarmării, care va avea 
loc în 1982, și a evidențiat necesita
tea unui impuls politic puternic, care 
să restabilească bazele conlucrării 
active între state în vederea opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la de
zarmare, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, pentru 
mobilizarea și afirmarea tot mai pu
ternică a tuturor forțelor care se 
pronunță în favoarea unor relații 
noi. democratice, intre state. Orien
tarea fundamentală a sesiunii extra
ordinare din 1982 va trebui să con
ducă la acțiuni practice pentru în
făptuirea deciziilor și recomandări
lor primei sesiuni speciale din 1978 
dedicate dezarmării, la cristalizarea 
unor direcții precise de urmat, pen
tru a schimba radical situația actua
la pe planul negocierilor. Toate efor
turile și acțiunile internaționale în 
domeniul dezarmării — a spus vor
bitorul — trebuie încadrate într-o

Vizita ministrului român al educației 
si învâtâmîntului în Danemarca

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Tovarășa Aneta Spornic, ministrul 
educației și învățămîntului. care în
treprinde o vizită în Danemarca, a 
avut convorbiri cu Dorte Bennedsen, 
ministrul danez al învățămîntului.

Cu acest prilej, ministrul danez a 
subliniat importanta și interesul cu 
care este așteptată apropiata vizită 

SUEDIA

Inaugurarea unor expoziții consacrate țării noastre

„De la Helsinki la Madrid"
O lucrare-document care cheamă la intensificarea eforturilor 

pentru edificarea securității europene

Recent, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), 
Janez Stanovnik, a efectuat o vizită în țara noastră. Cu’ acest prilej, 
oaspetele a răspuns cu amabilitate solicitării de a acorda un interviu 
ziarului „Scînteia”.

viziune de perspectivă, care să im
prime negocierilor un ritm accelerat. 
Trebuie hotărite măsuri de natură 
să contribuie la stimularea voinței 
politice a statelor și mobilizarea opi
niei publice, a maselor în general, în 
favoarea dezarmării — premise ale 
angajării ferme a guvernelor pe linia 
opririi cursei înarmărilor și trecerii 
la negocierea unor acorduri autenti
ce de dezarmare, in special în dome
niul nuclear.

O atenție deosebită a fost acorda
tă relației dintre dezarmare și dez
voltare, subliniindu-se posibilitățile 
pe care înfăptuirea unor măsuri de 
reducere a cheltuielilor militare și 
de dezarmare le-ar crea pentru ca 
resursele materiale și umane imense 
irosite în cursa înarmărilor să fie 
orientate în scopul dezvoltării tutu
ror statelor, în primul rînd a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Un alt obiectiv al sesiunii extraor
dinare trebuie să-1 constituie per
fecționarea și democratizarea în 
continuare a cadrului de dezbatere 
și negociere a problemelor dezar
mării, sperirea rolului O.N.U. în do
meniul dezarmării.

A fost reafirmată dorința Româ
niei de a lua parte la lucrările Co
mitetului pregătitor al sesiunii, care 
urmează să fie stabilit încă în acest 
an. ' 

a președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu in Da
nemarca.

In cursul discuțiilor s-a reliefat cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rapor
turilor româno-daneze în domeniul 
învățămîntului, științei și culturii și 
s-au examinat posibilitățile de dez
voltare a acestora.

Expozițiile sînt completate cu 
exemplare din cărți și hărți vechi 
ale Bibliotecii universitare, referi
toare la istoria țării noastre și la 
relațiile culturale româno-suedeze 
de-a lungul secolelor.

La inaugurarea expozițiilor a luat 
cuvintul profesorul Martin Holmdahl, 
rectorul universității, care a subli
niat interesul nemărginit cu care 
este așteptată in Suedia vizita de 
stat a președintelui Republicii So
cialiste România.

Ambasadorul român în Suedia, 
Teodor Vasiliu, a donat cărțile și lu
crările expuse acestui vechi și’ re
numit centru de cultură și știință al 
Suediei.

Autorii lucrării atrag atenția, în
tre altele, asupra deteriorării in ul
tima perioadă a climatului interna
țional, exprimată și de intensificarea 
cursei înarmărilor nucleare și con
venționale pe continentul nostru. 
„Tocmai de aceea — se subliniază 
în lucrare — este necesar ca Ia Ma
drid să se angajeze un dialog au
tentic intre statele participante, să 
se afirme opțiunea politică in favoa
rea destinderii, să se stăvilească 
cursa primejdioasă a înarmărilor**.

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor dedicate a- 
propiatei vizite de stat în Suedia a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la Biblioteca Universității 
din Uppsala au fost inaugurate o ex
poziție de carte românească și o ex
poziție de fotografii „Vestigii dacice 
din Munții Orăștiei“.

