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Ieri s-a încheiat vizita de prietenie a 
președintelui Republicii Arabe Egipt,

Mohammed Anwar El Sadat
.....................:• . ............................................. .............................................................

Turceni

A FOST TERMINAT 
UN IMPORTANT 

OBIECTIV 
HIDROTEHNIC

Colectivul șantierului nr. 2 
din cadrul grupului de 
șantiere constructii-instalatii 
Turceni a terminat un impor
tant obiectiv : barajul de 
retentie ce va asigura ridica
rea nivelului apei Jiului. în 
amonte, si prin aceasta — 
apa necesară funcționării pri
melor agregate ale puternicei 
termocentrale. Obiectivul, la 
realizarea căruia și-au adus 
contribuția colectivele de 
constructori, coordonate de 
inginerii Nicolae Dorde, 
Gheorghe Motoș și Gheorghe 
Motorga, cuprinde barajul, 
lung de 114 m cu 6 deschi
deri. priza de apă. casa site
lor și o rețea complexă de 
canale hidrotehnice.

Odată cu aceasta au fost 
încheiate și lucrările la albia 
prin care cursul Jiului va fi 
dirijat după folosirea apei la 
termocentrală, constructorii și 
montorii îndeplinindu-șî o 
importantă prevedere a an
gajamentului asumat anul a- 
eesta în întrecerea socialistă.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Njcolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază. pe general de 
divizie Gaston Ibanez O’Brien, 
ministrul industriei și turismu
lui al Republicii Peru, care efec
tuează o vizită în tara noastră.

La primire a participat tova
rășul loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini.

A fost prezent Alberto Gal
vez, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Peru la 
București.

Ministrul peruan a înmînat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie și i-a 
transmis un cordial salut din 
partea președintelui Republicii 
Peru, general de divizie Fran
cisco Morales Bermudez, pre

cum și urări de prosperitate 
poporului român prieten.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită din partea 
sa un călduros salut și cele mai 
bune urări președintelui Fran
cisco Morales Bermudez, iar po
porului prieten peruan bunăsta
re și fericire.

în timpul întrevederii a fost 
relevată evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-peruane și s-a 
exprimat dorința de a adinei și 
diversifica colaborarea pe plan 
politic, economic, cultural și 
în alte sfere de activitate, 
între cele două țări, de a inten
sifica conlucrarea lor pe plan 
internațional, în folosul celor 
două popoare, al cauzei păcii, 
destinderii și cooperării inter
naționale.

Examinîndu-se rezultatele co* 
laborării economice dintre cele 
două țări, s-a evidențiat că 
România și Peru au interese co
mune pentru a asigura pe aceas
tă cale un progres mai rapid în 
dezvoltarea lor economică și so
cială. S-a exprimat, de aseme
nea, hotărîrea ambelor țări de 
a acționa în continuare pentru 
întărirea colaborării și solidari
tății cu celelalte țări in curs de 
dezvoltare în lupta pentru sta
tornicirea unor relații politice 
de tip nou între state, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare, pentru in
staurarea unei noi ordini eco
nomice, a unui climat de înțe
legere internațională.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

în ntest 
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• PRESTIGIUL PROFE
SIONAL AL CELOR 
ALEȘI — CONDIȚIE A 
ÎNDEPLINIRII MANDA
TULUI (conferințe de 
dare de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.C. și 
A.S.C.) • TINERII — O 
PREZENȚĂ CONTINUĂ 
PE OGOARELE ȘI LI

VEZILE VÎLCENE

„Vom fi alături 
de deputat"

Vizita de prietenie întreprin
să în tara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de președintele Re
publicii Arabe Egipt. Moham
med Anwar El Sadat, a luat 
sfirsit luni la amiază cind înal
tul oaspete a părăsit Capitala.

La plecarea din Sinaia, unde 
au avut ioc convorbirile la nivel 
înalt româno-egiptene, președin
ții Nicolae Ceausescu si Mo
hammed Anwar El Sadat' au 
fost salutați de Ion Circei, 
președintele Consiliului popular 
județean Prahova, de Constan
tin Neagu. primarul orașului Si
naia. de alti reprezentanți ai 
organelor locale de stat. Un 
grup de pionieri si tinere fete 
au oferit celor doi șefi de stat 
buchete de flori. Apoi, coloana 
oficială, escortată de motoci- 
clisti. s-a îndreptat sore aero
portul Otopeni. unde a avut loc 
ceremonia plecării.

Aerogara este împodobită 
sărbătorește. Pe frontispiciul Sa
lonului oficial se . aflau por
tretele președinților Nicolae 
Ceausescu si Mohammed Anwar 
El Sadat. încadrate de drapelele 
celor două țări. Pe mari pan
carte se puteau citi. în limbn° 
română și arabă, urările : „Să 
se dezvolte relațiile de priete
nie, si colaborare dintre Repu-

blica Socialistă România si Re
publica Arabă Egipt. în intere
sul ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii, securității si coope
rării în întreaga lume !“ : „Tră
iască pacea, prietenia si colabo
rarea intre toate popoarele 
lumii !“.

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, mii de bucureșteni salută 
cu stimă si simpatie pe șefii de 
stat ai celor două țări.

Ceremonia plecării incepe cu 
prezentarea onorului de către o 
gardă militară. Sint intonate im
nurile de stat ale Egiptului și 
României.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammed Anwar El Sadat 
trec în revistă garda de onoare.

înaltul oaspete îsi ia apoi ră
mas bun de la persoanele ofi
ciale române aflate pe aeroport. 
Sint prezenti tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu. Gheorghe 
Cioară. Ion Dincă. Janos Faze- 
kas, Gheorghe Oprea, Ștefan. 
Andrei. Teodor Coman. Ion Co-

man, Miu Dobrescu. Nicolae 
Giosan, Angelo Miculescu, vice- 
nrim-min.istru al guvernului, 
George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe, alti membri ai 
guvernului.

