
în prezența tovarășilor NICOLAE CEAUSESCU și TODOR JIVKOV

ieri, 10 decembrie 1976, 
au fost inaugurate lucrările de 
edificare a întreprinderii comune 
pentru construcții de mașini

Proletari din toate țările, uniți-vă!

-—■—~--------------------------
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MESAJUL
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
colectivului Teatrului Național din Iași 

cu prilejul sărbătoririi a 160 de ani 
de la primul spectacol în limba română

La Giurgiu și la Ruse, conducătorii de partid și de stat au examinat machetele noii

î„Construirea acestei intreprinderi comune constituie o expresie grăitoare 
a amploarei tot mai mari pe care o capătă colaborarea multilaterală dintre 

Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria și, in primul 
rind, cooperarea în domeniul economiei, al producției materiale, al științei 

și tehnicii."
NICOLAE CEAUSESCU

------- J

construcții, au așezat pietrele de temelie, marcind simbolic deschiderea lucrărilor

ț
i---------

„Această viitoare uzină va fi un simbol al colaborării trainice bulgaro- 

române, al cooperării reciproc avantajoase a celor două țări vecine 

socialiste ale noastre, al frăției, în numele bunăstării comune a 

bulgarilor și românilor."

TODOR JIVKOV

î

î

MITINGUL PRIETENIEI ROMANO-BULGARE
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Cuvintarea tovarășului 

Todor Jivkov
Stimate tovarășe Jivkov,
Dragi oaspeți bulgari,
Dragi tovarăși și prieteni,
Această adunare populară 

fcste consacrată începerii con
struirii în comun, de către 
România și Bulgaria, a unui 
important obiectiv industri
al, în orașele Giurgiu și Ruse 
— întreprinderea de mașini și 
utilaje grele. Prin aceasta ea

capătă caracterul unei pu
ternice manifestări a priete
niei, colaborării și solidarită
ții româno-bulgare. (Aplauze 
puternice, urale).

Cu acest prilej, doresc să 
adresez stimatului nostru to
varăș și prieten Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar și președintele 
Consiliului de Stat al Repu

blicii Populare Bulgaria, pre
cum și celorlalți oaspeți bul
gari, un salut călduros și să 
le urez din adîncul inimii bun 
venit pe pămîntul României 
socialiste. (Urale; vii aplau
ze ; se scandează : „Ceaușescu- 
Jivkov").

Totodată, vă adresez dum
neavoastră, participanților la 
această adunare, întregii popu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși și prieteni 
români,

Dragi cetățene și cetățeni al 
orașului Giurgiu,

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, al Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii 
Populare Bulgaria, în numele

comuniștilor bulgari și al po
porului muncitor bulgar, vă 
salut în modul cel mai cordial 
pe dumneavoastră, miile de 
participanți la acest miting al 
prieteniei și colaborării și, prin 
dumneavoastră, poporul ro
mân prieten. (Aplauze puter
nice, urale).

Din gloriosul dumneavoastră 
oraș se văd luminile orașului 
nostru Ruse, așa cum de pe

malul celălalt se văd luminile 
din Giurgiu. Aici au îost 
lumini și în anii jugului 
străin, cînd militanți bulgari 
ai revoluției de eliberare na
țională priveau cu speranță 
spre țărmul dumneavoastră. 
De pe țărmul dumneavoastră, 
ei priveau spre meleagurile 
patriei chinuite, pentru liber
tatea căreia își dedicau viața.

(Continuări în pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși,
Aniversarea a 160 de ani de la primul spectacol de teatru 

In limba română, care a avut loc Ia Iași, îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa dumneavoastră, slujitorilor scenei ieșe
ne, tuturor oamenilor de teatru din țara noastră cele mai 
calde felicitări și urări de noi succese în activitatea consa
crată dezvoltării artei teatrale românești, înfloririi culturii 
noastre noi, socialiste.

Prin piesele prezentate în cei 160 de ani de activitate, tea
trul din Iași a adus o contribuție de seamă la deșteptarea 
conștiinței naționale, Ia afirmarea nobilelor idei de unitate 
națională, libertate și independență care au însuflețit lupta 
poporului nostru, la cultivarea înaltelor valori umaniste și 
progresiste ale spiritualității românești. în anii de după eli
berarea țării, teatrul a participat și participă activ la înfăp
tuirea politicii partidului de dezvoltare a artei și culturii 
socialiste, de îmbogățire și lărgire a orizontului de cunoștințe 
al oamenilor muncii, de educarea lor patriotică, revoluționa
ră, în spiritul mărețelor idealuri ale socialismului și comu
nismului.

Aniversarea teatrului dumneavoastră are loc în condițiile 
cînd hotărîrile Congresului educației politice și al culturii so
cialiste, precum și programul de măsuri în domeniul ideolo
gic, adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.R., au deschis 
noi orizonturi și perspective în fața oamenilor de artă și cul
tură. au chemat întregul popor la o muncă intensă, consa
crată îmbogățirii cu noi valori a patrimoniului național, edu
cării și formării omului nou, înaintat al societății noastre, 
promovării largi, în întreaga viață socială, a normelor și 
principiilor eticii și echității socialiste.

Șînt convins, dragi tovarăși, că bilanțul pe care-I faceți cu 
prilejul acestei aniversări va constitui un imbold de a acțio
na și mai hotărit și de a contribui într-o măsură și mai impor
tantă la transpunerea cu succes în viață a programului ideo
logic al partidului, de a vă mobiliza și mai puternic forțele 
în vederea realizării unor spectacole de înaltă valoare, care 
să insufle ojfmenilor muncii puternice sentimente patriotice, 
militante, să Ie stimuleze tot mai mult eforturile în lupta 
pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru făurirea unei vieți libere și fericite pe pămîntul 
României.

Acționînd în acest spirit, continuînd și dezvoltînd tradițiile 
progresiste, patriotice ale teatrului românesc, punîndu-vă ta
lentul și forța de creație în slujba educării maselor, a îmbo
gățirii vieții lor spirituale, vă veți face datoria cetățenească 
față de patria noastră socialistă, față de cauza progresului 
și înfloririi poporului. Sînt încredințat că în cadrul festiva
lului național „Cîntarea României" — care a cuprins practic 
întreaga țară — vă veți strădui să încununați cu noi și fru
moase realizări activitatea de pînă acum.

Cu această convingere, doresc să vă urez dumneavoastră, 
colectivului Teatrului Național din Iași și tuturor oamenilor 
de teatru din țara noastră, succese și satisfacții tot mai mari 
în munca nobilă căreia v-ați consacrat, noi realizări pe tărî- 
mul culturii și artei noastre socialiste, multă sănătate și 
fericire.

Adunarea festivă 
de la Iași

în pagina a 5-a

Il PHI 12-A:
• Dejun oferit de tovarășul Todor Jivkov în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu (toasturile rostite cu acest prilej) • Moment de seamă al dezvoltării colaborării frățești 
dintre poporul român și poporul bulgar (reportajul manifestărilor de la Giurgiu și Ruse) • Comunicat cu privire la întîlnirea între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov cu prilejul inaugurării lucrărilor de construcție a întreprinderii comune pentru producerea de mașini și utilaje grele Giurgiu - Ruse



DEJUN OFERIT DE TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV 
ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
TODOR JIVKOV NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNICAT
cu privire la intilnirea intre tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Todor Jivkov, prlm-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, cu prilejul 

Inflama»»:: laaaa>ă a>âlA» rla aanf la-ualla — î nkvnnri aarlaa*ai inaugurării lucrărilor ae construcție a intreprinuerii
pentru producerea de mașini și utilaje grele

colabnrării frățești dintre poporul român și poporul bulgar



MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-BULGARE
Inaugurarea lucrărilor pe șan

tierul întreprinderii comune 
pentru construcții de mașini și 
utilaje grele Giurgiu-Ruse a 
prilejuit un însuflețit miting al 
prieteniei româno-bulgare.

Mitingul a avut loc în piața 
centrală a municipiului Giur
giu, unde s-au adunat oameni 
ai muncii din cele două orașe 
în care se va ridica importantul 
obiectiv economic, simbol al 
rodniciei colaborării dintre po
poarele român și bulgar.

Participanții la miting au în
tâmpinat sosirea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov cu multă căldură. cu 
sentimente de dragoste și stimă, 
cu intensă bucurie. Mulțimea 
a scandat cu înflăcărare, minu
te în șir, „Ceaușescu-Jivkov“, 
exprimîndu-și deplina satis
facție pentru noua lor întilni- 
re. menită să deschidă, la rîn- 
dul ei, largi perspective coope
rării fructuoase româno-bul
gare, în interesul ambelor po
poare, al edificării socialismu
lui în cele două țări vecine și 
prietene, al cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume. 

împreună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, în 
prezidiu au luat loc ceilalți 
conducători de’partid și de stat 
români și bulgari, prezenți la 
festivitățile de la Giurgiu, re
prezentanți ai organelor jude
țene de partid Ilfov și Ruse, 
ambasadorul României la So
fia și ambasadorul Bulgariei la 
București.

Piața era împodobită sărbăto
rește. Deasupra tribunei oficia
le se aflau portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, încadrate de drapelele 
de stat ale României și Bulga
riei, și urarea „Trăiască prie
tenia frățească și colaborarea 
multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre poporul 
român și poporul bulgar !“.

Un grup de pionieri a urcat 
la tribună și a oferit tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov buchete de flori.

Au răsunat, apoi, solemn im
nurile de stat ale Republicii 
Populare Bulgaria și Republicii 
Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de

tovarășul Stoian Stoian, prim- 
secretar al Comitetului munici-
pal Giurgiu al P.C.R., președin
tele Consiliului popular munici
pal.

în continuare, a vorbit tova
rășul loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
șini, care a spus : 
rarea întreprinderii 
constituie o expresie 
de elocventă a dorinței și ho- 
tărîrii celor două partide, țâri 
și popoare, de a folosi vecină
tatea. prietenia, comunitatea de 
orînduire și țeluri, pentru a 
conferi raporturilor lor dimen
siuni tot mai largi, un conținut 
tot mai bogat. în același 
timp, ea marchează o nouă for
mă, superioară, de cooperare 
intre două țări socialiste, mate
ria lizind astfel hotăririle luate 
de a amplifica, diversifica 
aprofunda colaborarea și 
operarea româno-bulgară.

Acest mare obiectiv industrial. 

ma- 
Inaugu- 
comune 
deosebit

și 
co-

cu profil complex, avind două 
unități, la Giurgiu și la Ruse, 
și în care vor lucra în final 
peste 10 000 de muncitori și 
specialiști, este conceput ca o

întreprindere unitară, înce- 
pînd cu sectoarele calde și 
terminind cu cele de produse fi
nite. Dispunind de utilaje și 
tehnici moderne, întreprinde
rea, a cărei construcție începe 
astăzi, va realiza produse de 
înaltă tehnicitate, de importan
ță deosebită pentru economiile 
celor două țări și care, în a- 
celași timp, vor putea fi valo
rificate și pe terțe piețe.

Ne exprimăm ferma convin
gere — a spus in continuare 
vorbitorul — că această ramu
ră principală a industriei, con
strucția de mașini, care cunoaș
te ritmuri deosebit de înalte, 
orientată și sprijinită direct de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, va contribui la intensi
ficarea cooperării româno-bul
gare. la afirmarea puternicelor 
sentimente de prietenie și soli
daritate. de stimă și prețuire 
reciprocă ce și le nutresc cele 
două popoare, la propășirea e- 
conomiilor noastre naționale.

în acest spirit, dorim să vă 
asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu și stimate 

tovarășe Todor Jivkov, că vom 
depune toate eforturile, ne vom 
mobiliza întreaga noastră putere 
creatoare, pentru realizarea cit 
mai rapidă a acestui important 
obiectiv comun.

Doresc să exprim convingerea 
că acest nou și important edi
ficiu pe care îi vom înălța aici, 
pe malurile Dunării, va con
tribui la întărirea colaborării și 
cooperării dintre industriile 
noastre constructoare de ma
șini. va face ca prietenia și 
conlucrarea dintre România și 
Bulgaria să devină tot mai 
trainică și înfloritoare, spre bi
nele ambelor noastre țări și 
popoare.

A vorbit, după aceea, tovară
șul Nikola Kalcev, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini și metalurgiei din R.P. 
Bulgaria. După ce a arătat 
că întreprinderea comună con
structoare de mașini Giur
giu — Ruse reprezintă un e- 
xemplu de cooperare și un 
simbol al prieteniei frățești 
româno-bulgare, vorbitorul a 
spus :

In construirea întreprinderii, 

Cuvintarea tovarășului

specialiștii români și bulgari, 
constructori de mașini, vor de
pune munca și creația lor pen
tru a construi o întreprindere 
modernă în folosul celor două 
popoare. Sectorul bulgar va re
prezenta o parte componentă a 
întreprinderii comune în care 
vor lucra peste 10 mii de mun
citori. în întreprindere se vor 
construi mașini și utilaje pen
tru industriile minieră, metalur
gică și petrochimică. Nomen
clatorul întreprinderii va cu
prinde o gamă largă de produse 
destinate mecanizării, -realizate 
pe baza cooperării între cele 
două țări membre ale C.A.E.R. 
și pentru exportul în terțe țări. 
Felul in cc.re va fi înzestrată 
uzina va asigura o elasticitate 
în procesul de producție, avind 
in vedere nevoile fiecărei țări. 
Construcția uzinei se va face 
prin eforturi comune, dîndu-se 
in folosință treptat capacitățile 
de producție, prin colaborare și 
cooperare comună, astfel ca încă 
în acest cincinal să intre în 
funcție cu întreaga sa capaci
tate. în partea bulgară a uzinei 
s-a creat un institut de cerce- 

țări pentru construcția de ma
șini. Pe baza specializării și 
cooperării se vor construi uti
laje în cele două părți ale uzi

largă cooperare 
de ansamble și 
necesară acestui

nei, printr-o 
în producția 
subansamble
complex.