La loc de frunte sînt expuse vo
lume ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din seria de opere „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate1* și 
lucrări științifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

BRUXELLES 29 (Agerpres). — La 
Bruxelles a fost publicată lucrarea 
„De Ia Helsinki la Madrid**, alcă
tuită de Comitetul internațional pen
tru securitate și cooperare eu
ropeană, organism creat în 1972 pen
tru mobilizarea eforturilor opiniei 
publice in direcția edificării unei 
Europe a înțelegerii, păcii și colabo
rării. După cum s-a precizat — re
latează agențiile de presă — prin 
această lucrare comitetul urmărește 
să-și aducă partea sa de contribuție 
la pregătirea reuniunii de la Madrid 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, programată să 
înceapă la 11 noiembrie a.c.

— Actualitatea, europeană este do
minată, fără îndoială. de apropierea 
unui moment politic de o deosebită 
importanță: reuniunea pentru secu
ritate și cooperare de la Madrid, ale 
cărei lucrări urmează să înceapă 
peste puțin timp. După cum este 
știut, anumite cercuri occidentale nu 
își ascund deloc scepticismul in le
gătură cu șansele de reușită ale a- 
cestei reuniuni, invocînd ca argu
ment aspectele deteriorării destinde
rii pe continent și în lume. Cum a- 
preciați evoluțiile de pe scena eco
nomică a Europei in perspectiva in- 
tilnirii de la Madrid?

— într-adevăr, climatul politic în 
regiunea noastră și în general în 
lume a cunoscut, mai ales la începu
tul acestui an, o perioadă deosebit 
de dificilă. Dar această situație nu 
trebuie nicidecum să ne îndemne la 
pesimism, cu atît mai mult cu cit, 
de-a lungul timpului, am mai avut 
de înfruntat momente critice, pe 
care am reușit, în cele din urmă, să 
le depășim. De aceea, cred că ac
tualele stări de lucruri reclamă o a- 
naliză cu maximum de luciditate, 
pentru a întreprinde cele mai efi
ciente măsuri,

în ceea ce privește atmosfera eco
nomică, consider, dimpotrivă, că 
„temperatura" este favorabilă în con
textul pregătirilor pentru Madrid. 
Astfel, comerțul intereuropean a con
tinuat să progreseze. în pofida re
crudescenței unor practici cu caracter 
protecționist și a încetinirii ritmu
lui de creștere, precum și a tendințe
lor de recesiune și de criză din eco
nomia unor state occidentale. E ade
vărat poate că, în ultimul an, din 
punct de vedere strict statistic, co
merțul nu a mai înregistrat un spor 
atit de evident ca în anii precedenți, 
dar, oricum, dinamica sa a fost su
perioară cadenței de creștere a pro
dusului național» brut al țărilor din 
regiune.

Cu deosebire trebuie remarcată 
participarea tot mai intensă a state
lor C.E.E./O.N U. la promovarea co
operării, a formelor noi, superioare 
de cooperare industrială, tehnologică 
ți științifică, care adeseori surmon-

După părerea comitetului, „scopul 
principal al reuniunii de la Madrid 
trebuie să-1 reprezinte realizarea 
dezangajării militare și dezarmării 
în Europa**.

tează dificultăți și bariere impuse de 
manifestări ale protecționismului co
mercial.

Iată deci motive care ne îndrep
tățesc să privim cu optimism spre 
Madrid, pentru că, întotdeauna, așa 
cum a arătat experiența istorică, co
merțul și colaborarea economică au 
oferit punți durabile de trecere peste 

„Dezvoltarea colaborării economice 
intereuropene este un factor stimulator 

și o componentă a securității continentului" 
Convorbire cu Janez STANOVNIK,

secretar executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

vicisitudinile unor momente de ten
siune politică.

— In calitatea dv. de secretar exe
cutiv al C.E.E./O.N.U. urmează să 
prezentați un raport in fața forumu
lui de la Madrid in legătură cu re
zultatele activității comisiei in do
meniul dezvoltării cooperării econo
mice europene. V-am ruga să ne în
fățișați citeva din concluziile princi
pale ale acestui raport.

— Raportul pe care urmează să îl 
supun atenției participanților la re
uniunea din capitala Spaniei, con- 
semnînd bilanțul rezultatelor obținu
te, în ultimul an, in cadrul C.E.E./ 
O.N.U. pe linia intensificării schim
burilor intereuropene, evidențiază 
impactul pozitiv pe care continuă să 
îl exercite prevederile și măsurile 
cuprinse în Actul final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare eu
ropeană de la Helsinki asupra pro
movării colaborării economice între 
statele semnatare. Astfel, este eloc
vent că măsurile, stabilite în Actul 
final au stat la baza a peste 280 de

praga : Convorbiri
PRAGA 29 (Agerpres). — Lubomir 

Strougal, președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace, l-a primit miercuri 
pe tovarășul Ion Pățan, membru al 
Comitetului Politic Executiv ai. C.C. 
al P.C;R„ viceprim-ministru al gu
vernului, care se află in R. S. Ceho
slovacă pentru a participa lâ lucrări
le celei de-a XlI-a sesiuni.a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ceho- 
slovace de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

Cu acest prilej, L. Strougal a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cordial salut tovărășesc și cele mai 
bune urări din partea tovarășului 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace.