Președintele Mohammed An
war El Sadat este salutat la 
plecare, de asemenea, de șefii 
misiunilor diplomatice ai Rega
tului Hașemit al Iordaniei, Re
publicii Irak, Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste. 
Regatului Marocului. Republicii 
Arabe Siriene. Republicii Demo
cratice Sudan. de reprezentan
tul permanent la București al 
Organizației centru Eliberarea 
Palestinei, precum si de amba
sadorul Iranului în România.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea.
Arabe __ __ _______
Hassan Abdel Aal Nayel, și 
^nembri _ _______,_ ___

La rîndul lor. Ismail Fahmi. 
viceoremier si ministru al afa
cerilor externe, celelalte per
soane oficiale care l-au însoțit

ambasadorul Republicii 
Egipt la București.

ai ambasadei egiptene.

COMUNICAT COMUN
(In pagina a 3-a)

pe șeful statului egiptean. în 
tara noastră îsi iau rămas bun 
de la oficialitățile române.

Cei doi șefi de stat sint ova
ționați îndelung de mulțimea 
aflată la aeronort care îsi expri
mă satisfacția fată de rezulta
tele rodnice ale noului dialog la 
nivel înalt româno-egiptean 
menit să servească intereselor 
celor două țări, păcii generale, 
colaborării si înțelegerii inter
naționale. între cei prezenti ne 
aeroport se aflau numeroși stu- 
denti egipteni si din alte țări 
arabe. Președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele Mo
hammed Anwar El Sadat răs
pund cu cordialitate manifestă
rilor pline de căldură ale mul
țimii care aclamă îndelung 
pentru prietenia româno-egip- 
teană.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori
Nicolae Ceausescu si președin
telui Mohammed 
Sadat.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceausescu si pre
ședintele Mohammed Anwar El 
Sadat isi iau un călduros rămas 
bun. Cei doi președinți îsi string 
prietenește miiniie. se îmbrăți
șează cu căldură.

La ora 12.00 avionul prezi
dențial a decolat îndreptîndu-se 
spre Iran.

președintelui

Anwar El

După adunarea care a avut 
loc la Școala generală nr. 134, 
pentru depunerea de candidatură 
in circumscripția electorală nr. 49 
din 
secretar 
lui 6 al 
miletul 
popular, mi-a mărturisit că in 
acele citeva ore in care au luat 
cuvîntul 12 alegători, s-a simțit 
ca în fața unui extrem de sen
sibil microscop. Mie mi s-a 
părut adunarea nu o simplă 
radiografie a celui ce va repre
zenta interesele ' locuitorilor din 
acest colt al Bucureștiului. ci 
un sfat al bunilor gospodari care 
folosesc orice prilej pentru a 
gîndi, a propune, a acționa cu 
toții în interesul tuturor. O lec
ție de responsabilitate civică, de 
patriotism. Era firesc de aceea 
să se vorbească despre prefa
cerile care au loc astăzi în 
întreaga țară. în. Capitală si mai 
ales în. această circumscripție 
unde ne vremuri ..semnul civi
lizației" era localul lui Hanț. 
„Prelungirea Ferentarilor. îmi 
spune pensionarul Cornel Abagiu, 
avea o faimă de care nu mai 
vrem să ne amintim. Ca să 
cumpărăm o pîine trebuia să 
mergem în oraș"...

Aici s-au schimbat multe. Și-a 
făcut apariția -industria și. pe 
drept euvînt, medicul Ilarie 
Iliescu, lega înflorirea circum
scripției de prezența în zonă a 

'întreprinderii „Autobuzul". S-au 
construit blocuri. Școala 134 este 
Si ea nouă, există unități pentru 
servirea populației. Nu-i vorbă, 
mai sint destule de realizat : 
locuri de joacă pentru copii, 
balastarea unor străzi, na văr i. 
înființarea unor unități de lapte 
și piine etț. Ca buni gospodari 
oamenii au așezat, după o te
meinică analiză, pe o hîrtie 
toate propunerile și le-au în-

sctcn-.'l 6. Alexandru Micu, 
ai Comitetului seetoru- 
U.T.C., membru în co- 
executiv al consiliului

minat candidatului, socotindu-1 
„al nostru". Un semn de mare 
încredere.

Trei elemente definitorii au 
reieșit în această adunare. în 
primul ripd dorința celor pre- 
zenți de a face din această

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a 11-a)

APROBARE UNANIMĂ
din partea tinerilor, a tuturor cetățenilor țării 
PENTRU VIBRANTUL IMN AL PATRIEI, 
PENTRU NORMELE CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

adoptate de marele forum legislativ
în telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, numeroase 
colective <le oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul 
țării — români, maghiari, germani și de alte naționa
lități — iși exprimă aprobarea, deplina adeziune și 
satisfacție față de hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. și 
legile adoptate de recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale, față de politica înțeleaptă a partidului nos
tru comunist.

Cu adincă emoție patriotică, sint exprimate senti
mente de mîndrie și nemărginită recunoștință față de 
conducerea partidului și statului, față de secretarul 
general al partidului, pentru noul Imn de Stat al țării 
noastre, care, pe melodia marelui compozitor Ciprian 
Porumbescu, glorifică eroismul poporului român, lupta 
sa seculară pentru libertate, neatîrnare și dreptate so
cială, dragostea pentru glia strămoșească, care sinteti
zează cuceririle revoluționare din anii socialismului, 
hotărîrea tuturor fiilor țării ca, strins uniți în jurul

partidului, să ridice pe noi culmi de civilizație Româ
nia socialistă, să lupte pentru triumful comunismului 
în scumpa noastră patrie.

Este exprimată, de asemenea, totala adeziune față de 
legea privind normele de adresare in relațiile dintre 
cetățenii Republicii Socialiste România, dovadă eloc
ventă a permanentei preocupări a conducerii de partid 
și de stat de punere și menținere în concordanță a 
eticii socialiste cu schimbările fundamentale survenite 
in viața politico-economică a României socialiste.

TET.EGHAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ELAN MUNCITORESC"
de Stat al Romă-

. „Ținem să vă mulțumim din 
inimă dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe Nicolae .Ceaușescu. 
conducerii de partid și de stat, 
organului suprem al țării — se 
spune în telegrama colectivului 
de muncă al întreprinderii 
„Timpuri Noi“.din București — 
pentru mîndria ce ne-ați prile
juit-o de a Ii contemporani ai

noului Imn de Stat al Republicii 
Socialiste România, dovadă grăi
toare a ceea ce este și va deveni 
patria lăsată de străbuni. El 
exprimă măreția idealurilor po
porului român. înfăptuirilor lui 
epocale, aspirațiile sale pentru 
demnitate și libertate națională 
și socială".