Subliniind, apoi, că industria 
constructoare de mașini din 
Republica Populară Bulgaria se 
dezvoltă în ritmuri înalte, ca 
urmare a grijii deosebite a 
Partidului Comunist Bulgar, a 
tovarășului Todor Jivkov per
sonal, vorbitorul a spus în în
cheiere : Noi, constructorii de 
mașini din Bulgaria, îi încre
dințăm pe tovarășii noștri 
români că prin eforturile noas
tre comune vom îndeplini cu 
cinste această înaltă misiune ce 
reprezintă o nouă manifestare 
elocventă a prieteniei și colabo
rării româno-bulgare.

întâmpinați cu vibrant entu
ziasm, cu îndelungi aplauze și 
ovații, la miting au luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU și tovarășul 
TODOR JIVKOV.

Cuvîntările celor doi condu
cători de partid și de stat au 
fost urmărite cu deosebită aten
ție și interes, cu profundă sa
tisfacție, fiind subliniate în re
petate • rînduri cu vii și puter
nice aplauze.

După rostirea cuvântărilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov s-au îmbrățișat 
cu multă căldură, au salutat 
miile de pa-rticipanți care îi 
ovaționau scandînd „Ceaușescu- 
Jivkov“ și aclamând îndelung 
pentru- dezvoltarea continuă a 
prieteniei, colaborării și solida
rității frățești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

La încheierea mitingului, am 
asistat la un moment semnifi
cativ, pentru atmosfera entu
ziastă, sărbătorească, care a 
domnit în piață. Aici s-a încins 
o imensă horă, în care, invitați 
de tineri și tinere în frumoase 
costume naționale, s-au prins 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. și 
Todor Jivkov. A fost o horă a 
prieteniei și frăției româno- 
bulgare.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. I)

lății a orașului Giurgiu, un 
cald salut tovărășesc și cele 
mai bune urări de succes în 
activitatea ce o desfășurați, 
multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, urale).

întreprinderea industrială 
comună, a cărei piatră de te- 

. melie o punem astăzi, aici la 
| Giurgiu, și în orașul bulgar 

vecin Ruse, va produce mașini 
și utilaje complexe de înaltă 
tehnicitate, contribuind atît 
la satisfacerea cerințelor e- 
conomiilor naționale ale ță
rilor noastre, cît și la dezvol
tarea și înflorirea continuă a 
acestor două orașe de ne 
lurile Dunării. în întreprinde
rea care se construiește la 
Giurgiu vor lucra peste 5 000 
de muncitori, prin aceasta 
se pun, de fapt, fazele unei 
puternice industrializări a 
orașului dumneavoastră, ceea 
ce va ridica nivelul de viață 
și de civilizație al tuturor 
oamenilor muncii din această 
localitate. (Aplauze puternice ; 
urale). Totodată, tot în acest 
cincinal se va construi aici un 
complex chimic, se vor dez
volta șantierele navale, asi- 

. gurîndu-se deci o puternică 
industrializare — și. legat de 
aceasta, se vor dezvolta con
strucția de locuințe și celelal
te activități social-culturale. 
(Aplauze puternice, urale).

Aș dori să exprim convin
gerea că organizația de partid 
a municipiului Giurgiu, Co- 

^jghitetul județean Ilfov, oame
nii muncii din Giurgiu vor 
munci cu tot entuziasmul, cu 
toate forțele, pentru a reali
za la timp aceste investiții, 
pentru ca. realmente. în 1978 
să se producă primele utilaje 
și mașini grele în uzina a cărei 
construție am inaugurat-o as
tăzi. (Aplauze puternice, 
urale).

în același timp, atît în rea
lizarea construcției, cît și apoi 
în realizarea producției, mun
cind împreună, mii și mii de 
muncitori români și bulgari 
vor putea să-și împărtășească 
experiența și să se cunoască 
tot mai bine, să colaboreze 
strîns în măreața operă de 
edificare a socialismului și 
comunismului în cele două 
țări vecine și prietene. (Aplau
ze, urale prelungite).

Construirea acestei între
prinderi comune constituie o 
expresie grăitoare a amploa
rei tot mai mari pe care o 
caoătă colaborarea multilate
rală dintre Republica Socia
listă România și Renublica 
Populară Bulgaria și. în pri
mul rînd. cooperarea în do
meniul economiei, al produc
ției materiale, al științei și 
tehnicii. Deosebit de conclu
dent în acest sens este faptul 
câ în cursul actualului cin
cinal volumul schimburilor 
economice româno-bulgare 
se va dubla față de cincinalul 
anterior și, în acest cadru, 
cooperarea în producție. For
mă superioară de colaborare 
— va reprezenta circa 25 la 
sută, ceea ce are o mare im
portanță pentru relațiile dintre 
țările noastre. (Urale puter
nice ; aplauze).

Subliniind cu satisfacție 
cursul ascendent al colabo
rării dintre țările noastre, 
îmi face o deosebită plăcere 
să evoc faptul că prietenia 
româno-bulgară are rădăcini 
adinei în trecutul istoric, în 
secolele de luptă pentru elibe
rarea națională și socială, îm
potriva dominației străine, 
pentru o viață mai bună și 
mai dreaptă. Dealtfel, peste 
numai cîteva luni popoarele 
noastre își vor sărbători cen
tenarul independenței de 
stat — eveniment crucial în 
istoria lor națională, cuceri
re măreață dobîndită prin 
lupte eroice, prin jertfele și 
sacrificiile uriașe făcute pe 

cîmpul de bătălie de către 
ostașii români și voluntarii 
bulgari, împreună cu ostașii 
ruși în memorabilul an 1877. 
(Aplauze și urale puternice).

Noul obiectiv economic pe 
care îl vom înălța la Giurgiu 
și la Ruse va face ca Dunărea 
să devină tot mai mult un 
fluviu al prieteniei și colabo
rării strînse a popoarelor 
noastre, al solidarității ro
mâno-bulgare, exprimînd do
rința și voința celor două po
poare de a trăi veșnic în 
bună vecinătate, de a conlu
cra rodnic în toate domeniile 
pentru realizarea năzuințe
lor lor arzătoare, a visului lor 
măreț — făurirea unei lumi 
socialiste, a libertății și pros
perității, a demnității și feri
cirii omului. (Aplauze puterni
ce, urale).

Stimați tovarăși,
Acordînfi o importanță pri

mordială făuririi bunăstării 
și fericirii poporului, edifică
rii socialismului. România 
acționează ferm pe arena vie
ții internaționale, dezvoltă re
lații cu toate țările socialiste, 
cu toate statele lumii, pe 
baza principiilor egalității în 
drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității na
ționale. al neamestecului în 
treburile interne, își aduce 
contribuția activă la afirma
rea în lume a unei politici noi 
întemeiate pe dreptate și echi
tate, pe colaborare și pace.

Acordăm o importanță deo
sebită realizării securității și 
colaborării în Europa, transpu
nerii concrete în viață a do
cumentelor conferinței de la 
Helsinki. Așa cum a arătat 
consfătuirea statelor socia
liste participante la Tratatul 
de Ia Varșovia, care a avut 
loc recent la București, este 
necesar să fie sporite efortu
rile tuturor popoarelor, ale 
forțelor progresiste. demo
cratice în vederea intensifi
cării luptei pentru securitate 
și pace pe continentul nostru. 
(Aplauze puternice).

Milităm pentru dezvoltarea 
unor relații de bună vecină
tate și conlucrare multilatera
lă într-o atmosferă de încre
dere și înțelegere reciprocă 
între țările din Balcani, con- 

Manifestări de dragoste ți respect, de caldă ospitalitate față de tovarășii Nicolae Ceaușescu Todor Jivkov, la sosirea in cele două orașe* Giurgiu și Ruse

siderind că aceasta corespun
de atît intereselor popoarelor 
balcanice, cît și cauzei ge
nerale a destinderii și secu
rității pe continent și în în
treaga lume.

Considerăm că toate statele 
trebuie să participe activ, în 
condiții de deplină egalitate, 
la viața internațională, în 
vederea rezolvării probleme
lor complexe care preocupă 
omenirea și, în primul rînd, 
pentru stingerea focarelor de 
încordare și conflicte din 
diferite zone ale globului, în
făptuirea dezarmării și în
deosebi a dezarmării nucleare, 
lichidarea subdezvoltării, în
lăturarea marilor decalaje e- 
conomice dintre state, instau
rarea unei noi ordini interna
ționale noi, care să dea posi
bilități de progres mai rapid 
țărilor rămase în urmă, să 
ducă la o reală pace și stabi
litate internațională. (Aplau
ze puternice).

Doresc, și cu acest prilej, să 
exprim satisfacția noastră 
pentru colaborarea strînsă a 
României și Bulgariei, atît pe 
plan bilateral, cît și pe plan 
internațional, în slujba inte
reselor celor două țări și po
poare, a cauzei socialismu
lui, păcii și colaborării în
tre națiuni. (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează : 
„Ceaușescu—Jivkov").

Stimate tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori să exprim convinge

rea că și întîlnirea avută cu 
acest prilej important, al 
punerii bazelor unei colaborări 
și cooperări în producție. în
tr-o formă superioară, va duce 
la intensificarea relațiilor din
tre partidele, țările și popoa
rele noastre, că relațiile ro
mâno-bulgare se vor dezvolta 
în așa fel îneît vor constitui 
un adevărat model de conlu
crare rodnică și tovărășească 
între două popoare vecine care 
făuresc noua orînduire socială 
și merg împreună pe calea so
cialismului, a bunăstării și pro
gresului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Acționînd împreună pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările și popoarele noastre, Co
mitetele noastre Centrale, par

tidele noastre deschid minu
nate perspective pentru viito
rul de prietenie și colaborare 
româno-bulgar. (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu—Jivkov").

Să facem în așa fel ca re
zultatele acestei colaborări să 
fie simțite tot mai mult de oa
menii muncii, de popoarele 
noastre, care să se poată întâlni 
mai des, să poată trece Dună
rea mai ușor, să conlucreze 
activ în munca și lupta comu
nă pentru socialism și comu
nism. (Urale puternice, aplauze 
prelungite).

Prin activitatea partidelor 
noastre în direcția dezvoltării 
unei colaborări active, noi 
creăm nu numai prezentul, dar 
punem, totodată, bazele unei 
prietenii veșnice a generațiilor 
viitoare, solidarității strînse 
între cele două popoare, care, 
împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate forțele pro
gresiste, vor merge tot mai 
hotărît înainte pe calea bună
stării, a socialismului și păcii 
in lume. (Aplauze, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—
Jivkov").

In încheiere, doresc să urez 
muncitorilor și specialiștilor 
români și bulgari, care vor lu
cra împreună la realizarea a- 
cestui obiectiv important pen
tru cele două țări succese cît 
mai mari, realizarea la timp 
și. bineînțeles, de calitate co
respunzătoare a lucrărilor, ast
fel ca și din punct de vedere 
tehnic această întreprindere 
comună să se plaseze la 
un nivel superior, la nivel 
mondial. (Vii aplauze, urale 
prelungite, se scandează : 
„Ceaușescu — Jivkov").

Să înflorească prietenia și 
colaborarea dintre România și 
Bulgaria, dintre partidele și 
popoarele noastre ! (Aplauze 
puternice, urale).

Să se întărească unitatea și 
solidaritatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și antiim- 
perialiste mondiale ! (Aplauze 
puternice, urale).

Să triumfe pacea și colabo
rarea între popoare ! (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
îndelung : „Ceaușescu—Jiv
kov". într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm toți cei pre
zenți la miting ovaționează în
delung pentru prietenia și co
laborarea româno-bulgară).

(Urmare din pag. I)

Numele orașului dumneavoas
tră este apropiat fiecărei inimi 
bulgărești. (Vii aplauze, urale, 
se scandează: „Ceaușescu — 
Jivkov").

Ziua de astăzi, de asemenea, 
va intra în analele prieteniei 
dintre popoarele noastre. Ziua 
de 10 decembrie o vor reține 
cu sentimente deosebite de 
bucurie oamenii muncii din 
Ruse și Giurgiu. Astăzi, cu 
mult stimatul și prietenul meu 
apropiat, cel mai de seamă 
conducător al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după o ve
che datină populară a noastră 
și a dumneavoastră, punem 
piatra de temelie a întreprin
derii comune pentru construc
ții de mașini grele. Această 
viitoare uzină va fi un simbol 
al colaborării trainice bulga- 
ro-române, al cooperării re
ciproc avantajoase a celor 
două țări vecine socialiste ale 
noastre, al frăției, în numele 
bunăstării comune a bulgari
lor și românilor. (Aplauze pu
ternice, urale).