La rîndul său, viceprim-ministrul

Rezoluțiile Conferinței generale 
a UNESCO

BELGRAD 29 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Conferinței gene
rale a UNESCO. Timp de cinci săp
tămâni, plenara și cele cinci comisii 
de lucru au examinat circa 70 de 
puncte înscrise pe ordinea de zi a 
conferinței privind probleme speci
fice ale activității organizației, pre
cum și contribuția UNESCO la in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale, la întărirea păcii, lichi
darea colonialismului, neocolonia- 
lismului și politicii de apartheid, la 
realizarea dezarmării, probleme pri
vind tineretul și participarea femei
lor la viața socială.

Lucrările conferinței s-au desfășu
rat într-un climat constructiv, de coo
perare, care a dus la adoptarea prin 
consens a celor mai importante re
comandări și hotărîri ale conferinței. 
Una dintre cele mai însemnate rezo
luții se referă la contribuția UNESCO 
la instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, adoptată la pro
punerea României, căreia i s-au ală
turat in calitate de coautori alte 25 
de state.

Rezoluția se referă Ia necesitatea 
restructurării urgente a relațiilor in
ternaționale, la lupta pentru lichida
rea subdezvoltării, folosirea resurse
lor ce se vor elibera ca urmare a mă
surilor de dezarmare pentru sprijini

Lupte grele între forțele armate 
ale Irakului si iranului

Agențiile Internaționale de presă, 
citînd comunicate militare difuzate 
la Bagdad și Teheran, informează că 
între forțele armate irakiene și ira
niene continuă lupte grele în diver
se sectoare ale frontului, cu parti
ciparea tuturor tipurilor de arme, 
ambele părți înregistrind pierderi în 
oameni și tehnică de luptă și însem
nate pagube economice, provocate 
de bombardarea reciprocă a unor 
obiective economice.

Comandamentul forțelor armate 
irakiene a dat publicității comuni
cate, citate de agențiile Reuter, 
France Presse și U.P.I., anunțînd că 
în ultimele 24 de ore forțele armate 
irakiene au distrus mijloace iraniene 
de comunicații, au aruncat in aer 
conducte petroliere din zona ostili
tăților. au capturat mari cantităti de 
tehnică de luptă, muniție și echipa
ment militar, au scos din luptă 
tancuri, avioane și alte mijloace 
mecanizate ale armatei iraniene. 
Aviația și artileria irakiană — adau
gă comunicatele — au continuat 
bombardarea orașului Abadan, iar în 
zonele Ahwaz și Dezful și în alte 
sectoare ale frontului, între trupele 
terestre ale celor două părți continuă 
să se desfășoare lupte. Totodată, co
municatele relevă că aviația iraniană 
a efectuat bombardamente asupra 
orașului Kirkuk și a obiectivelor din 
provinciile . Suleymania, Tamin și 
Naynawa, provocînd victime în rîn- 
durile populației civile.

Postul de radio Teheran a difuzat 
comunicate ale Statului Major al ar
matei iraniene, citate de agențiile 
France Presse și Reuter, în care in

proiecte majore de cooperare econo
mică aflate actualmente in curs de 
desfășurare în zona C.E.E./O.N.U., 
adică aproape două treimi din în
treaga activitate a comisiei repre
zintă o concretizare pe terenul prac
ticii a orientărilor prevăzute în do
cumentul de la Helsinki.

Un eveniment marcant. în cadrul 
activității comisiei, l-a constituit, 
desigur, reuniunea la nivel ridicat 
de la Geneva din noiembrie 1979 
asupra protejării mediului înconju
rător. Dincolo de o serie de rezul
tate practice cu care s-a soldat reu

niunea amintită (cum sînt Convenția 
privind poluarea atmosferică trans- 
frontică la mare distanță și Decla
rația asupra tehnologiilor nepo
luante), evenimentul a avut o sem
nificație deosebită, fiind pentru 
prima oară în cei 30 de ani de exis
tență a comisiei cînd s-a reușit or
ganizarea, sub egida acesteia, a unei 
întruniri de o asemenea amploare, 
la care au participat miniștrii de 
resort din țările membre. Este, după 
părerea noastră, o dovadă conclu
dentă a creșterii considerabile a 
gradului de adeziune a țârilor Euro
pei la cauza și principiile coope
rării.

Un capitol special este consacrat 
în viitorul raport dezvoltării activi
tăților de cooperare științifică și 
tehnologică. Practic, toate cele 15 
organe subsidiare ale C.E.E./O.N.U. 
se ocupă de diverse aspecte și pro
bleme ale cooperării în acest do
meniu.