Ne-a produs o imensă bucurie

aprobarea noului Imn de Stat 
al Republicii Socialiste România 
— se spune in telegrama colec
tivului întreprinderii de con
fecții din Craiova —, care, ,ba- 
zindu-se pe cunoscuta și vibran
ta melodie creată de marele 
compozitor patriot Ciprian Po-

(Continuare în pag. a lll-a)

„cu
Noul Imn 

niei exprimă in întreaga sa fru
musețe și bogăție sufletul ro
mânesc crescut la dogoarea 
nepieritoare a iubirii de patrie. 
Fiind cîntat pe cunoscuta melo
die a lui Ciprian Porumbescu, el 
vine parcă din adîncurile isto
riei poporului nostru, afirmînd 
cu putere mărturiile de seamă 
ale tuturor generațiilor, mărtu
rii in care ne simțim cuprinși 
noi înșine, cu învățătura și 
idealurile noastre de azi, ale co
muniștilor. M-am bucurat citin-

du-1, deoarece acest imn este un 
cîntec simplu și măreț despre 
tradițiile noastre făurite în luptă 
unită, despre aspirațiile de liber
tate ale întregului popor român, 
despre jertfa celor mai buni fii 
ai poporului — comuniștii. 
Născut din propria noastră is-

ION MITUCA
lăcătuș mecanic montator, 

Întreprinderea de autoturisme 
Pitești

(Continuare în pag. a IU-a)

In secția utilaj metalurgic ;a întreprinderii „Independența" — Sibiu 
este pregătit pentru a ft predat beneficiarului im nou lot de 

mașini și utilaje.
Foto t O. PLECAM

De la 1 noiembrie, noi categorii de oameni ai muncii — din
industria chimică, a săpunurilor și cosmeticelor și din

cercetarea științifică, ingineria tehnologică, proiectarea și
activitatea de informatică-beneficiază de majorarea retribuției

Bunăstarea noastră
depinde de munca noastră 
CE ÎNSEAMNĂ PENTRU TINERII CARE LUCREAZĂ IN RAMURA CHIMIE A, 
PENTRU TINERII CERCETĂTORI, INGINERI TEHNOLOGI, PENTRU CEI CE LU
CREAZĂ IN ACTIVITATEA DE INFORMATICĂ ACTUALA MAJORARE A RETRI

BUȚIEI ? IATĂ CÎTEVA CALCULE ILUSTRATIVE :

Retribuția tarifară 
netă nemajorată

Retribuția tarifară 
netă majorată Diferența în plus

Muncitor (operator chimist)
— categ. 2 bază, — 1 382 lei 1 642 lei 260 lei
maistru chimist
— gradația 6, cl. 25 2 389 lei 2 895 lei 506 lei
inginer chimist
— nivel bază, cl. 21 2 001 lei 2 310 lei 309 lei
subiniginer chimist
- grad 6, cl. 24 2 284 lei 2 760 lei 476 lei
Cercetător științific 
(nivel II retribuire) 
— nivel bază, clasa 22, 2 090 lei 2 415 lei 325 lei
— grad. 1, cl. 23 2 179 lei 2 520 lei 341 lei
inginer proiectant (investiții)
— grad. 2, cl. 24 2 090 lei 2415 lei 325 lei
tehnician proiectant (investiții)
— grad. 2, cl. 15 1 655 lei 1 922 lei 265 lei
analist, programator, 
inginer de sistem 
— nivel bază, cl. 22 2 090 lei 2 415 lei 325 lei
analist, programator (ajutor)
— nivel bază, cl. 13 1 565 lei 1 820 lei 265 lei

Cind intri pe poarta 
vestitei întreprinderi 
de detergenți „Dero" 
din Ploiești observi, 
mai întii, doar giganti
cele și complicatele 
instalații, printre care 
riști să te rătăcești, ca 
intr-un labirint al teh
nicii Apoi, treptat, îi 
descoperi pe oameni și 
nu oricum, ci ca pe a- 
devărați protagoniști a 
tot ceea ce se pe
trece în acest uriaș la
borator cu „eprubete" 
înalte cit o casă cu 
mai multe etaje și cu 
„lămpi de spirt" dogo
ritoare ca niște cup
toare de topit oțelul.

Iată instalația de 
sinteză a detergenți- 
lor, supranumită și 
„instalația tineretului" 
— pentru că majorita
tea celor care lucrează

aici n-au depășit cu 
mult vîrsta de două
zeci de ani și, mai a- 
les, pentru că însuși 
stilul lor de muncă 
exprimă starea de spi
rit a acestei vîrste. In

faptul că „pune suflet" 
in fiecare acțiune.

— Un necunoscător 
— ne spune tînărul — 
ar putea crede că „ta- 
blonistul" nu trebuie 
decit să stea pe un

Pentru o viată
demnă, fericită

fata unui tablou de 
comandă prin care se 
supraveghează și se di
rijează funcționarea u- 
nei coloane de disti
lare a xilenilor se află 
utecistul Aurel Vaidoș, 
cunoscut și apreciat în 
întreprindere pentru 
competenta sa, pentru

scaun și să apese din 
cind în cinci, pe cite 
un buton. Este o ima
gine falsă. De fapt, noi 
trebuie să „gîndim" 
permanent procesul de 
producție, sesizînd la 
timp orice dereglare a 
relației optime dintre 
parametri și realizind

cu promptitudine un 
nou echilibru. O a- 

> tenție deosebită acor
dăm valorificării la 
maximum a materiei 
prime. Pentru a evita 
orice 
lăm 
pină 
care 
nici 
stanță recuperabilă.