Dacă undeva în lume la 
frontierele de stat se pun mine 
și sîrmă ghimpată, la frontie
ra noastră comună noi con
struim uzine, la frontiera 
noastră sînt poduri, frontiera 
noastră este traversată de con
ductele de gaz sovietice, pes
te granița noastră trec liniile 
de energie electrică, pe fron
tiera noastră se construiesc 
complexe hidrotehnice. Iată 
care este diferența incompara
bilă dintre lumea veche a ca
pitalului și exploatării și lu
mea socialismului, în care po
poarele noastre trăiesc, mun
cesc și se bucură de roadele 
muncii lor. (Aplauze puterni
ce, urale, se scandează 
„Ceaușescu — Jivkov"). Nu 
după mult timp, pe cele două 
țărmuri ale Dunării albastre, 
liniștite, va pulsa imensa ini
mă de oțel a uzinei pentru 
construcții de mașini și utila
je grele, unde în comun vor 
depune muncă, pricepere și 
voință bulgari și români. Noua 
întreprindere comună va fi un 
jalon nou pe drumul prieteniei 
noastre, care vine din istorie 
și merge în viitorul copiilor, 
nepoților și strănepoților noș
tri. în curînd, împreună cu 

frații noștri sovietici, vom a- 
niversa centenarul eliberării 
Bulgariei de sub jugul străin. 
O sărbătoare comună a noas
tră va fi și centenarul cuceri
rii independenței de stat a 
României. (Aplauze puter
nice, urale, se scandează: 
„Ceaușescu — Jivkov").

Vitejia comună a revoluțio
narilor și patrioților bulgari 
și români se păstrează la Gri- 
vița și Plevna, la București, 
Giurgiu și Brăila. Și noi și 
dumneavoastră știm bine că 
nu există o cimentare mai so
lidă a prieteniei dintre po
poare decît cea a sîngelui văr
sat în comun, în numele li
bertății, al independenței na
ționale și al echității sociale, 
cea a ideilor și țelurilor co
mune comuniste, a muncii în 
comun pentru socialism, pen
tru bunăstarea oamenilor 
muncii. Edificarea societății 
socialiste dezvoltate în cele 
două țări ale noastre are baze 
întărite de o astfel de cimen
tare. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „Ceaușescu
— Jivkov).

Reciprocă este bucuria noas
tră că, pe baza succeselor 
noastre multilaterale, poporul 
bulgar și poporul român, prin
tr-o muncă încordată și inspi
rată, traduc în viață hotărîrile 
congreselor celor două partide 
comuniste frățești, pentru 
prosperitatea Bulgariei socia
liste și a României socialiste. 
Urăm fierbinte poporului 
prieten român cuceriri noi pe 
drumul acesta de luptă și 
creație. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „Ceaușescu
— Jivkov").

Tovarășe și tovarăși,
Noi facem prima săpătură 

pe șantierele de construcție 
din Giurgiu și Ruse ale între
prinderii pentru construcții de 
mașini și utilaje grele în aju
nul Anului nou 1977. Anul 1976, 
care este pe sfîrșite, a fost un 
an de muncă pașnică, rodnică 
și de cuceriri noi atît pentru 
noi și dumneavoastră, cît și 
pentru întreaga comunitate so
cialistă. A fost anul unei noi 
ofensive de pace în viața in
ternațională, al unor noi a- 
porturi la consolidarea unită
ții și colaborării între țările 
socialiste frățești, între parti
dele comuniste și muncito

rești, pe baza marxism-leninis- 
mului și a internaționalismu
lui proletar, în lupta comună 
pentru pace și socialism. 
(Aplauze puternice, urale).

în anul ce se încheie s-a 
consolidat și mai mult unita
tea și s-a aprofundat colabora
rea și prietenia noastră cu 
Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări socialiste în cadrul 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc și al Tratatului 
de la Varșovia. Apartenența 
noastră la această comunitate 
ne dă imbolduri de neînlocuit 
în vederea dezvoltării accele
rate a celor două țări.

O satisfacție comună a noas
tră o constituie rezultatele ob
ținute la recenta Consfătuire 
a Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la 
Varșovia, ținută la București. 
Sîntem profund convinși că 
consfătuirea și documentele 
adoptate de ea vor deschide 
orizonturi noi și vor da un 
nou impuls puternic în lup
ta pentru destindere interna
țională în continuare, pentru 
consolidarea securității și pen
tru dezvoltarea unei colaborări 
reciproc avantajoase, între sta
te. (Aplauze puternice, urale).

Tovarășe și tovarăși,

Noi cu toții vom întâmpina 
Anul nou ce vine cu o mai 
mare încredere că el va aduce 
contribuții noi la lupta pentru 
pace, la care iau parte tot mai 
activă toți oamenii de bună 
credință. Consfătuirea de la 
Helsinki a dat un imbold pen
tru dezvoltarea pozitivă a re
lațiilor internaționale. Se afir
mă în mod incontestabil prin
cipiile leniniste de coexistență 
pașnică între statele cu orîn- 
duiri sociale diferite. Cresc 
premisele dezvoltării în con
tinuare a procesului de des
tindere.

O contribuție convingătoare 
la coeziunea comuniștilor, a 
forțelor progresiste și a po
poarelor iubitoare de pace în 
lupta pentru pace, securitate, 
colaborare și progres social a 
adus Conferința de la Berlin 
a partidelor comuniste și mun
citorești din Europa.

Afirmînd toate acestea, noi 
ne dăm seama de prezența 
unor forțe reacționare care, 
prin acțiuni fățișe sau ascun
se, încearcă să submineze spi

ritul de la Helsinki, să împie
dice procesul de destindere și 
colaborare.

Vreau să vă încredințez, 
dragi prieteni români, că 
Partidul Comunist Bulgar și 
Republica Populară Bulgaria 
își vor aduce și pe viitor con
tribuția lor în lupta comună 
pentru triumful mărețelor 
noastre țeluri comune» (Aplau
ze puternice» urale).

Dragi tovarășe și tovarăși,
Edificarea întreprinderii va 

constitui nu numai o pagină 
nouă în analele prieteniei bul- 
garo-române, în domeniul co
laborării economice, dar și un 
aport la cunoașterea reciprocă, 
apropierea și încrederea între 
noi. De aceea, cifrele avantaju
lui economic noi le adăugăm 
proporțiilor prieteniei nemăr
ginite între țările socialiste. 
Mai importante decît toate ci
frele sînt unitatea ideologică, 
apropierea spirituală, comuni
tatea țelurilor și contopirea 
voințelor. Tocmai de aceea noi 
nu ne îndoim că întreprinde
rea va fi construită în terme
nul prevăzut. O garanție pen
tru aceasta sînt constructorii 
bulgari și români, reprezen
tanții plini de abnegație ai cla
sei muncitoare, talentații ingi
neri și specialiști, oameni cu 
mîini de aur și inimi fierbinți, 
care cred în cauza dreaptă a 
partidelor lor comuniste. (A- 
plauze puternice, urale).

Să trăiască, să se consoli
deze și dezvolte seculara prie
tenie bulgaro-română ! (Urale 
puternice, aplauze, se scandea
ză : „Ceaușescu—Jivkov").

Să se aprofundeze și lărgeas
că colaborarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Bul
gar și Partidul Comunist Ro
mân, dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica So
cialistă România, dintre popoa
rele bulgar și român! (Vii 
aplauze, urale prelungite, se 
scandează i „Ceaușescu—Jiv
kov").

Trăiască unitatea și coeziu
nea țărilor din comunitatea 
socialistă ! (Aplauze puternice, 
urale).

Trăiască pacea în lume ! (A- 
plauze puternice, urale. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
—Jivkov". Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm toți cei 
prezenți la miting ovaționează 
îndelung pentru prietenia și 
colaborarea româno-bulgară).



La I.I.S. 
„23 August" 
Satu Mare
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FESTIVALUL „CÎNTAREA ROMÂNIEI
Potaissa

ș Două cenacluri ale elevilor 
afirmă inspirat sensurile 

’ ale patriotismului

La Pitești: Festival 
de poezie patriotică

poetică

L , î iot»’ >-,r■“ Bă
învățAmîntului

INSTITUTUL DE PETROL Șl GAZE - PLOIEȘTI



TELEGRAMA
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Volta Superioară, 
General de Corp dc Armată, EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE 

‘Y'LAMIZANA, următoarea telegramă :
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Volta Superioară am plă

cerea să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar poporului prieten voltez calde urări 
de succes în eforturile sale de a asigura țării o dezvoltare liberă 
și independentă pe calea progresului economic și social.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința poporului ro
mân de a dezvolta în continuare relațiile dintre țările noastre, în 
interesul lor reciproc, al cauzei cooperării și înțelegerii între națiuni, 
pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internațio
nale.

Vineri, a avut loc în Capitală 
sesiunea anuală a Asociației Ro
mâne de Științe Politice. La lu
crări au participat cadre didac
tice, cercetători științifici, acti
viști de partid și de stat, mem
bri ai asociației.

Cu același prilej a avut loc 
alegerea noilor organe de con
ducere ale Asociației Române de 
Științe Politice. în funcția de 
președinte al Asociației a fost 
reales prof. univ. George Maco- 
vescu.

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, vineri, în vizită pro
tocolară de prezentare pe am
basadorii acreditați în țara noas
tră ai Finlandei — Matti Hăk-

kănen, și Suediei — Lars Erik . 
Hedstrom.

în cursul aceleiași zile, primul 
ministru a primit pe ambasado
rii la București ai Iordaniei — 
Hani Khasawneh, și Austriei — 
Franz Wunderbaldinger, la ce
rerea acestora.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste ,a organizat, ia Mu
zeul de Artă al Republicii So
cialiste România, expoziția de 
pictură și acuarelă a artistului 
sovietic Piotr Petrovici Koncea- 
lovski (1876—1956). Pictorul ex
pozant reprezintă o mare per
sonalitate creatoare, care ocupă 
un loc de seamă printre plasti- 
cienii sovietici. Pinzele. acuare
lele și desenele sale, in număr 
de 'peste 5 000 — din care selec
ția prezentată acum reunește a- 
proape 80 de lucrări — ilustrea
ză atît concepția proprie a au
torului lor despre viață, cit și 
epoca in care a trăit, operele 
lui definind. într-o măsură în
semnată, profilul artei sovietice 
pe perioada citorva decenii.

AGIMH
Vineri dimineața, a plecat la 

Hanoi delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
• a participa la lucrările celui 
ie-al IV-lea Congres al Parti- 
c ; ri Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Din delegație fac parte 
tovarășii Simion Dobrovici, 
membru * ’
secretar 
Vrancea 
Turcuș. 
Central 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Tudor Zamfira, ambasadorul 
României în Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
pAi. delegația a fost salutată 

tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Ion Ca- 
trinescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Nguyen Tan, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.S. Vietnam la București.

Simion 
al C.C. al P.C.R., prim
ai Comitetului județean 
al P.C.R., Dumitru 
membru al Colegiului 
de Partid, adjunct de

cial-cultuțale din Capitală și 
municipiul Ploiești.

în cursul zilei de vineri, dele
gația a fost primită de tovară
șul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. La 
convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Gheorghe 
Necula, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent, de asemenea. 
Kornel Henschke, consilier al 
Ambasadei R.P. Polone.

Protocolul privind schimburile 
artistice pe anii 1977—1978 și 
preliminariile pe anul 1979 in
tre Agenția Română de Impre
sariat Artistic — A.R.I.A. și A- 
genția sovietică de concerte 
Goskoncert a fost semnat, vi
neri, în Capitală. Documentul 
prevede o serie de acțiuni des
tinate să dezvolte colaborarea 
între cele două agenții de im
presariat. nominaiizind valoroa
se formații și artiști vocali și in
strumentiști, care, alături de Ti
nere talente, vor întreprinde re
ciproc turnee.

ri fost 
Franco 
Ribeiro 
fregată

Vineri dimineață a avut Ioc in 
Capitală o adunare consacrată 
celei de-a 28-a aniversări a a- 
doptării Declarației universale a 
drepturilor omului, organizată 
de către Asociația pentru Națiu
nile Unite din România — 
A.N.U.R.O.M. —. Centrul euro
pean al asociațiilor pentru Na
țiunile Unite și Asociația tinere
tului ți studenților din România 
pentru Națiunile Unite.

Adunări consacrate aceluiași 
eveniment au mai avut loc ia 
Brașov, Cluj-Napoca și Iași.

In zilele de 7—11 decembrie 
a.c., la invitația C.C. al P.C.R.. 
o delegație de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de tovarășu» Zygmunt 
Oleniak, șef de secție la C.C. 
al P.M.U.P.. a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență in 
țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R., Comitetul muni
cipal București și Comitetul ju
dețean Prahova ale P.C.R., pre
cum și la Ministerul Muncii. 
Oaspeții au vizitat, de aseme
nea, obiective economice și so-

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Consiliului 
Revoluției din Portugalia, care, 
la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Delegația portugheză 
alcătuită din generalul 
Charais, comandantul 
Cardoso și căpitanul de 
Victor Crespo.