în fine, mai există un domeniu de 
stringentă actualitate . asupra căruia 
Vom insista la Madrid și care ocupă 

româno-cehoslovace
guvernului, român a. , rugat -să se 
transmită din ■ partea tovarășului 
Nicolae .Ceaușescu un salut de pri
etenie,, îtiipreună cu cele mai bune 
urări 'tovarășului Gustav Husak.

în cadrul întrevederii au. fost 
evocate cu satisfacție relațiile de 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, cursul lor mereu ascendent, 
în conformitate eu hotărîrile și înțe
legerile convenite cu prilejul întîl- 
nirilor la nivelul cel mai înalt.

Totodată, a fost reafirmată hotă- 
rîrea comună de a aprofunda și di
versifica în continuare colaborarea 
bilaterală în interesul țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume.

La primire a participat Josef Si
mon, vicepreședinte al guvernului 
cehoslovac.

A fost prezent Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga.

rea eforturilor țărilor în curs de dez
voltare. Pornind de la faptul că reali
zările științei și tehnologiei moderne 
sînt din ce în ce mai mult folosite 
pentru producerea de noi tipuri de 
arme, rezoluția cere UNESCO să 
efectueze studii care să prezinte opi
niei publice pericolele grave pe care 
le comportă folosirea științei în scopul 
înarmării, și nu în scopul asigurării 
progresului, îndeosebi al țărilor în 
curs de dezvoltare. Conferința gene
rală a adoptat, de asemenea, prin con
sens, rezoluții privind contribuția 
UNESCO la menținerea păcii și la 
crearea unei opinii publice favorabile 
opririi cursei înarmărilor.

Delegația română a participat activ 
la lucrările conferinței, inițiind și 
contribuind la adoptarea unor rezolu
ții privind dezvoltarea cooperării eu
ropene in domeniile de competența 
UNESCO, a colaborării între țările 
balcanice în domeniul seismologiei și 
al mediului inconjurător, in activita
tea de elaborare de către UNESCO a 
celui de-al doilea plan pe termen 
mediu al organizației (1984—1989).

Delegațiile României, Zimbabwe, 
Indoneziei, Olandei au prezentat pro
puneri privind participarea UNESCO 
Ia pregătirea Anului internațional al 
tineretului (1985), inițiat de RQmânia 
la O.N.U.

formează că efective ale armatei ira
niene au continuat, miercuri, luptele 
la Khorramshar, unde dețin contro
lul asupra sectorului de est. de o 
parte și de alta a fluviului Karun, 
care asigură accesul spre orașul 
Abadan. Raiduri succesive ale avia
ției iraniene asupra pozițiilor irakie
ne din zona Khorramshar au provo
cat acestora pierderi grele. Comuni
catele postului de radio Teheran 
anunță că luptele cele mai violente 
se dau «în zonele Khorramshar și 
Abadan șl că, sub presiunea contra
atacurilor iraniene, in mai multe sec
toare ale frontului din Kuzistan for
țele irakiene au fost obligate să bată 
în retragere. Aviația iraniană — re
levă comunicatele — a atacat loca
lități și obiective din Irak. Atacurile 
aviației și artileriei irakiene la A- 
badan și Khorramshar au provocat 
victime în rîndurile populației civile.

(Agerpres)
★

NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres).— Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a lansat un apel 
Irakului și Iranului, cerîndu-le insis
tent să facă distincție „cu cea mai 
mare grijă" între obiectivele militare 
și cele civile aflate în zona operațiu
nilor militare dintre cele două țări 
■— se arată într-o declarație oficială 
publicată la sediul din New York al 
Națiunilor Unite. Kurt Waldheim și-a 
exprimat, totodată, îngrijorarea în 
legătură 'cu „numărul tot mai mare 
de victime în rîndul civililor", pre
cum și speranța că, prin eforturile 
Consiliului de Securitate, se va pune 
în curînd capăt acestui conflict.

un loc prioritar în programul de lu
cru al comisiei: energia. Cred că mai 
ales propunerile țărilor socialiste o- 
feră pentru viitor un vast cimp de 
conlucrare în acest domeniu.

— De un real interes, in contextul 
reuniunii general-europene, se bucu
ră dezvoltarea legăturilor economice 
între statele cu orinduiri sociale di
ferite din zona C.E.E./O.N.U. Cum 
evoluează, in prezent, aceste rapor
turi?