Lui Aurel Vaidoș ii 
place să vorbească de
spre profesia sa, de
spre planurile sale de 
viitor. Este in ultimul 
an de liceu, la seral, 
iși cumpără în mod 
frecvent cărți de spe
cialitate, se perfecțio
nează.

pierdere, redisti- 
toate reziduurile 
în momentul in 
nu mai rămâne 
un gram de sub

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare
în pag. a Il-a)
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FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECEREA UTECISTĂ

UN SEMNIFICATIV SEMN DE MARCAJ

BUNĂSTAREA NOASTRA DEPINDE DE MUNCA NOASTRA

CU GÎNDUL RECUNOȘTINȚEI
5 >

getul familiei. Eu și soțul meu, 
după numai 4 ani de zile am 
ajuns la categoria a IV-a de re
tribuire, cu un cîștig lunar de 
1601 lei fiecare, in urma aces
tei majorări, vom primi fiecare 
cite 1918 lei. Aceasta înseamnă 
pentru familia noastră un spor 
de 634 lei, ceea ce trebuie să 
recunoaștem este substanțial. 
Iar ca noi» beneficiază, incepind 
de astăzi, mii de lucrători 
ramura chimiei. Este unul
argumentele cele mai concrete 
oie aprecierii și prețuirii inaltei 
valori umane acordate la noi 
omului ■ și activității sale crea
toare.

A

îndemn la autodepășire continuă
SI DATORIEI PERMANENTE
Relativ nouă, profesia de 

muncitor chimist s-a impus as
tăzi ca o prezență demnă în 
dezvoltarea industrială, în eco
nomia țării. Gigantice instalații 
se ridică pretutindeni ca urmare 
a celei mai dinamice dezvoltări 
de ramură, valorificînd superior 
bogățiile naturale și obținînd 
produse de cea mai largă utili
zare și de înaltă competitivitate. 
Lucrez în cel mai mare combi
nat petrochimic din țară, cel de 
la Pitești. Sînt amecist, adică 
fac parte din cea mai reprezen
tativă . meserie a industriei chi
mice moderne. în sine, această 
poziție ne dă dreptul, mie și co
legilor, să ne socotim cu ade
vărat niște oameni 
Așa ne și străduim 
soțul meu lucrăm 
secție de patru ani 
tem tineri, amîndoi 
din riadul comuniștilor și acti
văm in cadrul organizației U T.C. 
Ne bucurăm de stima și re’spec- 
tul colegilor pentru rezultatele 
bune în muncă. Asta ne dă tu
turor satisfacția lucrului realizat 
cum se cuvine, cum ni se cere. 
Vă dăți seama' de ce sîntem 
acum atit de satisfăcuți pentru 
majorarea retribuției noastre 
începînd cu această lună. Dar 
dincolo de acest sentiment avem 
și mai treaz în conștiință gindul 
recunoștinței pentru partid, pen
tru acest părinte in permanență 
grijuliu de soarta țării, a fiecă
rui cetățean. Ne dăm seama că 
datoria noastră de .a munci mai . 
bine, de a rămîne mereu în

toi- din toate ramurile și dome
niile de activitate în cursul ac
tualului cincinal. O serie de ca
tegorii beneficiază deja de aces
te majorări. Inccpind de astăzi, 
1 noiembrie 1977, noi, lucrătorii 
din proiectare și cercetare ne 
bucurăm de această majorare 
substanțială a retribuției.

Ca inginer proiectant, grupa a 
III-a, in cadrul Institutului de 
proiectări automatizări (I.P.A.) 
București, sint retribuit cu suma 
de 2 389 lei. o gradație primind 
chiar în cursul acestui an. Ince- 
pind din această lună, la retri
buția respectivă se vor adăuga 
încă 371 lei. După 9 ani vechi
me in muncă, retribuția lunară 
de 2 760 lei mi se pare echitabilă 
în raport cu munca mea, cu me
ritele pe care mi le-am ciștigat 
in cadrul acestui colectiv. îm
preună cu retribuția soției, pro
fesoară la un liceu din Capita
lă, realizăm un venit suficient 
nu numai pentru asigurarea în
treținerii familiei, ci și a tutu
ror condițiilor necesare conti
nuării pregătirii noastre spiritu
ale, a unei baze temeinice pen
tru viitorul nostru. O asemenea 
înaltă prețuire a muncii perso
nalului din domeniul cercetării 
științifice, inginerie tehnologică, 
proiectare și activitate de infor
matică ne obligă la o mobilizare 
mai bine organizată, mai efici
entă, a forțelor noastre, a posi
bilităților de creație, ne îndeam
nă la autodepășire continuă. Mai 
ales că facem parte dintr-un in
stitut de prestigiu, care s-a si
tuat consecvent, prin realizările 
sale, în fruntea acestei activități 
de proiectare și cercetare. Este 
o satisfacție și o datorie față de 
partid și de stat, pe care tre
buie să ni le manifestăm prin 
propriile noastre fapte.

Pentru fiecare cetățean tinăr 
al patriei, bucuria de a munci 
intr-o țară liberă pe destinul 
său, de a avea satisfacție pentru 
tot ceea ce realizează, dc a îm
plini ceea ce și-a visat este cu 
adevărat cea mai mare cucerire, 
in favoarea omului, a prosperi
tății poporului însuși. Se știe, 
și faptele conving grăitor, zi de 
zi. că sîntem o societate a omu
lui. Totul pentru om, pentru ne
voile 
mată 
statul 
litică.

să 
nici o clipă, 
producții cit

primele rînduri, nu trebuie 
ne părăsească 
Muncind pentru
mai înalte și parametri calita
tiv superiori, muncim de fapt 
pentru noi înșine. Din aceste 
valori suplimentare se acordă și 
măririle de retribuție. Așa cum 
ne-am dat seama, ele sînt acor
date tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, gradat, pe eta
pe, în acest cincinal și constituie 
un real spor de venituri în bu

libere ale brigadierului Ilie Anton au de-

ȘCOALA

După-amiezile . .. . ,
venit ore de căutare febrilă a ufior noi căi spre perfecționare, 
lată-l. la masa sa de lucru, aplecat asupra schemei unui nou 
tip de locomotivă, analizînd-o ansamblu cu. ansamblu, in 
căutarea unui procedeu mai rapid de efectuare a operațiilor.