Pe aeroportul Otopeni. oaspe
ții au fost salutați de Corneliu 
Mănescu. membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S.. gene- 
.ral-maior Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.C.R.. mem
bru al Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, și Ion Sirbu, 
membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față Antonio No- 
vais Machado, ambasadorul Por
tugaliei la București, membri ai 
ambasadei.

Vizita delegației de prietenie

a poporului chinez
I*
în continuarea vizitei pe care 

o efectuează in țara noastră 
delegația de prietenie a po
porului chinez, condusă de to
varășul Ci Pîn-fei, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, secretar 
general al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze a fost primită, 
vineri dimineață, la Marea A- 
dunare Națională a Republicii 
Socialiste România de tovarășul 
Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire referitoare la ac
tivitatea și preocupările actua
le ale forurilor legislative su
preme din cele două țări prie
tene. în context a fost subli
niată utilitatea și importanța 
dezvoltării contactelor, a schim
bului de experiență între Ma
rea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România și 
Adunarea Națională a Repre
zentanților Populari a Republi
ci Populare Chineze, pentru 
mai buna cunoaștere reciprocă 
și întărirea continuă a priete- 
niei frățești și a colaborării 
multilaterale dintre popoarele 
român și chinez, dintre țările 
noastre.

La convorbire au participat 
tovarășii Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, Virgil Teo-

dorescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al M.A.N., 
Margareta Hauser, membru 
C.C. al P.C.R.. secretar 
M.A.N.. deputați, membri 
comisiilor permanente.

în aceeași zi, delegația 
prietenie a poporului chinez a 
făcut o vizită la Consiliul Na
țional al F.U.S., unde a avut o 
întrevedere cu tovarășul Cor- 
neliu Mănescu. membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului. în cadrul întîlnirii, 
la care au luat parte reprezen
tanți ai Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. U- 
niunii Tineretului Comunist si 
Consiliului Național al Femei
lor, oaspeții au luat cunoștință 
de organizarea, modul de func
ționare și activitatea Frontului 
Unității Socialiste.

Discuțiile purtate au relevat 
dorința comună de a acționa 
pentru dezvoltarea și diversifi
carea legăturilor de prietenie și 
solidaritate revoluționară dțntre 
organizațiile de masă și ob
ștești din cele două țări, din
tre poporul român și poporul 
chinez.

La întîlnirile de la Marea A- 
dunare Națională și Consiliul 
Național al F.U.S. a participat 
Li Tin-ciuan, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, ‘ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

După-amiază, oaspeții au vi
zitat Muzeul de Istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România.

al 
al 
ai
de

POPESCU MARIA, com 
Doi cești, jud. Prahova : 
„M-am hotărit să vă scriu 
și eu citeva rindwri des
pre necazul meu. Nu e o 
idilă, nu e o despărțire 
între doi tineri, nu e me
lancolie sau romantism 
A rămas doar tragicul și 
dramaticul. Sint multe fe
luri de necazuri și ele pro
vin de la cine nu te aș
tepți : oameni, animale, 
mașini, unelte. Suferința 
in cazul meu provine toc
mai din partea aceluia 
care trebuia să dea celor 
din jur tot ceea ce putea 
fi mai bun. mai frumos și 
foarte multă liniște, ca 
să i se poată răspunde la 
fel. Deși n-am avut parte 
de toate acestea, nu l-am 
jignit, nu l-am certat : nu, 
nimic pină anul acesta 
cind paharul suferinței a 
început să se reverse. Ta
tăl meu are 42 de ani, 
mama 38. eu 22. fratele 
20. In acești 22 de ani in 
casa noastră n-am văzut 
decit ceartă și scandal, 
n-am auzit decit vorbe 
uĂte. de mahala, injurii 
și calomnii, iar bătaia era 
la ordinea zilei, cap de 
afiț. In orice colt al casei 
sau al curții te-ai fi as
cuns ea te prindea de la 
urmă, fie că era dată cu 
palma, pumnul, piciorul, 
vătraiul, scaunul sau vir- 
ful pantofului. Nod in pa
pură se găsea la orice, 
din țințar se lăcea armă
sar și cearta începea De 
ce ? Avea motive ? Tatăl 
meu ne bătea fără să fină 
cont că avem dreptul ca 
ți el la lumina zilei, a 
soarelui, să ne bucurăm de 
soare, să muncim. Dar 
cum să muncim dacă da
torită lui sin tem deseori 
schilodiți sufletește ți tru
pește ?

Vi rog să mă iertați, 
dar scrisoarea aceasta cu 
greu am scris-o, căci to
tuși e tatăl meu. dar cum 
mi-a fost greu ți rușine. 
tot am scris-o. căci in si
nea mea 
oarecum e 
care o am 
fată de ai 
viitorii 
și tați. Tatăl meu, de mic. 
e adevărat. nu a avut 
căldura sufletească a pă
rinților. căci a trăit prin
tre străini. Dar de ce de 
la aceștia a luat numai 
ceea ce a fost rău și nu 
a luat
De ce 
lui U 
meazi

mi-am zis ci 
o datorie pe 

fată de mine, 
mei, fată de 

părinți — mame

ceea ce era bun ? 
acum, ci nd părinții 
râd că bea ți fu- 
enorm de mult.

joacă salariul la cărți sau 
îl prăpădește in companii 
deocheate, cind vede că 

■ bate: că ne ceartă, nu-l 
sfătuiesc și nu-l îndrumă 
pe un alt drum, ba mai 
mult îi spun „bate-i. mă. 
dacă așa vrei tu, bate-i, 
ha-ha ha-ha!". Da rid, 
rid de necazul altora.

Tata, in gura mare, în 
casă, in curte, pe drum, 
strigă fel și fel de vorbe 
write, calomniatoare, in
jurii de-ți vine să intri-n 
pămint de rușine și tot
odată nu-ți vine să crezi 
că-i om. că judecă, căci 
prin judecată noi. oame
nii ne deosebim de ani
male. Cind din depărtare 
il auzim cîntînd. ne pre
gătim pentru supliciul 
ce va utma. Numeroase 
au fost zilele și nopțile in 
care am stat prin podul 
casei sau la vecini. Noi 
plingeam pe la vecini, el 
sta in casă, cinta, bea și 
chiuia și mai aducea și ciți- 
va „frați" de-ai săi și pe
trecea de mamă-mamă 
Cind banii erau duși pe 
apa simbetei. venea la 
mama și îi cerea alții, 
deși știa că erau din mun
ca ei, că avea doi copii 
de crescut. Dacă nu-i dă
dea, o bătea râu, de mul
te ori a ajuns la spital. 
Ultima dată a bătut-o a- 
nul acesta în 
Si a alungat-o, 
mind-o acasă.

Pe mine m-a 
fel și m-a alungat, 
țineam foarte mult 
mama, nu puteam să stau 
fără ea și doream să vină 
acasă. Așa că am ajuns 
să locuim la căminul de 
nefamiliști din Pucioasa 
Dar a rămas acasă o bu
nică bătrină. văduvă ți 
bolnavă. Fără rușine sare 
la ea s-o bată, o ame
nință. o sperie noaptea, 
ii întrerupe lumina. Bu
nica a făcut proces de e- 
vacuare pe care l-a câști
gat. căci dinsa e 
nitoare la 1/3 ți 
2/3 din avere. Tata 
rol acolo. Tata a 
recurs ți acum, de 
procesul stă pe loc; dar 
organele locale spun că 
n-au ce-i face, l-au mus
trat. l-au amendat, l-au 
închis, ce sâ-i mai facă 
dacă atîta il taie capul.

Tata are teren bun, cu 
vie bogată, frumoasă, are 
casă ridicată de anul a- 
cesta cu material luat de 
acum trei ani de cind ți-a 
schimbat ginâul, căci era 
greu să facă casă, trebuia 
muncă.

februarie, 
nemaipri-

bătut la 
căci 

la

moște- 
mama 

nu are 
făcut 

3 luni.

Și, totuși, de ce nu ne 
lasă acasă ? De ce patru 
persoane să suferim dato
rită uneia singure ? Nu 
mi-a dat nimic, și nici 
n-am cerut. Pe noi ne-au 
crescut bunicii. Ne-am să-

turat de uși străine. Vreau 
să-mi ajut bunica. Să nu 
credeți că n-am încercat 
tot ce era posibil pentru 
a preface răul în bine. 
Am încercat totul jfină 
am ajuns la lege. N-am 
mai avut încotro".
Adică o ființă sălbăticită 
și schilodi atîția oameni, 
înfrîqat ? Organele locale

Povestea pare incredibilă, 
și inumană să poată chinui 
fără să poată fi pedepsit și 
nu au nici o justificare pentru nepăsarea lor. Legea — 
nemiloasă cu huliganii —

ROMAN MIHAI. Galați, 
str. Traian nr. 106 : ..Ci
tesc cu regularitate acest 
ziar la care sint abonat și 
am avut deseori ocazia să

trebuie să acționeze.
duiri și că are la 
principiul prieteniei 
dragostei reciproce, 
cipiu care l-am considerat 
foarte sănătos din toate

bază 
și al 
prin-

CU RIIRU L NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

de Ion Băieșu

citesc rubrici care tratau 
subiecte destinate tineri
lor aflați în pragul căsă
toriei, sfaturi și. de cele 
mai multe ori, „neînțele
geri" care au determinat 
ruperea căsătoriei sau îm
piedicarea ei. Ei bine, eu 
nu am să prezint nici 
unul din cazurile prezen
tate mai sus, ci, dacă-mi 
este permis și dacă prin 
natura subiectului prezen
tat se merită a se acorda 
atenție acestei scrisori, 
atunci am să mă bucur și 
am să iau aminte de sfa
turile ce poate o să bine
voiți a ml le da.

Am 25 de ani și tint dt 
profesie mecanic de loco
motivă Diesel și, ca ori
șicare tinăr la această 
virstă. caut să mă gindesc 
că e timpul pentru conso
lidarea unei familii. Ve
deți dv., firul principal al 
discuției de aici pornește. 
După cite știu din cele 
învățate în liceu, într-o 
societate ca a noastră fa
milia nu se mai formează 
pe concepțiile vechii orin-

Adunarea festivă de la lași
La Iași au început, vineri, ma

nifestările prilejuite de sărbă
torirea a 160 de ani de la pri
mul spectacol de teatru in 
limba română.

La adunarea festivă, organi
zată în sala Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri", au partici
pat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. oameni de știință, 
artă și cultură, membri ai colec
tivelor teatrale naționale din 
București. Cluj-Napoca. Cra
iova. Timișoara, un numeros 
public.

în deschiderea festivității, co
rurile reunite ale Operei Româ
ne și Filarmonicii „Moldova" 
din Iași au interpretat cintecul 
„Pe-al nostru steag" și imnu
rile omagiale închinate lașului 
și Teatrului Național, de Eduard 
Caudella și, respectiv, Vasile 
Spătărelu.

în cuvintul său, tovarășul Ion 
• ‘ al

al 
al 
al

. președintele Consiliului 
popular județean, a salutat pe 
participanții la această impor
tantă sărbătoare a teatrului 
românesc și a felicitat colecti
vul Naționalului ieșean. „Cin
stirea acordată de conducerea 
partidului și statului acestui 
moment pe care îl aniversăm — 
a spus, intre altele, vorbitorul — 
este o mărturie a prețuirii de 
care se bucură. în țara noastră, 
teatrul ca factor major de 
cultură. Teatrul Național ie
șean, continuator prestigios 
al tradițiilor înaintate ale 
animatorilor începuturilor tea
trului românesc, a fost, de-a 
lungul vremii, tribuna afirmării 
unor înflăcărate idei patriotice, 
a unor nobile chemări democra
tice. Aici au găsit o puternică 
rezonanță ideile mișcării revo
luționare de la 1848. actul Uni
rii Principatelor Române. lupta 
pentru independența națională. 
Continuator al unor asemenea 
nobile tradiții. Teatrul Național 
din Iași și-a adus, și după 1944, 
o contribuție activă la promo
varea unei arte militante, pusă 
In slujba maselor populare.

Iliescu, membru supleant 
Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului județean Iași 
P.C.R., - * “ -

Aflindu-ne la puțin timp 
după Congresul educației po
litice și al culturii socialiste 
— a subliniat, in încheiere 
vorbitorul — îmi permit să 
reamintesc apelul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu oa
menilor de artă și cultură de 
a-și pune întreaga lor putere de 
creație in slujba infăptuirii pro
gramului ideologic al partidului, 
afirmării principiilor de viată 
specifice orinduirii noastre. înăl
țării spirituale a maselor popu
lare. promovării patriei socia
liste.

Tovarășul Miu Dobrescu. mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, a dat ci
tire. în continuare, mesajului de 
salut adresat de 
Nicolae Ceaușescu 
National „Vasile Alecsandri" din 
Iași cu prilejul jubileului.

Mesajul a fost primit cu vii 
aplauze intr-o atmosferă de pu
ternică Însuflețire și mindrie pa
triotică de participant^ la adu
nare.

Tovarășul Ion Manciuc, mem
bru al Consiliului de Stat, pri
marul municipiului Iași, a dat 
citire Decretului prezidențial 
prin care se conferă Teatrului 
Național din Iași Ordinul „Me
ritul cultural" clasa I. pentru 
contribuția deosebită adusă la 
creșterea prestigiului creației 
teatrale originale românești și 
la educarea maselor în spiritul 
dragostei față de patrie și valo
rile culturale naționale, cu pri
lejul Împlinirii a 160 de ani de 
la prezentarea la Iași a primu
lui spectacol în limba română.