— Avînd în vedere că evoluția re
lațiilor economice dintre țările occi

dentale și țările socialiste reprezirită 
un veritabil „barometru" al clima
tului general de pe continent, putem 
constata cu satisfacție date și tendințe 
pozitive. Nu este oare grăitor că, la 
ora actuală, se află în funcțiune pes
te 1 000 de contracte industriale între 
întreprinderi din țări socialiste și 
cele din țări capitaliste în perime
trul C.E.E./O.N.U.? în general, se ma
nifestă o tendință de creștere a pon
derii cooperării industriale între țări 
cu orînduiri diferite, care atinge, in 
prezent, circa 20 la sută în totalul 
schimburilor economice dintre aceste 
țări, cu perspectiva de a se ridica, 
în următorii ani, la aproape o treime.

Firește, in acest scop, Comisia E- 
conomică pentru Europa și-a pro
pus, ca un obiectiv primordial, inten
sificarea eforturilor pentru înlătura
rea obstacolelor și discriminărilor 
care mai persistă in acest domeniu, 
adîncirea și extinderea colaborării e- 
conomice dintre țările cu orînduiri 
diferite, oferind „cheia" pentru a 
deschide noi căi și .modalități de re
luare și consolidare a procesului de

Manifestare consacrată 
aniversării stabilirii relațiilor 

diplomatice 
intre România și Cuba
HAVANA 29 (Agerpres). — Cu pri

lejul aniversării a 20 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice intre 
România și Cuba, Institutul cubanez 
de prietenie cu alte popoare a orga
nizat un miting la fabrica de ciment 
din Santiago de Cuba, construită în 
cooperare cu țara noastră.

Au participat primul secretar al 
Comitetului provincial Santiago al 
Partidului Comunist din Cuba, acti
viști în domeniul relațiilor externe, 
muncitori, studenți și elevi.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit ambasadorul român la Ha
vana și primul vicepreședinte al In
stitutului cubanez de prietenie cu 
alte popoare.

R. S. CEHOSLOVACĂ 

Prognoze și perspective 
legate de repercusiunile 

crizei economice mondiale
PRAGA 29 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Mlada 
Fronta", ministrul de finanțe al 
R. S. Cehoslovace, Leopold Ler, sub
liniază că „este evident că anii *80  se 
vor caracteriza printr-o serie de 
particularități față de anii ’60 și ’70. 
La sfîrșitul acestui secol. Cehoslova
cia — ca țară cu industrie preponde
rent prelucrătoare — se va afla in
tr-o situație care necesită ca în acti
vitatea de planificare, conducere si în 
activitatea de producție propriu-zisă 
să se introducă alte ritmuri, ca mul
te lucruri să se schimbe radical. Tre
buie să avem în vedere că prețurile 
materiilor prime, energiei, metalelor 
și produselor din complexul agroali- 
mentar vor crește din ce în ce mai 
mult pe plan mondial, inclusiv in 
cadrul. C.A.E.R., și că această evolu
ție va impune exigențe sporite in
dustriei noastre prelucrătoare. Situa
ția actuală este de așa natură îneît 
prețurile mondiale la produsele im
portate cresc de două ori mai repede 
decît prețurile noastre la export. Din 
punct de vedere al venitului național, 
aceasta înseamnă că aproximativ o 
treime din sporul lui trebuie să fie 
canalizat spre acoperirea acestei di
ferențe. Este vorba de o ecuație sim
plă: cu cît vom spori prețurile la 
export și vom reduce această dife
rență, cu atît mai mult vom putea 
lăsa pentru nevoile proprii. Iar a 
majora prețurile de export presu
pune a vinde produse de înaltă cali
tate".

R. F. G.

Proteste împotriva 
proiectatului congres 

al neonaziștilor
BONN 29 (Agerpres). — Uniunea 

persoanelor persecutate de naziști — 
Liga antifasciștilor din R.F.G. a ce
rut interzicerea proiectatului congres 
al Partidului Național Democrat 
(P.N.D.) neonazist din R. F. Germa
nia, care urmează să aibă loc la 22 no
iembrie, la Augsburg.

într-o declarație dată publicității la 
Bonn, organizația progresistă subli
niază că acest congres, care ar urma 
să aibă loc la numai cîteva săptămîni 
după explozia de la Miinchen, soldată 
cu pierderi de vieți omenești și pusă 
la cale de neonaziști, constituie o sfi
dare la adresa victimelor nazismului 
și o provocare la adresa tuturor de
mocraților din R. F. Germania.

destindere, de asigurare a păcii și 
securității în Europa.

— Ce ne puteți spune despre apor
tul României la promovarea cauzei 
cooperării economice și securității 
europene, in cadrul participării sale 
la activitatea C.E.E./O.N.U.?