A 2500-A LOCOMOTIVĂ
In urmă cu 13 ani Ilie An

ton absolvind școala profe
sională. a losț repartizat să 
lucreze inlr-una din cele mai 
importante unități economice 
din țară — întreprinderea 
„Eleetroputere" din Craiova, 
încă de la încadrare a găsit 
aici un colectiv de oartieni 
harnici, de adevărați comu
niști, gala să-i îndrume pri
mii pași pe singurul drum 
posibil afirmării, acela al 
muncii cinstite. A fost aju
tat nu numai să stăpinească 
toate tainele meseriei, să cu
noască toate aspectele mun
cii din secția confecții me
talice, ci să-și lărgească ori
zontul cultural, limp de 13 
ani. Ilie Anton a fost un per
manent exemplu in muncă 
pentru colegii săi. realizîn- 
du-și cu maximă corectitudi
ne sarcinile profesionale, con
tribuind astfel la creșterea 
productivității muncii in sec
ția în care lucrează. Spiritul 
său organizatoric, permanen
ta preocupare pentru rezolva
rea problemelor din 
secției, au făcut să i 
credințeze munca de 
brigadă. Coordonează 
munca unui colectiv 
din 20 de tineri. Muiți din
tre aceștia sint fruntași. Lă
cătușii Virgil Trăistaru, Au
rel Băjan. Vasile Cîrjan. și 
Ion Gomătirceanu, sudorul 
Viorel Spătarii ele. s-au im
pus prin competența lor pro-

cadrul 
se în- 
șef de 

acum 
format

CETĂȚENEȘTI

de nădejde, 
să fim. Eu și 
în aceeași 
de zile. Sîn- 
facem parte

O VIATA
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(Urmare din pag. I)

d in 
din

GABRIELA CENUȘE.
muncitor A.M.C.. Combinatul 

petrochimic Pitești

sale — iată o deviză ur- 
consecvent de partidul si 
nostru în întreaga lor po- 
Dovada cea mai recentă

și concludentă este însuși pro
gramul de majorare eșalonată a 
retribuțiilor personalului mutici-

DEMNA, FERICITA

fesională. prin entuziasmul și 
. promptitudinea cu care răs
pund tuturor inițiativelor 
lansate de organizația U.T.C. 
din care fac parte. în pre
zent. împreună cu brigada sa. 
Ilie Anton lucrează la asam
blarea locomotivei nr. 100 
pentru C.F.R. „Este — mi-a 
spus tinărul brigadier — in 
activitatea mea, un semnifi
cativ semn de marcaj. Am 
participat pină acum la reali
zarea a 2 300 locomotive".

ȘI PRODUCȚIA

SPECIALIZARE
CONFORM

N. N. NEGULESCU,
strungar

MESERIEI

Dar „lămpile" exigentei ?
tn „Sctnteia tine

retului" din 23 „oc
tombrie a.c„ in ca
drul acestei rubrici 
căreia mi adresez 
și eu, publicați sub 
titlul „Teievizorul 
cu bucluc" opinia 
unui cetățean din 
județul Maramureș, 
privind moouU in 
care unii lucrători 
din sfera serviciilor 
către populație În
țeleg să... nu-și fa
că datoria, tn cele 

' ce vă voi relata, 
voi extinde puțin 
problema. referin- 
du-mă și la rapor
tul producător-con- 
șumator.

In urmă cu două 
luni. am cumpă
rat ca. și cetățea
nul din Maramureș.

un televizor 
mant". După 
zile 
defectat.

,.Dia- 
trei 

1 s-a 
în- 
re-

televizorul
L-»m

credințat pentru 
necesare 

„Pres-
Mi

paratiile 
cooperativei 
tarea" din Iași, 
s-a spus că lămpile 
arse nu pot fi înlo
cuite fiindcă deo
camdată nu se gâl- 
sesc nicăieri pe pia
ță. De cele spuse de 
șeful acestei uni
tăți m-aro convins 
și singur încercând 
să le caut în diver
se magazine din mai 
multe localități. Con
cluzia este că apara
tul meu, în starea 
în care se află nu 
mai este bun de ni
mic. Am plătit deci 
3 390 lei ca să pot

urntărl emisiile Tiv. 
timp'de trei zile. Mă 
întreb oare contro
lorii tehnici de cali
tate nu au procedat 
și in cazul acestor 
aparate la un con
trol riguros înainte 
de a fi livrate con
sumatorilor ?

o 
este 
de 
cooperativele 
pective nu sînt 
provizionate cu pie
se de 
după 
sînt 
țioase

altă " problemă 
cea a pieselor 
schimb. De ce 

res- '
a-

schimb, 
cum 
atit
9

Dr.

se 
de

care, 
vede,
pre-

ing.
EMIL 

LAZARESCU

CĂMINUL CULTURAL,
O PREZENȚĂ ACTIVĂ

Viata culturală a unei co
mune iși găsește un loc ple
nar de manifestare la că
minul cultural. înțeles nu ca 
o prezentă efemeră, ci ca un 
factor decisiv de conservare 
a tradițiilor și de petrecere 
a timpului liber. „Este cu- 

numărul 
audio-vi-

re-

născut faptul că . 
mare de mi jloace 
triale îndepărtează sau 
zervă puțin timp liber tine
retului pentru a frecventa 
căminul cultural — ne spune 
directorul Căminului cultu
ral din Islaz. profesorul 
Dima Constantin. Totuși, am 
reușit să. imprimăm tinerilor 
din comună dragoste pentru 
activitatea culturală, din- 
du-le posibilitatea să acti
veze in formații de dansuri, 
in brigăzi artistice, să consti
tuim echipe cu care ne-am 
prezentat și deplasat în alte 
comune, cu care am partici
pat la Festivalul „Cintarea 
României'1.

In atenția conducerii coniu- 
nei, a conducerii Căminului 
cultural din Islaz stă pregă
tirea. permanentă pentru a 
participa cu și mai mult en
tuziasm. și dăruire la etapa 
a doua a Festivalului „Cin-

tarea României". Formația 
de cor. de dansuri mixte, e- 
chipa de teatru cuprind în 
cadrul lor pe tinerii profe
sori, medici. cooperatori, 
muncitori din Combinatul 
chimic de la Turnu-Măgurele 
Pe Hainagiu 
operatoare la 
am intilnit-o la 
formației de dans 
alături de tinerii 
Dinu Văluian și
Sebastian. „Eu. deși lucrez la 
Turnu-Măgurele. am activat 
in echipa de dansuri, am 
participat și particip cu re
gularitate la repetiții nu din- 
tr-o obligație, ci dintr-o p- 
bișnuinfă" — ne spune mun
citorul Motoiilon.- Aceeași 
obișnuință am intilnit-o și 
la tinerii Trandafir George, 
șofer la I.T.A. Tr. Măgurele. 
Băja George, muncitor 
Combinatul chimic Tr. 
gurele. Nania Florice.1, 
rer la C.A.P. „Unirea", 
membri ai echipei de 
suri.