Distincția a fost înmînată de 
tovarășul Miu Dobrescu.

în numele colectivului Națio
nalului ieșean, directorul teatru
lui, Teofil Vîlcu. a mulțumit 
pentru mesajul transmis de se
cretarul general al partidului, 
pentru înalta distincție acor
dată.

tovarășul 
Teatrului

Au luat cuvântul apoi Dina 
Cocea, vicepreședinte al Aso
ciației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, 
Mihai Todosia. rectorul Univer
sității „Al. I. Cuza“, V. Lă- 
cătușu. secretarul comitetu
lui U.T.C. de la întreprinde
rea mecanică „Nicolina". pio
niera Liliana Tomei și scriitorul 
Mircea Radu Iacoban.

în încheierea adunării, parti
cipant» au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. o telegramă in 
care se spune, intre altele : 
„Instituție destinată, de la în
ceputurile sale, unei nobile me
niri. aceea de a „in£_epta nă
ravurile și a cinsti patria", tea
trul românesc a fost prezent in 
toate ceasurile mari ale istoriei 
naționale. Punindu-și arta in 
slujba întregului popor, a pro
movării idealurilor socialiste și 
comuniste, prieteniei și înțele
gerii între popoare, a cauzei 
păcii, oamenii de artă contem
porani incearcă să redea, prin 
limbajul lor specific, realizări
le. preocupările, viața oameni
lor muncii din patria noastră, 
făuritori ai societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Acțio- 
nind in acest sens, puternic a- 
nimați de hotăririle celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. 
Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, ne vom 
amplifica eforturile creatoare 
pentru a ne îndeplini exemplar 
datoria față de popor, față de 
Dartid, față de năzuințele 
țiunii noastre socialiste".

Adunarea festivă a luat
șit cu spectacolul jubiliar „Pa
rada personajelor din teatrul 
românesc". susținut de actori 
ai Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri".

în fața teatrului a avut loc 
dezvelirea busturilor lui Mihail 
Sadoveanu. Mihail Codreanu, 
George Enescu și Matei Millo.

na-
sfîr-

Constituirea Comisiei pentru îndrumarea 
activității Organizației „Șoimii patriei"

De ce ?

Expeditor:

Scrisoarea Măriei ne-a sosit într-un 
timp record I

Pentru 
dresa

ATI AFLAT?

ei

Vineri a avut Ioc. ședința lăr
gită a Biroului Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor. in cadrul căreia. în spiritul 
prevederilor Programului de mă- 

“suri pentru aplicarea Hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
și ale Congresului educației po
litice și culturii socialiste și 
al indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a constituit Comi
sia pentru îndrumarea activită
ți: Organizației „Șoimii patriei". 
Din comisie fac parte adulți și 
pionieri — membri ai Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor. precum și reprezentanți 
ai Ministerului Educației și în- 
vățămîntului, C.C. al U.T.C. și 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Consi
liului Național al Femeilor, Co
mitetelor cetățenești de părinți, 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. Consiliului Culturii 
ți Educației Socialiste, Minis
terului Sănătății, Societății do 
Cruce Roșie, uniunilor de crea
ție, ai presei și Radioteleviziu-

nii, eroi ai muncii socialiste, 
mame eroine, pedagogi, cadre 
didactice cu o bogată experiență, 

într-o atmosferă de entuziasm 
și deplină aprobare s-au dezbă
tut. sarcinile Organizației „Șoi
mii patriei4* și s-a adoptat pro
gramul de activități cu privire 
la munca politico-educativă a 
Organizației pină la sfirșitul a- 
nului școlar 1976—1977.

în cadrul dezbaterilor s-a re
liefat faptul că Organizația 
„Șoimii patriei**, organizație de 
masă a copiilor preșcolari și 
școlari în virstă de 4—7 ani din 
Republica Socialistă România, 
are menirea să contribuie, prin 
promovarea unor forme adecva
te de muncă și viață în comun, 
la educarea moral-civică a co
piilor, în. spiritul umanismului, 
al dragostei și respectului față 
de patria și poporul nostru, față 

" ■ ■ Român,
asemenea, 

a 
„Șoimii 

constituie 
alături de 
din gră- 
pentru o

adaptare rapidă la viitoarea 
muncă școlară și pionierească 
prin stimularea creativității co
piilor, cultivării sensibilității și 
dragostei pentru frumos, pre
cum și prin organizarea unor 
jocuri distractiv-recreative, mu
zicale, practicarea sistematică a 
gimnasticii, a jocurilor spor
tive. a drumețiilor în mijlocul 
naturii.

de Partidul Comunist
S-a subliniat, de ____

că o preocupare deosebită 
grupelor Organizației 
patriei" trebuie să o 
contribuția acestora, 
activitatea educativă 
diniță, la pregătirea

în perioada următoare se va 
trece la constituirea comisiilor 
județene, municipale, orășe
nești, comunale și a grupelor 
Organizației „Șoimii patriei**.

Constituirea Organizației „Șoi
mii patriei** reprezintă o ex
presie concretă a modului de 
aplicare a Programului Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, 
care situează problema crește
rii, educării și formării pentru 
muncă și viață a tinerei genera
ții. pe un plan central, mobili- 
zînd-o pentru îndeplinirea, 
un înalt nivel, a sarcinilor 
ii revin în societate.

la 
ce

punctele de vedere. De 
asemenea, mai cunosc că 
legile statului nostru ocro
tesc familia și o ajută tot
odată să se formeze in 
mod sănătos și armonios. 
Totuși, in societatea noas
tră se mai găsesc tineri 
și tinere (eu mă refer la 
tinere de care am fost 
afectat) care, impulsionați 
de vechea concepție a pă
rinților și a rudelor, nu 
iau in considerație prin
cipiul nostru socialist, ci 
caută să promoveze vechi
le concepții burgheze care 
consideră că atunci cind 
te căsătorești trebuie să 
fii bogat, să ai avere Și> 
dacă nu corespunzi din 
acest punct de vedere, nu 
poate să-ți dea fiica de 
soție, cu toate că, în prea
labil. s-au format niște 
sentimente, o încredere 
reciprocă generată de dra
goste, suficiente pentru a 
începe viața in doi. 
„Lasă că-ți caută mama 
un alt băiat, mai înstărit, 
cu casă și tot ce-ți tre
buie, dece să te chinuiești 
să ți le faci tu Această

frază am auzit-o Ieșind 
din gura ynei mame care 
poate mi-ar fi devenit 
soacră. Vă rog să mă cre
deți că m-am simțit tare 
jignit la auzul acestei fra
ze. după care, fiica, con- 
strinsă. nu a vrut să mă 
mai întâlnească, deși, sint 
sigur, suferea pentru asta.

Sincer vă spun că atît 
timp cit am fost împreu
nă m-am purtat foarte 
frumos cu ea. am căutat 
ca în toată relația noastră 
să evit căderea norilor de 
tristețe pe fruntea ei. E 
adevărat, nu sint bogat 
din punct de vedere ma
terial, am fost crescut de 
bunicii mei și cea mai 
mare parte a copilăriei 
mi-am petrecut-o sub 
mîngîierea lor și a mamei. 
Ceea ce ei au putut să-mi 
dea mai mult și mai pre
țios a fost educația și 
după aceea ajutorul de a 
intra intr-o școală profe
sională ca să învăț o me
serie. Mi s-a dat destul 
pentru ca să pot fi folosi
tor mie cit și societății. 
Apoi, prin voința și stră
daniile mele, am reușit să 
învăț și patru clase de 
liceu.
doua
mecanic 
Trăiesc numai din retribu
ție, așa cum cred că face 
toată lumea și, din aceas
ta, cit este, cred că pot să 
întrețin o familie, să fac 
multe lucruri în casa ce 
mi se va da de la între
prinderea în care lucrez. 
Oare nu e suficient ? 
Mi-am dorit și îmi doresc 
o fată cu care să mă în
țeleg, să gust cu adevărat 
din dragostea tinereții. 
Dar oare de ce se găsesc 
oameni răi care strică li
niștea tinerilor ? Desigur, 
poate nu sint numai eu în 
situația asta. Intr-adevăr, 
mama, prin binele pe care 
a vrut să i-l facă 
sale,
timp un băiat care 
casă și era înstărit 
mult decît mine. Fata, îm-

iar după aceea, a 
meserie, aceea de 

de locomotivă.

i-a găsit în
fiicei 
scurt 
avea 
mai

pinsă cu forța de la spate, 
s-a dus...- S-a dus, dar azi 
plînge și vrea să se întoar
că tot la mine. Dar nu se 
mai poate, totul a fost 
consumat, un copil tre
buie să-și facă apariția, 
iar lacrimile curg, curg. 
Credeți-mă că după aceas
tă întâmplare mi-a pierit 
curajul. Mereu îmi zic că 
e mai bine să nu te căsă
torești. dat fiind faptul că 
fetele privesc cu ușurință 
viața. Am intilnit fete de
cepționate care, din pro
pria lor prostie, 
atunci cind se 
a se scuza de 
lor. Socot că 
rile in familie au __
mun și cu producția ma
terială. E posibil ca un 
om, din cauza soției, cînd 
merge la serviciu să nu 
mai producă randamentul 
scontat, să se gindească 
mereu la altceva decit la 
ceea ce lucrează. Vă spun 
acestea din cele văzute in 
realitate.

Ca să mai simplific a- 
ceastă discuție, aș dori ca 
legile să-și pună ampren
ta mai drastic in ceea ce 
privește menținerea fa
miliei. Consider, după pă
țaniile altora, că se desfac 
căsătorii mai mult din 
vina femeii, a infidelității 
ei. Considerați că pedeap
sa prevăzută in articolul 
de lege respectiv e sufi
cientă pentru a putea în
tr-un fel anihila aceasta ? 
Și, ca să nu credeți că 
am ceva personal cu fe
meia, aprob zicala care 
spune că „vinovăția femeii 
se trage din vina bărba
tului", că noi, bărbații în
șine, greșim mult și că 
sîntem părtași la abateri
le ei pe care noi le jude
căm și le contestăm.

Vă scriu așa pentru că 
mi-e frică a mă însura. 
Nu vreau să dau greș ! 
Vreau să pornesc cu drep
tul de la început pentru 
ca să realizez din mine 
ceea ce mi-am propus".

încearcă 
mărită 

trecutul 
dereglă- 
ceva co

Nu vă împărtășesc neîncrederea pe care o aveți în 
femei. De ce generalizați ? Cite femei ați cunoscut și 
cite v-au dezamăgit de-ațl ajuns atît de devreme în- 
spăimîntat de ideea căsătoriei ? Să fie femeile mai 
„rele" decît noi, bărbații ? Iată doar citeva întrebări la 
care vă rog să-mi răspundeți.

sponr» si»
Poate,

Probabil că această ultimă 
etapă este așteptată cu nerăb
dare de fotbaliști. La orizont se 
profilează vacanța de iarnă deși, 
după nivelul jocurilor din turul 
campionatului, perioada de ,o- 
dihnă ar fi nemeritată. Intr-un 
peisaj fotbalistic dezolant, în 
care predomină inapetența ma
jorității competitorilor pentru 
angajament fizic total și pentru 
dăruire intru apărarea fără re
zerve a culorilor clubului, o 
vacanță nu-și are motivația. 
Normal ar fi ca frumoasele zile 
de vacanță să fie înlocuite prin 
zile de muncă și efort care să-i 
ajute pe fotbaliști să abordeze 
returul de pe pozițiile serio
zității și maturității atît de ne
cesare în redresarea acestui 
sport care creează multora du
reri de cap. Ar mai trebui fo
losită perioada care urmează 
pentru aducerea jucătorilor în 
plinătatea capacităților lor fi
zice, deoarece una dintre lacu
nele remarcate in tur este aceea 
denumită în mod curent „că
dere fizică". Jucătorii nu au 
putere să alerge, nu au putere 
să șuteze și așa mai departe. 
Să sperăm că atît „vacanța" 
(întrebuințată, intr-adevăr pen
tru recuperare), cit și perioada 
de pregătire, care precede re
turul, vor fi folosite cu mai 
multă grijă și eficacitate decît 
în anii trecuți, pentru ca la pri
măvară să putem vorbi despre 
fotbalul românesc ca despre alte 
sporturi, cu care ne mîndrim

Ce ne oferă ultima etapă? Mai

• ÎN RUNDA A OPTA a 
turneului interzonal femi
nin de șah de la Tbilisi, 
maestra româncă Gertrude 
Baumstark a remizat cu Ta
tiana Zatulovskaia (U.R.S.S.), 