— Aș dori să subliniez că Româ
nia se numără printre cele mai ac
tive țări membre ale C.E.E./O.N.U. 
în prezent, țara dv. deține pentru a 
doua oară președinția comisiei, ceea 
ce s-a. întîmplat cu puține țări mem
bre., Chiar și numai acest fapt ilus
trează aprecierea pozitivă pe care ță
rile C.E.E./O.N.U. o acordă contribu
ției aduse de România la dezvolta
rea colaborării economice in Europa. 
Dealtfel, ținînd seama de condițiile 
dificile ale situației politice interna
ționale, însăși finalizarea cu succes, 
în spirit constructiv, a celei de-a 35-a 
sesiuni din acest an a C.E.E./O.N.U., 
sub președinția reprezentantului țării 
dv., a demonstrat încă o dată 
audiența largă a conceptelor și pro
punerilor promovate de România so
cialistă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în folosul cauzei co
laborării și destinderii în Europa. 
O activitate susținută a desfășurat 
România în direcția promovării co
operării pe plan științific și tehnolo
gic, țara dv. fiind inițiatoarea creă
rii unor organisme specializate ale 
comisiei — Comitetul pentru știință 
și tehnologie și cel pentru industria 
chimică. Un rol propulsor a exercitat 
țara dv. in activitățile privind co
operarea energetică, reprezentanții 
români "deținind președinția Comi
tetului pentru energia electrică și a 
Comitetului pentru problemele gazu
lui. Dealtminteri, practic e imposi
bil de găsit, între cele 15 sectoare 
majore de activitate ale C.E.E./O.N.U., 
un sector in care România să nu fi 
adus o contribuție concretă, substan
țială. Țara dv. manifestă în toate 
domeniile un exemplar spirit de ini
țiativă și consecvență neabătută.

Iată de ce România este conside
rată un promotor de bază al coope
rării economice intereuropene. La 
urma urmei, cred că nici nu ne-am 
putea astăzi imagina desfășurarea cu 
succes a lucrărilor C.E.E./O.N.U. fără 
participarea României socialiste.

Convorbire realizată de 
Viorel POPESCU

^WaGERITIILE DE PRESA

PRIMIRE LA BEIJING. Tovară-
I șui Wang Renzhong, membru al Se

cretariatului, șeful Secției propa-
I gandă a C.C. al P. C. Chinez, a pri- 
| mit, marți delegația ziarului „Scîn- 

teia" și a Consiliului ziariștilor din 
| Republica Socialistă România, con

dusă de Nicolae Dragoș, prim-re-
I dactor-șef adjunct al ziarului „Scîn

teia", membru al Consiliului ziariș-
| tilor, care, la invitația redacției 
| „Ziarului poporului" și a Asociației 

ziariștilor din R.P. Chineză, efec-
I tuează o vizită de documentare și 

schimb de experiență. A fost pre-
I zent tovarășul Florea Dumitrescu, 

ambasadorul țării noastre în R.P. 
Chineză.

' SESIUNEA ADUNĂRII POPU- 
l LARE A R. P. BULGARIA. La So

fia au luat sfirșit lucrările sesiunii
1 Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
. care a aprobat raportul ministrului 

energeticii, Nikola Todoriev, pri-
I vind situația energetică a. tării și 

direcțiile principale de dezvoltare
I eficientă a complexului energetic 

național. Au fost adoptate, de ase-
1 menea, legi cu privire la procu- 
. ratură și la monumentele culturale.
| O MASA ROTUNDA ROMANO- 

CEHOSLOVACA asupra progreselor
I realizate in gerontologie și produse

lor românești in domeniul geria- 
triei a avut loc la Bratislava. Pen-

I tru activitatea îndelungată și succe
sele deosebite obținute in domeniile

I geriatriei și gerontologiei, tovarășei 
acad. prof. dr. Ana Aslan, directo-

I rul general al Institutului național 
| o’e geriatrie și gerontologie, i-au fost 

luminate „Medalia de aur" a Uni-
I versității „J. A. Komensky" din Bra

tislava și o medalie de aur din par-
> tea Ministerului Sănătății al R. S. 

Cehoslovace.
| PRIMIRE LA BUDAPESTA. Jă- 

nos Kădâr, prim-secretar al C.C. al
I P.M.S.U., l-a primit pe ministrul 

britanic de externe, lordul Car-
1 rington, cu care a avut o convorbire 

referitoare la relațiile bilaterale și 
la unele probleme internaționale 
actuale, informează agenția M.T.I.

In preajma alegerilor prezidențiale din S.U.A.
Dezbatere televizată intre candidații partidelor democrat 

și republican
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

La Cleveland (statul Ohio) a avut 
loc dezbaterea televizată între candi
datul Partidului Democrat, actualul 
președinte Jimmy Carter, și cel al 
Partidului Republican, Ronald Rea
gan, în legătură cu pozițiile lor față 
de principalele probleme care con
fruntă S.U.A. S-a procedat la o tre
cere în revistă a problemelor acute 
pe plan intern, scoțîndu-se în evi
dență dificultățile legate de starea 
de inflație și șomaj, care au atins 
nivelul record, și prezentîndu-se, 
totodată, programele celor doi can
didați in domenii cum ar fi criza 
energetică, asigurările sociale, crea
rea de noi locuri de muncă, dreptu
rile populației de culoare, asistența 
medicală și altele.