Georgica. co- 
C.A.P. Islaz, 

repetițiile 
popular, 

profesori 
Magarglu

'■ la 
Mă- 

ingi-

Cind un tinăr muncitor se 
hotărăște să se'înscrie pen- 
,tru continuarea studiilor.. la 
un liceu seral, cind colectivul 
in care lucrează, ințelcgin- 
du-i dorința, ii înlesnește a- 
ceastă posibilitate, creîndu-i 
condiții să lucreze, cind este 

Icazul, intr-un singur schimb, 
■ șe urmărește, in mod firesc, 
ciștîgul pe care-1 va avea in- 

.treprinderea cînd tinărul, la 
iabsolvire, va fi în stare să 
; presteze . o muncă pentru 
.care se cere o mai înaltă ca- 

. jlijfitare. o mai mare pricepe
re. Vreau să subliniez faptul 

‘că țot. ce și-a însușit, tinărul 
pe .parcursul anilor de șțu-

, d-ii, va fi pus in slujba ‘ inte
reselor intreprlnderii care 
i-a creat condiții pentru a- 
ceasta. Este 
un muncitor 
se înscrie la 
trial și să 
clasă cu profilul meseriei în 
care acesta deja lucrează.

Eu sint electrician. Lucrez 
la I.R.E. în orașul Giurgiu. 
Am absolvit școala profesio
nală ,și după susținerea exa
menelor de diferență, am fost 
declarat admis în anul III C 
al Liceului industrial nr. 2 
din Giurgiu. Numai că, spre 
surprinderea mea. am luat 
cunoștință că am fost repar
tizat la o clasă de sudură. 
Gînd rri-am înscris la acest 
liceu credeam că mi se va 
da posibilitatea să învăț mai 
mult in legătură cu meseria 
pe care o practic. Observ 
însă că sînt. nevoit, să pătrund 
într-un domeniu ■ qare îmi 
este complet străin, și mai 
mult decit atit. a cărui în
sușire nu mă ajută cu nimic 
la locul meu de muncă. Dacă 
ar fi fost o meâerie înrudi
tă. nu aș fi avut nimic îm
potrivă dar așa. consider că 
eforturile mele și ale colegi
lor mei de muncă, ale între
prinderii, vor rămine fără re
zultatul așteptat. Situația 
mea. probabil se va rezolva. 
Părerea mea este că la re
partizarea cursantîlor în 
clase, să se țină cu mai multă 
seriozitate seama de meseria 
pe care aceștia o practică la 
locurile lor de muncă.

— In afară de’dorința de a 
cunoaște — ne spune el — con
sider că am datoria morală de 
a contribui, prin mijlocele de 
care dispun, la creșterea pro
priei mele bunăstări. După cum 
știti, noi. lucrătorii din indus
tria chimică, facem parte din
tr-un nou eșalon de oameni ai 
muncii care beneficiază — de 
la 1 noiembrie anul acesta — de 
o mărire sensibilă a veniturilor. 
Retribuția mea, de exemplu — 
și gindiți-vă că eu muncesc abia 
de citivg ani •— creste de la 144S 
la 1724 lei pe lună, la care se 
adaugă sporul de acord global. 
Or. această sumă suplimentară, 
nu vine de undeva, din cer. ci 
trebuie justificată printr-o mă
rire a eficientei muncii. Politi
ca partidului și statului de ridi
care continuă a nivelului nostru 
de prosperitate, de civilizație 
mizează si pe efortul meu pe 
puterea ' mea de înțelegere a 
sensului timpului in care trăim. 
Vreau să fiu la înălțimea aces
tor așteptări.

La fel gindește tinărul opera
tor chimist Gheorghe Vulpescu, 
de la instalația de condiționare 
a detergenților. faza uscare — 
etapă a procesului tehnologic 
de care depinde în mare măsu
ră calitatea producției.

— lncepind de la 1 tioiembrie 
ciștiq — in loc de 1 723 de lei 
cit primeam înainte — 2 050 de 
lei lunar. Alocația pentru cei 
doi copii ai mei .se ridică, la rin- 
dul ei, la suma de 310 lei. 
veniturile soției vor 
asemenea, în curînd. 
acesta, ne va veni 
ușor să plătim r.atele . 
partamentul modern, proprietate 
personală in care locuim, să ne 
îmbrăcăm mai bine și . mai fru
mos. să facem excursii impreu
nă cu Alina și Gilda. fetijele 
noastre să trăim, intr-un fiu- 
vint, mai confortabil, bucurin- 
du-ne din plin de toate avanta
jele civilizației, Sint conștient 
insă că tot ceea ce se face in a- 
ceastă tară pentru bunăstarea 
noastră se bazează pe munca de 
zi cu zi. a fiecăruia dintre, noi. 
De aceea, sînt hotărît să mun-

iar 
crește, de 
In modul 
mult mai 
pentru a-

cesc mai bine decit pină acum. 
Pe noi ne preocupă in mod spe
cial calitatea producției și. pen
tru a o asigura, trebuie să fim 

■ exigeați in primul rind cu noi 
înșine. Totodată, ne străduim să 
eliminăm orice risipă de timp. 
O inițiativă valoroasă a tineri
lor. este, in această privință, po
licalificarea, care ne dă posibi
litatea de a interveni fără In- 
tirzlere in reglarea sau repara
rea instalațiilor. Eu. de exem
plu. sint și electrician și învăț, 
in prezent, și noțiuni elemen
tare din celelalte meserii, nece
sare întreținerii aparatelor și 
utilajelor.