șl în 
- E- 
Maria 
Diana 

Hof-

UE Miine, ultimul act al turului
diviziei A la fotbal

la primăvară.
întii citeva meciuri importante 
în cursa de supraviețuire în 
prima divizie. La Iași, Politeh
nica (scăpată de grijile Cupei 
de către echipa de divizie „C" 
Automecanica) va lupta, sperăm, 
corect, pentru cele două puncte 
puse de joc. Inutil să mai sub
liniem ce nevoie au ieșenii de 
aceste puncte. Rapidul speră în
tr-o reeditare a succesului din 
Cupă. Constănțenii, după în- 
frîngerea din Giulești, au ple
cat acasă. Se reîntorc astăzi la 
București cu moralul întării 
și meciul nu pare jucat dinain
te. S.C. Bacău întilneste, 
teren propriu, pe studenții 
mișoreni. In mod normal, 
căuanii, cu situația precară 
care o au în clasament, nu-și 
pot permite să piardă partida. 
Gălățenii se deplasează la Tg. 
Mureș. Este greu de crezut că 
vor obține măcar un punct. 
Progresul — F.C. Bihor este un 
meci deschis. Rezultatele con
tradictorii ale echipei bucureș- 
tene întăresc această afirmație.

pe 
ti- 

bă-
pe

• •
Echipele din prima 
clasamentului susțin , 
duri importante pentru 
figurația finală a clasamentului. 
Dinamoviștii bucureșteni, ghl- 
dîndu-ne după „figura" din 
Cupă, nu pot spera in victorie. 
Rămine de văzut dacă Dudu 
Georgescu, în luptă pentru a 
doua „gheată de aur“, nu va 
reuși să întoarcă soarta partidei. 
La Petroșani, derbiul 
Jiul — Univ. Craiova. Un 
nostic este greu de dat. 
denții " ’ .
pentru titlul de campioni, 
cuceri ___: „„
două puncte. La Pitești, arge
șenii pornesc favoriți. In sfir- 
șit, Steaua (revelația etapei de 
Cupă) trebuie să confirme că 
victoria la scor de miercuri nu 
a fost doar... un foc de paie. 
Personal, cred că echipa milita
ră nu va scăpa prilejul de ,a 
obține punctele care ar relan- 
sa-o în lupta pentru titlu.

parte 
și ele

a 
me- 
con-

craioveni, în lupta
.............. . ' 1, 
măcar unul din

etapei 
pro- 
Stu- 

lor 
pot 

cele

TEODOR POGOCEANU

Cupa „UNCAP“ la popice
Arena „Confecția" 

va găzdui în zilele_ _
decembrie finalele primei ediții 
a „Concursului național sătesc 
de popice", dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.", competiție desfășu
rată cu etape de masă și jude
țene.

Organizat de Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție., împreună cu Co-

din Focșani 
de 11 și 12 mîtetul Central al Uniunii Tine

retului Comunist și Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, acest important con
curs, adresat locuitorilor din me
diul rural, va reuni în finalul 
intrecerilor cele mai bune 39 e- 
chipe mixte de popice, cîștigă- 
toare ale etapelor județene în
cheiate recent, la care au par
ticipat peste 500 de sportivi.

Bunaciu, care a cîșiigat 
proba de 100 m spate cu 
timpul de l’07“3 10.

• SALA SPORTURILOR 
DIN PLOIEȘTI a găzduit 
ieri, intîlnirea amicală dc 
handbal dintre selecționatele 
de tineret ale României și

chenwald (R. D. Germană) 
și Dinamo București. în pri
ma reuniune, Ia categoria 
68 kg. Ion Păun a obținut 
trei victorii consecutive, două 
înainte de limită cu Dinu 
Oblacea și Ata Kartuș, și alta 
prin descalificare, cu Cornel 
Virtosu. în cadrul categorici 
82 kg, Ion Enache l-a între
cut Ia puncte pe Georg 
Frankie și prin descalificare 
pe Mehmet, iar la categoria 
62 kg, Cornel Tonescu l-a 
învins la puncte pe Dogan 
Necmi.

rezultat consemnat 
partida Petra Feustel 
lena Fatalibekova.
Ivanka a învins-o pe 
Savereid, iar Brigitte 
mann a cîștigat la Marta Li- 
tinskaia.

Lideră a clasamentului se 
menține Maria Ivanka (Un
garia) — 5 puncte, urmată de 
Elena Fatalibekova (U.R.S.S.) 
— 4 puncte (1) și Gertrude 
Baumstark (România) — 4 
puncte.

© LA BRNO a început 
competiția internațională de 
natație, organizată de clubul 
sportiv „Ruda Hvezda". Un 
frumos succes a obținut îno- 
tătoarea româncă Carmen

R.S.S. Bieloruse. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 33—27 
(15—3) în favoarea tinerilor 
sportivi români. Revanșa se 
va disputa 
amiază, în 
Capitală.

• IERI
SALA DINAMO din Capita
lă. concursul internațional 
de lupte greco-romane la ca
re participă echipele Spor- 
club Istanbul, Dynamo Lu-

câ Maria a completat astfel a- 
șî a noastră :

Destinatar : 
BARBULESCU CONSTAN
TIN
Șos. Panduri, nr. 147 
Bloc O.D. 4, Scara C, etaj 
IX, ap. 115
Sectorul 6

76 229 - BUCUREȘTI

STANESCU MARIA
Bd. Păcii, nr. 77
Bloc Bl, Scara A, etaj
ap. 38

8 700 - CONSTANȚA
Și dv. puteți avea aceiași surpriză plăcută dacă redactați 

complet și corect adresa expeditorului și destinatarului, neui- 
tind să înscrieți înaintea denumirii localităților numerele de 
cod poștal ale acestora

V.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI 6 
CALEA RAHOVEI 1-51 

UNIVERSITATEA CULTURAL-ȘTIINȚIFICĂ 
anunță 

deschiderea următoarelor cursuri :
— Depanare radio-televizoare — Dactilogra

fe — Croitorie — Desen tehnic — Cosmetică — 
Limbi străine — engleză, germană, franceză.

Informații și înscrieri la sediul Casei.de cul
tură, telefon 236661.

VAPOTERM-10001

duminică după- 
sala Floreasca din

A ÎNCEPUT ÎN

• ASEARA, ÎN SALA 
SPORTURILOR FLOREAS
CA din Capitală, într-unul 
din derbiurile campionatului 
republican feminin de volei, 
echipa I.E.F.S. a întrecut cu 
scorul de 3—2 (9—15, 15—13, 
15—12. 19—15, 15—9) forma
ția Rapid.

Un nou aparat electrocasnic 
FIERUL DE CĂLCAT

Destinat călcării cu aburi a țesăturilor din fibre naturale 
suu sintetice, fierul de călcat VAPOTERM-1 000 ușurează și 
mai mult munca gospodinelor. Sistemul de reglaj u termo- 
regulatorului stabilește temperatura specifică diverselor tipuri 
de materiale (nylon, mătase artificială, mătase naturală, lină, 
bumbac și in). Fiind prevăzut cu un rezervor de 100 g apă, 
VAPOTERM-1 000 produce aburul necesar umezirii țesăturilor 
in timpul călcatului, nemaifiind necesară umezirea prealabilă 
a rufelor.

Fierul de călcat VAPOTERM-1 000 (preț 195 lei) se găsește 
de vinzare la toate unitățile de specialitate ale COMERȚULUI 
DE STAT.

Casei.de


Promovarea în rîndurile tineretului
a idealurilor de pace, respect

□ a

reciproc și înțelegere între popoare ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII 9 ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI

Rezoluția privind rolul tinerei generații în lumea contemporană, inițiată de 
România în cadrul Comitetului O.N.U. pentru problemele social-culturale, a 

fost adoptată in unanimitate

TINERETUL LUMII

Tn Comitetul pentru proble
mele social-culturale a fost 
adoptată în unanimitate rezolu
ția inițiată de România — la 
care au devenit coautori circa 
treizeci de țări — referitoare la 
aplicarea Decorației privind 
promovarea în rîndurile tinere
tului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între 
popoare. De asemenea, au mai 
fost adoptate două rezoluții ela
borate de mai multe delegații, 
printre care și delegația româ
nă, care evidențiază o serie de 
aspecte concrete ale formării ti
nerei generații, precum și rolul 
ce revine O.N.U. în această pri
vință. Se are în vedere în pri-

mul rînd contribuția tineretului 
la dezvoltarea cooperării. între 
state pe bază de egalitate și jus
tiție, in vederea statornicirii 
unei noi ordini economice inter
naționale. Se prevede ca ECOSOC 
să examineze cele mai bune căi 
de legătură ale O.N.U. cu orga
nizațiile de tineret la nivel na
țional, regional și internațional.

Luînd cuvîntul în legătură cu 
adoptarea rezoluției inițiate de 
România, Romulus Neagu a ex
primat mulțumiri din partea 
delegației noastre pentru spriji
nul unanim acordat de celelal
te delegații acestei inițiative, 
arătînd că sînt reținute suges-

tlile șl opiniile prețioase expri
mate în timpul dezbaterilor în 
vederea promovării în rîndul ti
neretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere în
tre popoare, a participării tine
retului la dezvoltare, la făuri
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte. Reprezentantul român a 
exprimat convingerea că acest 
interes foarte semnificativ al 
O.N.U. față de acest subiect va 
contribui la dezvoltarea coope
rării internaționale în domeniul 
tineretului, la o înțelegere su
perioară în ceea ce privește lo
cul și rolul tinerei generații în 
lumea contemporană.

Principii menite să întărească 
capacitatea O.N.U. de a preveni

și opri conflictele militare
Cuvîntul reprezentantului român în Comitetul politic 

special al O.N.U.

EMISIUNE DEDICATA 
BUCURESTIULUI 
LA TELEVIZIUNEA 

EGIPTEANA
Televiziunea egipteană a 

transmis, în cadrul programului 
„Orașul și istoria", o nouă emi
siune dedicată Bucureștiului, 
precum și orașelor Tîrgoviște, 
Suceava și Cluj-Napoca. Totoda
tă, în cadrul programului „O că
lătorie în fiecare zi“, a fost 
transmis un film documentar 
despre România.

în Comitetul politic spe
cial au avut Ioc dezba
teri generale asupra punc
tului privind operațiunile 
O.N.U. pentru menține
rea păcii.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul țării noastre, Dumitru Roșu, 
a subliniat rolul O.N.U. în apă
rarea păcii și securității inter
naționale și importanța misiu
nilor forțelor O.N.U. pentru 
menținerea păcii în Orientul 
Mijlociu și în Cipru ca un fac
tor decisiv în crearea climatu
lui favorabil rezolvării negocia
te a diferendelor din zonele 
respective.

România — a spus reprezen
tantul tării noastre — salută 
progresul relativ înregistrat de 
Comitetul special în acest an și 
își exprimă convingerea că 
grupul de lucru va desfășura o 
activitate mai susținută in pe
rioada următoare. Negocierile 
din acest an, mai constructive 
și mai fructuoase comparativ cu 
cele din anii precedenți, sint un 
bun ciștigat și constituie un mo
tiv de speranțe în avansarea 
lucrărilor comitetului. îp conti
nuare el a arătat că stabilirea 
principiilor menite să întărească 
capacitatea O.N.U. de a preveni

și opri conflictele militare tre
buie să se facă .cu participarea 
tuturor statelor membre și pen
tru aceasta grupul de lucru va 
trebui să coopereze mai strîns 
cu reprezentanții statelor din 
Comitetul special și ai celorlal
te state membre ale O.N.U. ca
re doresc să-și aducă contribu
ția la această problemă vitală 
a contemporaneității.

Reprezentantul român a sub
liniat că, în virtutea prevederi
lor Cartei O.N.U., toate statele 
membre trebuie să beneficieze 
de dreptul de a participa în 
mod egal la operațiunile și for
țele militare O.N.U. pentru men
ținerea păcii și că trimiterea 
acestor forte pe teritoriul unui 
stat, ca și stabilirea compozi
ției lor naționale, trebuie să se 
facă cu consimțămîntul statului 
respectiv.

România a devenit coautoare 
la rezoluția elaborată asupra 
punctului in care se recomandă 
continuarea lucrărilor Comitetu
lui special și intensificarea ne
gocierilor pentru stabilirea prin
cipiilor directoare pînă la se
siunea următoare a Adunării 
Generale, rezoluție adoptată prin 
consens în cadrul Comitetului 
politic special.

• O UNITATE A ARMATEI 
BRITANICE — „Special Air 
Service Regiment" —, care a fost 
trimisă la începutul anului în 
Ulster pentru a acționa în re
giunea South Armagh, va deve
ni operațională pe întregul teri
toriu al Irlandei de Nord.

Congresul tineretului 
comunist din Franța

La Saint Denis, în apropie
rea capitalei franceze, se des
fășoară lucrările Congresului 
extraordinar al Mișcării Ti
neretului Comunist din Fran
ța (M.T.C.F.). Participă re
prezentanți ai organizațiilor 
de tineret comuniste, munci
torești, democratice din 37 de 
țări. La lucrările congresului 
participă și un reprezentant 
al U.T.C. din România.

Raportul Ia Congres a fost 
prezentat de Jean Michel Ca
tala, secretar general al Miș
cării Tineretului Comunist 
din Franța.

Timp de patru zile, cei 
1 600 delegați din 95 de fede
rații departamentale ale 
M.T.C.F. vor dezbate și vor 
stabili sarcinile tineretului 
francez în lupta pentru în
făptuirea unor reforme de
mocratice.

Luanda: Plenara 
C.C. al J.M.P.LA.
Plenara extraordinară a 

C.C. al Tineretului Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
xAngolej (J.M.P.L.A.), desfă
șurată la Luanda, a hotărit 
convocarea, anul viitor, a 
congresului organizației. In 
cursul plenarei au fost dez
bătute măsurile ce se impun 
în vederea pregătirii congre
sului.