marea britanie: Dosare economice 
și sociale in suspensie

După „luna congreselor" (1 septem
brie—11 octombrie), perioadă în care 
principalele partide — conservator, 
laburist și liberal — și centrala sindi
cală (T.U.C.) și-au desfășurat foru
murile lor anuale, activitatea de pe 
scena politică britanică a rejntrat în 
normal. Conducerile partidelor își sta
bilesc acum, in funcție de deciziile 
congreselor respective, tacticile pen
tru noua sesiune a parlamentului, 
iar T.U.C. se pregătește pentru 
„confruntările sociale din iama care 
vine și care se anunță de pe acum 
deosebit de acerbe" („DAILY MIR
ROR").

Dealtfel, liderii sindicatelor au și 
avut o întrevedere cu primul minis
tru, Margaret Thatcher, în cadrul că
reia s-au discutat dificultățile cu care 
sint confruntați oamenii muncii din 
Marea Britanie, dificultăți datorate in 
special creșterii continue a șomajului 
și inflației, reducerii simțitoare a 
standardului lor de viață. Potrivit da
telor statistice oficiale, publicate de 
ziarul „GUARDIAN", in Marea Bri
tanie șomajul a depășit, de la mijlo
cul lunii septembrie, cifra de 2 mili
oane, inflația a atins o rată anuală 
de 16.3 la sută, iar nivelul de trai al 
populației a înregistrat o nouă scă
dere in ultimele două trimestre. „Pro
ducția industrială a scăzut din nou 
brusc luna trecută — scrie «Guar
dian» •— confirmind astfel că cea mai 
gravă recesiune de după război încă 
nu dă semne de îndreptare".

Pe acest fundal economico-social, 
viața politică înregistrează accente 
noi, cunoaște frămîntări neobișnuite, 
în mod deosebit, existența unui nu
măr atît de mare de șomeri în țară 
(cel mai inalt nivel atins din 1936) 
a prilejuit — după cum scrie ziarul 
„TIMES" — „luări de poziție critice 
chiar la conferința partidului conser
vator". „în analele acestui partid 
— continuă ziarul — nu poate fi citat 
un asemenea exemplu, mai ales în 
perioada cînd partidul se află la pu
tere". Toate ziarele londoneze au co
mentat faptul că la conferința din 
acest an de la Brighton s-au formu
lat, de către mai mulți delegați, cri
tici la adresa politicii economice a ca
binetului. Un tînăr delegat con
servator „a îndrăznit chiar să sugere
ze că nivelul înalt al șomajului nece
sită unele măsuri de redistribuire a 
bogăției" — scrie „Guardian". „Bă- 
trinii lorzi și conservatorii, care de 
o viață întreagă au crezut in conser
vatorism — relatează, Ia rîndul său, 
ziarul «SUN» — au rămas stupefiați".

Pe de altă parte, la aceeași con
ferință, primul ministru a recunoscut 
că „demnitatea și respectul ființei 
umane sint subminate atunci cind 
bărbații și femeile sint condamnați la 
șomaj". Cu toate acestea, premierul 
a precizat că guvernul său va conti
nua politica în care s-a angajat, de
oarece „dificultățile pe care Ie cu
noaște Marea Britanie nu pot fi solu
ționate cu ușurință și fără sacrificii". 
Prin aceasta se are în vedere și re
ducerea unor cheltuieli publice des
tinate sănătății, învățămîntului, trans

<e scurt
I I

VIZITA LA BELGRAD. Președin- I 
tele Prezidiului C.C. al Uniunii Co- i 
muniștilor din Iugoslavia, Lazar 
Moisov, l-a primit pe Yasser Arafat. | 
președintele Comitetului Executiv al | 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care a intreprins o vizită i 
oficială de prietenie la Belgrad. Tot 
în capitala Iugoslaviei a fost dat ' 
publicității comunicatul comun cu . 
privire la această vizită. în care 
se arată că in cadrul convorbirilor | 
o atenție deosebită a fost acordată 
situației din Orientul Mijlociu.

CONVORBIRI CHINO-THAILAN- ' 
DEZE. La Beijing a avut loc, . 
miercuri, o întrevedere între Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al I 
P.C. Chinez, și generalul Prem 
Tinșulanonda, primul ministru al I 
Thailandei, care efectuează o vizită 
în R.P. Chineză. Cu acest prilej au 
fost examinate o serie de aspecte i 
ale situației internaționale. în spe
cial probleme legate de situația din I 
zonă. Părțile și-au exprimat dorin
ța de a dezvolta în continuare rela
țiile bilaterale — relatează agenția | 
China Nouă.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A I 
P. C. PORTUGHEZ. La Lisabona au ‘ 
luat sfîrșit lucrările Conferinței na
ționale a comuniștilor portughezi. [ 
Conferința a aprobat propunerea ! 
C.C. al partidului de a prezenta la 
alegerile prezidențiale din 7 decern- i 
brie un candidat propriu, desem- 
nindu-1 în această calitate pe Carlos ' 
Brito, membru al Comisiei Politice . 
a C.C. al P.C. Portughez. Conferința 
a apreciat că principala sarcină a | 
comuniștilor în alegeri este apăra
rea regimului democrat din Por- I 
tugalia.