Lg Întreprinderea „Dero" Plo
iești. ca in toate locurile unde 
se muncește, ei, oamenii, 
adevărata protagoniști. Și 
numai pentru că mașinile, pri
cit de mari și complexe, li se 
supun fără șovăire, ci și fiindcă 
întreaga, activitate are drept li
nie scop creșterea bunăstării șl 
prosperității lor. a posibilității 
de a se realiza pe deplin, ca 
ființe demne și fericite.

sint 
nu

Ing. DAN RADULESCU,
I.A.P. București

firesc deci, ca 
din industrie să 
un liceu indus- 
frecventeze o

„Vom fi alături de deputata Kt CULTURA
(Urmare din pag. 1)

o 
circumscripție un exemplu. Lu
crurile nu sint simple, deoarece 
este o circumscripție grea, care 
are acum nu 15 ștrăzi ci 40. cil 
probleme ce tin de disciplină, 
aprovizionare etc. V<'rn fi ală
turi de deputatul nostru — au 
asigurat adunarea Vasile Crăciun. 
ConstarVin Constantin. Cosma 
Lazăr. Angajamentul acesta 
izvorăște din deplina întelcece 
a adevărului că vorbele devin 
fapte numai în măsura in care 
toti oun umărul. Si oamenii s-au 
obișnuit să-și alăture puterile. 
Altfel nici nu se putea scb'mba 
fizionomia acestui cartier. în al 
doilea rind încrederea în capa
citatea șt seriozitatea tineretu
lui! De mai multe ori am no'at 
o asemenea apreciere : „Mă 
bucur că vom avea un deputat 
tinăr. un băiat serios, cu expe
riență". Unii îl cunoșteau ne 
Micu din activitatea de fiecare 
z’. ca secretar al comitetului 
U.T.C. de sector. L-au intilnit. 
în iatîtea rînduri. sîmbăta si 
duminica, la lucrările de pre
lungire a liniei de tramvai, care 
va rezolva una din cele mâi im
portante probleme : transportul. 
Alti vorbitori au lucrat împre
ună cu el în Uzina „Vulcan" sau 
i-au fost colegi la liceu. Un amă
nunt impresionant : cei 3 009 de 
utecisti vulcanisti i-au încredin
țat. lui Mișu Tudor mandatul de 
a vorbi în numele lor despre 
Micu. ..îl cuno'c de multi ani. a 
sous Misu Tudor, este un tinăr 

’ destoinic, serios, cu forță - de 
muncă impresionantă, care se 
bucură de respect. De dimineața 
pină seara este alături de tineri, 
la realizarea sarcinilor ■ eco
nomice. în acțiunile de muncă 
patriotică. Cu ajutorul lui noi. 
cei de la ..Vulcan", am ocunat 
locul I ne Capitală în 
rea utecistă".

N-am mai notat cele 
spus despre Alexandru 
deputat in circumscripția 40, 
pină la 20 noiembrie, pentru că 
știam multe lucruri. I-am văzut 
carnetul în care-si notează cu 
migală de. școlar propunerile, 
criticile. observațiile celor cu 
care se întîlneste în. adunări, la

intrece-

BUCUR DEMETRIAN 
profesor, comuna Islaz, 

Teleorman

DUMITRU BALAN, 
electrician

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VĂDUV A

cp s-au
Mi cu ca

BRE'*' y

Hh

La/Xo/1, ■ a-, ’’ •'’•-A/

Ia ei acasă, ne-stradă. Un 
ne care-1 consultă mereu, 

eforturile 
nentru încadrarea unor

el sau 
carnet 
De -fapt cunoscusem 
depuse
tineri in muncă, pentru dotarea, 
din resurse proprii a locurțlor 
de joacă pentru copii, pentru 
buna aprovizionare a magazine
lor. îl știam pe Micu de muiți 
ani cînd. secretar al comitetului 
U.T.C. de la „Vulcan", lansase 
o inițiativă care avea să facă 
ocolul tării „Procesul milimetri
lor". Au vorbit despre el. ca 
semn al garanției, alti colegi. 
Cornelia Ottulescu. secretar al 
comitetului U.T.C. de sector. 
Petruta Popazu. a vorbit Mihai 
Pintilie membru al biroului 
Frontului Unității Socialiste din 
sectorul 6. A vorbit si Micu. 
emoționat, dar hotărît să fie în 
primele 
te^esele alegătorilor.

în al treilea
ultimul, am reținut sensul adine 
pe care alegătorii de aici îl dau 
evenimentului de la 20 noiem
brie. j.Vom merge la vot — 
spunea Ștefan Ion ca lă cea mai 
mare sărbătoare". Si ca lucrurile 
să fie aidoma cu fapta oamenii 
s-au angajat să intimpine 20 
noiembrie si Conferința națio
nală a partidului cu noi reali
zări in acțiunile edilitar-gos- 
podărești.

Foto i V. TANASOF

rînduri. unde cer in-

rind. și nu în

• •••••

CONFERINȚE DE DARE DE SEAMA Șl ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE U.T.C. Șl A.S.C.
Am participat la Conferința 

de dare de seanță si alegeri a 
uteciștilor din cea mai mare în
treprindere a iudetului Timiș — 
I. M, Timișoara. Notă dominan
tă a făcut maturitatea de gm- 
dire a tinerilor — trăsătură do- 
bindită pe parcursul unui in
tens proces de educare politică 
si profesională, in miezul căruia 
organizația U.T.C. a știut întot
deauna să se implice nemijlocit.

Perspectivele de dezvoltare in 
viitor ale întreprinderii, atit din 
punctul de vedere al dublării 
capacităților de producție cit $i 
din cel al creșterii gradului de 
complexitate tehnică impun 
încă de pe acum o modelare in 
pregătire — corespunzătoare 
noilor sarcini. Asupra felului în 
care participantii la discuții au 
dezbătut acest aspect al promo
vării, noului. in domeniul mun
cii profesionale si politice, do
rim să ne oprim in. continuare.