In Marea Britanie au avut loc puternice demonstrații îndreptate 
împotriva rasismului și a politicii de apartheid promovate de auto
ritățile din Africa de Sud. In imagine un aspect de la o astfel de 
manifestație desfășurata la Londra.

Noul guvern libanez

Acțiuni energice pentru creșterea

producției alimentare in țările in curs

de dezvoltare

Precizări privind poziția P.C. din Spania
la viitoarele alegeri generale
CONFERINȚA DE PRESA A

Participind vineri Ia o confe
rință de presă organizată in
tr-un imobil din centrul Ma
dridului, in prezența unui grup 
numeros de ziariști spanioli și 
străini, secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania, 
Santiago Carrillo, a anunțat că. 
„indiferent dacă se va afla sau 
nu în legalitate. Partidul Co
munist din Spania va prezenta 
candidați în toate 
spaniole, în cadrul 
generale care se 
șura in primăvara 
tor“. El a precizat 
candidaților comuniști 
tru Senat și Camera Deputați- 
lor vor fi făcute cunoscute» in 
prima jumătate a lunii viitoare. 
Tot atunci vor fi desemnați cei 
circa 15 000 de militanți care 
vor controla, din partea P.C.S., 
operațiunile in birourile de vot, 
a adăugat el.

Referindu-se la referendumul 
politic organizat de guvernul 
spaniol care va avea Ioc la 15 
decembrie, Santiago Carrillo a 
afirmat că această acțiune ..nu 
are nici o valoare reală și că nu 
este decît un rit franchist pen
tru a marca sfirșitul politicii 
unui regim deja dispărut. Toa
te forțele democratice au fost 
de acord în a afirma că acest 
referendum nu este decît o for
malitate". Secretarul general al

provinciile 
alegerilor 

vor desfă- 
anului vii- 
că numele 

pen-

LUI SANTIAGO CARRILLO
Partidului Comunist din Spania 
a subliniat că „alegăiorii comu
niști nu vor vota împotrivă, 
pentru a nu amesteca voturile 
cu cele ale franchiștilor, dar ab
ținerea de la vot trebuie con
siderată o formă de participare 
cetățenească-.

Santiago Carrillo a declarat 
că Partidul Comunist din Spa
nia nu se va mai opune stabi
lirii de relații diplomatice intre 
Spania și țările din Europa ră
săriteană, inclusiv Uniunea So
vietică, precum și cu MexicuL

Președintele Consiliului de Miniștri al
-> ■»

R.P. Polone l-a primit pe ministrul român
al agriculturii și industriei alimentare

Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, minis
trul agriculturii și industriei 
alimentare, care a întreprins, In 
perioada 7—10 decembrie, o 
vizită oficială in R.P. Polonă, 
a fost primit de președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Piotr Jaroszewicz. In 
cursul întîlnirii, desfășurată în-

și cooperam 
fomâno-sovietice

tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, a fost exprimată satis
facția pentru dezvoltarea dina
mică pe care o înregistrează 
raporturile economice româno- 
po-lone.

In timpul vizitei, viceprim- 
ministrul român a purtat con
vorbiri cu Kazimierz Barei- 
kowski, ministrul agriculturii, 
și Emil Kolodziej, ministrul in
dustriei alimentare și achizi
țiilor, consacrate dezvoltării și 
diversificării colaborării econo
mice și tehnico-științifice în. 
domeniile agriculturii și indus
triei alimentare din cele două 
țări. Au fost semnate două în
țelegeri privind dezvoltarea co
laborării economice și tehnico- 
științifice în domeniile agricul
turii și, respectiv, industriei a- 
limentare, pe perioada 1976— 
1980.

<

La Roma s-au în
cheiat lucrările se
siunii Consiliului Or
ganizației Națiunilor 
Unite pentru Ali
mentație și Agricul
tură, la care au luat 
parte reprezentanții 
celor 42 
membre ale 
organism al 
Participanții 
doptat, între 
hotărîrea 
convocarea, în anul 
1979, a unei conferin-

de țâri 
acestui 
F.A.O. 
au a- 
altele, 

privind

țe mondiale consa
crate problemelor re
formei agrare și dez
voltării rurale — 
menționează agenția 
France Presse.

Totodată, Consiliul 
recomandă întreprin
derea unor acțiuni 
mai energice pentru 
creșterea producției 
alimentare în țările 
în curs de dezvolta
re, în condițiile în 
care ritmul anual de

creștere este încă in
ferior obiectivului de 
4 la sută propus cu 
prilejul ~ 
mondiale a 
tației, din 
brie 1974. 
recomandare 
motivată de 
că, deși situația ali
mentară mondială 
s-a ameliorat în ul
timul timp, pe ter
men lung situația 
rămîne încă îngrijo
rătoare.

Conferinței 
alimen- 
noiem- 

Această 
este 

faptul

Pentru prima dată după un an 
de zile, Libanul are un guvern 
efectiv, a cărui componență a 
fost anunțată joi seara. Sarcina 
cabinetului este reconstrucția 
națională în perioada de tran
ziție pînă la reconcilierea părți
lor care s-au aflat în conflict. 
Se apreciază că alcătuirea gu
vernului, care grupează experți 
în diferite domenii, constituie o 
premisă pentru desfășurarea u- 
nei munci eficiente.

Noul guvern libanez este for
mat din : Selim Al-Hoss, prim- 
ministru și ministru al comerțu
lui, economiei, industriei și pe
trolului și al informațiilor ; Fuad 
Butros, vicepremier, ministru al 
afacerilor externe și al apărării ; 
Salah Salman, ministru de in
terne, al construcțiilor de locu
ințe și al cooperativelor ; Ibra
him Shaito, ministru al sănătă
ții și al resurselor hidroelectri
ce ; Farid Rafael, ministru al 
justiției, al finanțelor și al poș
tei, telefoanelor șl telecomuni
cațiilor; Amin Bizri, ministru al 
lucrărilor publice, al transportu
lui și turismului ; Michel Dou- 
met, ministru al planificării ; 
Asaad Rizk, ministru al muncii,

al problemelor sociale, al edu
cației și al agriculturii.

Printre deciziile adoptate 
prima ședință a cabinetului, des
fășurată sub conducerea preșe
dintelui Elias Sarkis, imediat 
după anunțarea componenței e- 
chipei ministeriale, figurează 
plasarea tuturor stațiilor de ra
dio din țară sub controlul guver
namental.

în

Un purtător de cuvlnt pales
tinian a declarat vineri cores
pondentului la Beirut al agen
ției Reuter că palestinienii „sa
lută noul guvern libanez și îi 
doresc succes în activitatea sa".

Luînd cuvîntul în cadrul 
ședinței Conducerii Centrale 
a Asociației de prietenie so- 
vieto-română, Vasili Kono- 
top, președintele Conducerii 
Centrale a A.P.S.R., a rele
vat că recenta vizită a lui 
L.I. Brejnev la București a 
deschis noi perspective co
laborării tradiționale fră
țești între P.C.U.S. și P.C.R., 
între popoarele sovietic • și 
român. El a informat, de a- 
semenea, despre recenta 
Conferință a ARLUS, care 
„a constituit un eveniment 
memorabil în viața asocia
ției frățești și va contribui 
la activizarea continuă a ac
tivității ARLUS“.

Gavril Sotnikov, prim-vi- 
cepreședinte al conducerii 
A.P.S.R., a relevat că, în 
activitatea din acest an a a- 
sociației, un loc important 
l-au ocupat acțiunile menite 
să dezvolte prietenia și coo
perarea între cele două țări.

Alegeri prezidențiale 
in Algeria

Cel aproximativ opt milioane 
de alegători algerieni s-au pre
zentat, vineri, la urne pentru 
desemnarea președintelui țării. 
Potrivit primelor informații 
transmise de agențiile de pre
să, participarea la vot a fost 
masivă, în unele localități ea 
atingînd o sută la sută.

Așa cum s-a anunțat, pentru 
funcția de șef al statului can
didează Houari Boumediene, 
președintele Consiliului Revolu
ției și al Consiliului de Miniștri, 
desemnat candidat de Frontul 
de Eliberare Națională dine Al
geria. *

Primele rezultate vor fi cnuț 
noscute in cursul nopții, urmînd 
ca rezultatele definitive ale 
scrutinului să fie anunțate sîm- 
bătă sau duminică.

PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

PROFESORI CONCEDIATI IN 
NAMIBIA

In Namibia au fost concediați
237 de profesori aparținind 

• grupului etnic negru Nama, de
oarece au participat la o grevă 
a foamei. Acțiunea fusese de
clanșată la începutul lunii no
iembrie, profesorii Nama cerind 
salarii egale cu cele ale colegi
lor lor metiși, precum și con
struirea de școli secundare pen
tru elevii acestui grup etnic în 
zonele urbane din Namibia.

ț

ț

in ultimii ani o dezvoltare fără precedent, in fotografie : construcții 
peisajul acestui oraș.

Dar-es-Sa!aam, capitala Tanzaniei, ce numără in prezent peste 400 000 de locuitori, cunoaște 
moderne ce înfrumusețează
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COOPERAREA ECONOMICA 
ROMANO-VEST-GERMANA

La Bonn s-au desfășurat lu- 
orările celei de-a treia sesiuni 
a grupei mixte româno-vest- 
germane de experți în domeniul 
colaborării tehnico-științifice în 
agricultură și industrie alimen
tară. Pe baza rezultatelor po
zitive obținute în anul curent, 
a fost convenit și semnat un 
protocol care prevede dezvolta
rea schimburilor de specialiști 
și oameni de știință, precum și 
efectuarea unor cercetări în co
mun în anul 1977.

COMUNICAT COMUN 
SOVIETO-LIBIAN

Uniunea Sovietică și Libia 
și-au afirmat dorința de a con
tinua să dezvolte și să întăreas
că relațiile politice, economice, 
culturale și de altă natură între

VOLTA SUPERIOARĂ

cele două țări — se spune în co
municatul privind vizita oficială 
de prietenie în U.R.S.S. a pre
ședintelui Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Repu
blica Arabă Libiană, Moamer El- 
Geddafi. în comunicat este ex
primată aprecierea rolului pozi
tiv al mișcării țărilor nealiniate 
pentru realizarea păcii și secu
rității internaționale.
DEFICITUL BALANȚEI DE PLĂȚI 

A CANADEI
Deficitul balanței de plăți a 

Canadei se ridică în prezent la 
5 miliarde dolari, a declarat mi
nistrul canadian de finanțe, Do
nald MacDonald. Pe de altă 
parte, potrivit datelor furnizate 
de agenția Canadian Press, în 
luna noiembrie în Canada s-au 
înregistrat 708 000 șomeri, cu 
28 000 mai mulți decît luna pre
cedentă.

EFORTURI PENTRU DEZI'OITARE

„COSMO5-880"
In Uniunea Sovietică a fost 

lansat, la 9 decembrie, satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos- 
880“, în vederea continuării cer
cetării spațiului extraatmosferic, 
anunță agenția TASS.

• AMINAREA REUNIUNII la 
nivel ministerial a Conferinței 
asupra cooperării economice in
ternaționale se datorează lipsei 
de voință politică din partea 
statelor occidentale industriali
zate participante — a declarat 
la Caracas copreședintele din 
partea țărilor în curs de dezvol
tare, Manuel Perez Guerrero. El 
a precizat totuși că unele țări, 
cum sînt Suedia, Olanda, Franța 
și Canada, au arătat o mai bună 
înțelegere față de problemele 
lumii a treia, precum și o mai 
mare voință de cooperare.

Noi vestigii ale vechii civilizații 
peruane

In departamentul peruan Junin, a fost des
coperită o așezare a oamenilor preistorici care 
au trăit in zonă cu aproximativ 9 000 de ani 
înaintea erei noastre. Intr-o peșteră din a- 
ceastă regiune de la poalele Anzilor, arheolo
gii au găsit numeroase topoare și cuțite din 
piatră, precum și lăncii cu virfuri triunghiu
lare din piatră. Numărul mare de obiecte i-a 
făcut pe arheologi să tragă concluzia că, in 
respectiva peșteră, care se numără printre cele 
mai mari din Peru, au trăit citeva generații 
de oameni ai epocii de piatră. S-a stabilit că 
aceștia se ocupau in principal cu vinâtoarea 
și că știau să-și confecționeze o îmbrăcăminte 
simplă din pieile animalelor doborite.

Atenție la aerul pe care-l respirați !
Potrivit unui raport publicat de Agenția <e- 

deraia pentru protecția mediului, in Statele 
Unite, poluarea atmosferică reprezintă încă 
un pericol pentru 30 la sută din populația țării, 
deși in ultimul timp s-au obținut o serie de 

in combaterea acestui fenomen. In
și 1975, se arată in document, s-a 
30 la sută cantitatea de oxizi de sulf 
marilor orașe, dar pe ansamblul țării

rezultate 
tre 1970 
redus cu 
din zona 
situația se menține nefavorabilă, deoarece au

/ost construite întreprinderi industriale polu
ante in regiunile rurale, unde aerul era mai 
curat.