DEFICITUL BALANȚEI COMER- . 
CIALE A S.U.A. s-a agravat cu 583 
milioane dolari în luna septembrie, I 
tetalizind 1,6 miliarde dolari, a 
anunțat Departamentul Comerțului. I 
Acest bilanț intervine în contextul I 
sporirii importurilor de automobile 
și al unei reduceri cvasigenerale a 
exporturilor.

In domeniul politicii externe, pre
ședintele Carter a justificat pozițiile 
adoptate de Statele Unite în princi
palele probleme ale vieții interna
ționale, reafirmind că intenționează 
să urmeze linia rezolvării situațiilor 
de criză „pe cale pașnică". Totodată, 
el a declarat că alternativa oferită 
de candidatul republican ar merge 
nu spre rezolvarea problemelor sau 
promovarea destinderii, ci într-un 
sens contrar..

Ronald Reagan, deși a declarat că 
„prima noastră prioritate trebuie să 
o constituie pacea mondială", a ară
tat. in fondul declarațiilor sale, că 
înțelege să realizeze aceasta prin 
asigurarea unei poziții de forță a 
S.U.A. în lume.

porturilor, care afectează masele 
populare.

Actuala situație economico-socială 
are consecințe și mai vizibile în viața 
partidului laburist care, in mai anul 
trecut, după cinci ani de guvernare/a 
fost infrint in alegeri, intrind astfel 
în opoziție. Se știe că in peridpd’'^ 
în care' s-a aflat in opoziție. partToef 
laburist a marcat mereu tendințe spre>s 
stînga, pentru ca de fiecare dată cind 
se afla la putere să ducă o politică de 
dreapta. Recenta conferință de la 
Blackpool a partidului laburist a în
semnat, după cum scria ziarul „MOR
NING STAR", „un moment de cotitu
ră". „Se poate aprecia — continuă 
ziarul — că orientările politice ra
dicale, adoptate de conferință, des
chid calea spre o schimbare fun
damentală de direcție, de mult aș
teptată". Ca urmare, însuși liderul 
partidului, James Callaghan, a anun
țat că nu-și va mai pune candidatura, 
declanșînd astfel lupta pentru ocupa
rea acestui post spre care își îndreap
tă atenția candidați de diferite ten
dințe laburiste.

Un alt element nou al conferințelor 
din acest an este și faptul că, spre 
deosebire de trecut, s-a acordat o mai 
mare importanță problemelor păcii, ' 
destinderii, dezarmării și cooperării 
internaționale. Pornindu-se de la în
cordarea deosebită pe care o cunoaște 
in prezent Viața internațională, s-a 
evidențiat necesitatea unor eforturi 
susținute pentru oprirea acestui curs 
primejdios, pentru soluționarea prin 
tratative a problemelor litigioase. în 
acest context, conferința partidului 
liberal s-a pronunțat împotriva hotă- 
ririi guvernului de a cheltui 5 500 mi
lioane lire sterline pentru a înlocui 
rachetele „Polaris", aflate in dotarea 
armatei britanice, cu rachete „Tri
dent".

La rîndul său. forumul laburiștilor 
a adoptat o moțiune in care se pro
nunță pentru „dezarmarea nucleară 
unilaterală a Marii Britanii" și împo
triva staționării pe teritoriul țării a 
rachetelor americane de croazieră.. 
Totodată, moțiunea cere ca „infra
structura industriei de armament să 
fie convertită pentru a permite fabri
carea de produse utile". „Securi
tatea poporului britanic și a celorlalte 
popoare europene va fi mai bine asi
gurată prin dezarmarea multilaterală 
în domeniul armelor convenționale 
și nucleare" — subliniază moțiunea. 
Deosebit de semnificativă pentru 
evoluțiile de pe scena politică bri
tanică este și marea demonstrație 
populară desfășurată duminică la 
Londra, în cursul căreia zeci de mii 
de persoane s-au pronunțat împotri
va cursei înarmărilor.

Sînt evoluții care reflectă, fără în
doială, preocupările maselor largi, ale 
opiniei publice din Marea Britanie, 
interesate în rezolvarea echitabilă a 
serioaselor probleme cu care este 
confruntată țara și, totodată, în pro
movarea unei politici de pace și co
laborare cu toate țările, în Întărirea 
păcii și securității în Europa și în în
treaga lume.

Nicolae PLOPEANU
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