Tren de pasageri pe pernă 
magnetică

Primul tren de pasageri din U.R.S.S. ce se 
va deplasa pe pernă magnetică va străbate 
un traseu ce va uni centrul orașului Alma Ala 
cu un grup din noile sale cartiere, in care tră
iesc aproximativ un sfert din cei peste 900 000 
de locuitori ai acestui centru urban sovietic.

Principala componentă a traseului, cu o lun
gime de 11 kilometri, va fi o estacadă înaltă 

șase metri dotată cu instalații ce vor asi- 
funcționarea așa-numitului cimp mag- 

mobil.

^e 
gura 
netic

Pe
Cutremur artificial

Insula Izu Oshima din Japonia, a fost 
provocat artificial un cutremur in scopul de 
a se măsura viteza de deplasare a undei se
ismice. Specialiștii niponi au detonat 450 kg 
de dinamită la o adincime de 85 metri sub 
pămint. Magnitudinea exploziei a corespuns 
gradului doi pe scara Richter. Șocurile seis
mice au fost măsurate din opt puncte de ob
servație situate in regiunea Tokai. Rezultatele 
definitive ale experienței vor fi cunoscute 
peste o săptămină.

Consultări 
la Tokio

în cadrul Partidului Liberal 
Democrat din Japonia au în
ceput consultări în vederea ale
gerii unui succesor al actualului 
președinte Takeo Miki, prim- 
ministru al guvernului demisio- 
nar.

Gruparea P.L.D. condusă de 
primul ministru a avut o reu
niune în cadrul căreia și-a ex
primat opoziția față de inten
țiile exprimate de a-1 înlocui pe 
Takeo Miki în funcția de pre
ședinte al partidului cu Takeo 
Fukuda, despre care se aprecia
ză că este candidatul cel mai 
bine plasat. Gruparea lui Miki 
a declarat că, în fapt, Fukuda 
a favorizat diviziunile din inte
riorul P.L.D., motiv pentru care 
liberal-democrații au pierdut un 
număr considerabil de voturi la 
recentele alegeri parlamentare.

Pe de altă parte, gruparea 
P.L.D. condusă de fostul secre
tar general al partidului, Yasu- 
hiro Nakasone, a dat asigurări, 
în urma unei reuniuni, că va 
sprijini tendința generală din 
partid pentru alegerea unul nou 
președinte.

* data obținerii independenței, Volta Superioară 
prezenta o imagine devenită tipică pentru țările 
aflate ani îndelungați sub dominație colonială. 
O agricultură făcută după metode arhaice, care 
resimțea acut lipsa apei, absența oricărei indus- 
trii, sărăcie, analfabetism. începutul transformă

rilor in structura economică și socială, lente în primii ani de 
existență al noului stat african, avea să fie accelerat după 
1966, odată cu venirea la conducerea țării a guvernului con
dus de generalul Sangoule juamizana.

Dificultățile erau mari, dar țara avea resurse și mai ales 
voința de a învinge greutățile, de a se înscrie cu toate forțele 
pe calea dezvoltării independente, a progresului social. Pla
nificarea economiei, măsurile adoptate în direcția impulsio
nării ritmurilor de dezvoltare, acțiunea amplă de valorifi
care a resurselor naționale, crearea cadrelor de specialiști, 
lupta pentru învingerea analfabetismului sînt doar cîteva 
dintre direcțiile importante ale celor două planuri de dezvol- 

e™°mică și socială desfășurate între anii 1967—1970 și 
1974—1976. Agriculturii, care deținea și deține și în prezent 
cea mai mare pondere în economia țării, i se acordă o atenție 
deosebită. Grație eforturilor îndreptate spre utilizarea mai 
rațională a terenurilor agricole, spre introducerea mecaniză
rii, cultivarea unor plante cu o productivitate sporită, în 
ultimii ani s-au realizat producții superioare de sorg, arahide, 
mei și a crescut, de asemenea, efectivul de animale. Recent, 
guvernul de la Ouagadougou (capitala țării) a definitivat un 
vast program de ameliorări funciare care prevede construc
ția unor baraje pe riurile Dablo, Tamassogo, Seguenaga, 
Were și Tkara. Va urma apoi realizarea unei întinse rețele 
de canale de irigație.

în același timp, o atenție deosebită este acordată valorifi
cării resurselor subsolului Republicii Volta Superioară : aur, 
fier, mangan, cupru, uraniu, crom. Pe această linie se înscrie, 
de exemplu, proiectul „Tambao“ vizind exploatarea pe scară 
largă a unui înseninat zăcămînt de mangan din regiunea cu 
același nume, zăcămint de calitate superioară, care poate 
asigura o producție anuală de circa 620 000 de tone. De curînd 
în această regiune va începe construirea unei căi ferate în 
lungime de 350 km în prelungirea liniei existente. Alte 
proiecte ale guvernului prevăd construirea unor întreprinderi 
textile și de prelucrare a produselor agricole.

Camerun. Barajul l-dea de pe 
riul Sanaga

A. PERVA

• LA 9 DECEMBRIE, ca ur
mare a unei explozii violente 
provocate de elemente teroriste, 
a fost distrusă principala con
ductă de alimentare cu apă a 
capitalei portugheze, informează 
agenția A.N.O.P. Aprovizionarea 
cu apă a Lisabonei și a suburbi
ei acesteia a fost redusă cu 90 
la sută. Compania Națională a 
Apelor din Lisabona apreciază 
că repararea conductei va dura 
două sau trei zile. A fost lansat 
un apel de reducere a consumu
lui de apă la strictul necesar.

• LA COVENTRY, în MareaT 
Britanie, a fost semnat cel mai ’ 
mare contract din istoria comer
țului sovieto-britanic, relatează 
agenția TASS. Potrivit preve
derilor contractului, partea en
gleză va livra în Uniunea Sovie
tică agregate de pompare a ga
zelor destinate conductelor de 
gaze din vestul Siberiei. Insta
lațiile vor fi dotate cu motoare 
produse de compania „Rolls 
Royce".

SlMBATA, 11 DECEMBRIE

PROGRAMUL I
11.00 O viață ( pentru o idee: 

A. D. Xenopol (1847—1902). 11.30 
Oaspeți ai vieții muzicale româ
nești. 12.00 Bucureștiul necunos
cut. Călători străini pe malurile 
Dîmboviței. 12,20 Muzică de jazz.
12.50 Itinerar plastic constănțean. 
13,15 Cîntece maramureșene. 13,30 
Telex. 13.35 Caleidoscop cultural- 
artistic. 13,55 Portativ. Festivalul 
național „Cîntarea României" — 
amplă manifestare culturală de 
masă. 14.20 Turism și vînătoare.
14.50 „Căci rouă e sudoarea pri
vighetorilor “. Spectacol de poezie. 
15,10 Club T. 16,00 Vîrstele pelicu
lei. 17,00 Volei masculin: Dinamo 
București — Dukla Liberec (Cupa 
Campionilor Europeni). 18,50 Săp- 
tămîna politică internă și inter
națională. 19,05 Eroi îndrăgiți de 
copii. 19,30 Telejurnal. 20.00 Tele- 
enciclopedia. 20,50 Publicitate.
20.55 Film serial: ,,Kojak“. 21.45 
Telerecital de comedie. Astă-sea- 
ră... matineu! 22.45 Telejurnal.
22.55 Seară de romanțe. 23,20 Săp- 
tămina sportivă.

DUMINICA, 12 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

8,30 Tot înainte’. 9,20 Film serial 
pentru copii: „Blîndul Ben". 9.45 
Pentru căminul dumneavoastră. 
10,00 Viața satului. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
13.00 Telex. 13,05 Album dumi
nical. 16,35 Vlad Țepeș. Film do
cumentar. 16,50 Film serial: DIN 
TAINELE MARILOR. Episodul 
XXII — „Balenele care cîntă". 
17,40 Drum de glorii. Emisiune- 
concurs pentru tineret, dedicată 
aniversării a 100 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a 
României. 19,00 Micul ecran pen
tru cei mici. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 19,55 Avanpre
mieră. 20.00 Baladă pentru acest 
pămînt. Vestigii istorice în Țara 
de Sus a Moldovei. 20,20 Film ar
tistic: „Rio Lobo“. Premieră TV. 
21,55 Vă invităm în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii. 22,55 
Telejurnal. 23,05 Telesport.

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic.

20.00 Ora melomanului. Concert 
Mozart. 21.00 Reportaj de scriitor: 
„Bărăganul** de Constantin Țoiu. 
21,15 Publicitate. 21,20 Seară de 
.romanțe. 21,40 Film serial: „Kojak“ 
(reluare).

LUNI, 13 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Teleglob: 
Malta. 19,15 Publicitate. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Roman-foileton: „David Copper- 
field" (ultimul episod). 20.55 Via
ța economică. 22,00 Tipografii. Re
portaj. 22,20 Cîntec anilor de lu
mină. Emisiune muzical-literar- 
coregrafică. 22,40 Telejurnal.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Marele și mi
cul ecran. 18.50 Publicitate. 18,55 
Film serial pentru copii: „Blin- 
dul Ben“ (reluare). 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Navi
gatorii mărilor de grîu. Emisiune 
despre activitatea tinerilor de la 
întreprinderea „Semănătoarea", în

întîmpinarea aniversării Repu
blicii. 20.20 Concertul capodopere
lor. 21.00 Telex. 21,05 Scriitorul și 
epoca sa. Emil Botta. 21.40 Publi
citate. 21,45 Un disc pe 625 de 
linii.

17,35 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,05 Hochei: 
Cehoslovacia — Suedia. Transmi
siune de la Praga. 19.05 Telecro- 
nica pentru pionieri. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Reflec
tor. 20,20 Seară de teatru: „O

T
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a

I
MARȚI, 14 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală. 11,00 Film ar
tistic: „In fiecare seară la ora 11". 
12,15 Aplauze pentru români. Dis
cul de aur. 12.35 Telex. 16,00 Tele
școală. 16.30 Curs de limbă en
gleză. 17.00 Telex. 17,05 Mult e 
dulce... 17,25 Pentru sănătatea dv.

scrisoare pierdută" de I. L. Cara- 
glale. 22,30 Vedete internaționale. 
22,50 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 
20,25 Un fapt văzut de aproape. 
20,45 Armonii intime. 21,30 Telex. 
21,35 Cartea imaginilor. 22,10 Dulce

Românie. Documentar despre fru
musețile turistice ale țării.

MIERCURI, 15 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Enciclopedie pentru tineret. 17,30 
Contrapunct. 18,00 Scena. Emisiu
ne de actualitate și critică tea
trală. 18,20 Din viața plantelor și 
animalelor. 18,40 Tragerea prono- 
expres. 18,50 Consultații în ajuto
rul lectorilor, propagandiștilor și 
cursanților din învățămîntul poli
tico-ideologic. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Ancheta TV 
la dispoziția dumneavoastră. 20,35 
Telecinemateca: „Corupție la Pa
latul de justiție". Premieră TV. 
22.45 Lie ciocîrlie. Nestemate ale 
cîntecului oltenesc. 22,40 Tele
jurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Stagiunea camerală bucu- 
reșteană. Transmisiune directă. 
21,00 Telex. 21,05 Flacăra vie a 
științei. 21,35 Pe plaiuri moldo

vene. 21,50 Publicitate. 21,55 Ce 
știm și ce nu știm despre...

JOI, 16 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

15.00 Hochei: Cehoslovacia — 
Canada. Transmisiune directă de 
la Moscova. 17,20 La volan. Emi
siune pentru conducătorii auto.
17.30 Din țările socialiste. 17,40 Iti
nerary. folclorice. 18,05 Noi, fe
meile. 18,35 Publicitate. 18,40 Uni
versitatea TV. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Ora știin
ței și tehnicii. 20,35 Interpreți de 
muzică ușoară. 21,00 Cel mai bun, 
continuă. Concurs de cultură ge
nerală șl pregătire multilaterală. 
21,50 Documentar. O memorie de... 
elefant. 22,40 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul simfonic al Or
chestrei de studio a Radiotelevi
ziunii. 20,50 Pe teme economice. 
21,10 Mihail Sadoveanu. Oameni și 
locuri. 21,45 De dor și de bucu
rie. Cîntece și Jocuri populare.

VINERI, 17 DECEMBRIE

PROGRAMUL I
10.00 Teleșcoală. 11.00 Film ar

tistic: „S-a întîmplat la Laven
der Hill". 12.20 Melodii... melodii.
12.40 Telex. 15,00 Hochei: Canada^- 
— Suedia. Transmisiune directă X 
de la Moscova. 17.15 Emisiune în 
limba germană. 18,55 Forum ce
tățenesc. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Meridiane cultu
rale românești. 20,35 Avanpre
mieră. 20,45 Film artistic: „Mun
tele ascuns". Premieră TV. 22.15 
Publicitate. 22,20 Cadran mondial.
22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17,00 *relex. 17,05 Tezaur de cîn

tec românesc. 17,40 Pagini de 
umor: „Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea". 18,05 Ferestre des
chise spre lume. Dincolo de cer
cul polar. 18,55 Publicitate. 19.00 
Melodii populare. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Din 
filmoteca TV. 20.30 Publicitate. 
20,35 Spirala. Film documentar. 
20,45 Telex. 20.50 Seară de ope
ră: „Hamlet" de Pascal Bentoiu,
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