Angajarea masivă la înfăptui
rea prevederilor cincinalului re
voluției tehnicO-științifice în
seamnă nu numai optimizarea 
traseelor tehnologice pe baze 
cibernetice, ci și instituirea de 
modalități de lucru noi. in pre
gătirea si educația tinerilor. 
..Cu tot cu elevii grupului nos
tru școlar sîntem în întreprin
dere 4 000 de tineri. Aproape 
1 000 frecventează cursurile li
ceelor serale. Multi sint absol
venți de liceu. Vreau să spun 
prin aceasta, menționa munci
torul Cornel Răcoare, că actiu-ț

nile cu caracter profesional, pe 
care le vom organiza de acum 
înainte, trebuie să se ridice la 
nivelul de cultură tehnică al ti
nerilor". Criticile aduse in con
ferință formulelor vechi, cum 
ar fi expunerile tehnice pe 
tema prelucrării prin așchiere 
a metalului, organizarea unor 
olimpiade pe meserii vizează in 
primul rind fondul desfășurării

1 000 de tineri in cursuri de 
specializare. Vreau să spun că 
astfel nu numai că am putea 
reduce perioada de asimilare și‘ 
am determina o creștere a pro
ductivității muncii mai intensi
vă. ci am contribui si la creș
terea calitativă a colaborării 
dintre munca de concepție și 
cea de execuție. Sentimentul 
apartenenței la același colectiv

piesele tipizate. Transferate pro
ducției se 
reținere 
explicată 
greși. Pe
tind cu ei. mi-am dat seama că 
ceea ce le lipsește este lipsa de 
sistematizare a propriilor cu
noștințe suplimentar dobindite 
în liceu. Tocmai de aceea con
sider că la baza viitoarelor ac-

observă o oarecare 
din partea tinerilor 
prin frica de a nu 
de altă parte, discu-

PRESTIGIUL PROFESIONAL AL CELOR ALEȘI
CONDIȚIE A ÎNDEPLINIRII

lor. în același sens, si cu ace
eași putere de înțelegere a ne
cesității de a depăși rutina de 
care suferă majoritatea inițiati
velor uteciste a vorbit si Simion 
Jivan. din secția mecanică I : 
„Valorificăm insuficient pre
zenta in mijlocul nostru a spe
cialiștilor cu studii superioare. 
Am aflat că. în total, sint peste 
200. Numai jumătate dintre ei, 
atiti cit sint tineri, dacă i-am 
folosi în conducerea microgru- 
purilor profilate. pe repere de 
produse nou asimilate ar putea 
să asigure participarea a peste

se va consolida si el mai mult". 
A cerut apoi să vorbească in

ginerul Liviu Eger : „Deși a- 
veam de gînd să iau euvînttri, 
intervenția antevorbitorului m-a 
încurajat si 
ce aveam să 
dispunem de 
cu un bagaj 
nică pe care 
suficient, 
noastră . .
activează 42 de utecisti. în ca
drul propriului Centru de calcul 
au fost elaborate noi baze teh
nologice pentru produsele gi

mai mult în ceea 
spun. Intr-adevăr 

un potential uman 
de informație teh-
il valorificăm in- 

Numai in organizația 
- tehnic-concepție —

/

ESTE O CARTE?

LA PETROȘANI

0 seară de știință
și tehnică

dezbatere pe problemeO
științifice este cu atit mai in
teresantă cu 'it. numărul celor 
care iși dau intilnire intr-un 
asemenea^cadru este mai nume
ros. cu cit emulația de idei, pro
puse de o parte și de alta a 
participanților, este mai puter
nică. Vineri seara la Petroșani 
am fost martorii unei asemenea 
manifestări la care 
mintea și sufletul 
cunoaștere, deschise 
turtle mereu

•acesteia.
La invitația

nlcipal al , U.T.C., redacția 
vistei „Știință și tehnică" a 

din Petro- 
științei și 
de 
de 
au

mai

se vine cu 
însetate de 
spre, orizon- 

largi ale

comitetulul mu- 
re- 
or-

MANDATULUI
tiuni cu caracter profesional 
trebuie să stea cunoașterea te
meinică a acestor aspecte. Vii
toarea sesiune de comunicări 
științifice pe care, 
văd realizată cit 
trebuie să prezinte 
nate nu individual 
t.ive alcătuite
specialiști si tineri 
profesionale deosebite".

Accentul pus pe seama îmbu
nătățirii calitative a muncii des
fășurată de organizația U.T.C. 
în domeniul profesional nu în
seamnă. însă, numai sesizarea

personal. <) 
mai repede 
lucrări sem- 
ci de colec-

deopotrivă din 
cu însușiri

posibilităților si formularea pro
punerilor.
vechiului 
Octavian 
Gheorghe 
tiat necesitatea ca noul organ 
ales să se bazeze pe tineri cu 
multiple disponibilități 'organi
zatorice de cultură tehnică, pa- 

. sionati si cu o profundă înțele
gere a răspunderii ce li se în
credințează. Iată de ce același 
discernămint analitic a fost pre
zent. si atunci cînd s-au făcut 
propunerile pentru noul comitet. 
Un singur exemplu in acest 
sens ni se pare edificator. Des
pre tinărul
Văduva, secretarul U.T.C.
secția sculerie. loan 
spunea următoarele : 
nevoie de un comitet, 
membrii săi să. poată 
la solicitările noastre 
cind. cineva are de rezolvat 
complicată problemă tehnică si 
atunci cind. împreună, dorim să 
participăm la o acțiune comună, 
fie ea sportivă, culturală sau 
artistică". Această cerință a fost 
îndeplinită de delegații la con
ferință. Cei cărora li s-a acor
dat. mandatul de a conduce acti
vitatea organizației urmează a- 
cum să răspundă ei înșiși prin 
calitatea și rezultatele muncii 
lor.

Criticile severe aduse 
comitet de Ilie Olaru, 
Racla. Victof Surdu.
Ciorogaru. au eviden-

inginer. Gheorghe 
din 

Danciu 
..Avem 

în care 
răspunde 
si atunci 

d

ION DANCEA

ganizat pentru tinerii 
șani o seară dedicată 
tehnicii. Citeva sute 
mineri, constructori 
minier, elevi, studenți 
din vreme incăpătoarea 
Casei de cultură a sindicatelor 
din localitate. De partea cealaltă, 
specialiști din domeniul mineri
tului. astronomiei și biologiei, 
m.edicinei. mecanicii fluidelor și 
construcțiilor aerospațiale isto
riei. cercetători din mai multe 
institute bucureștene veniti în 
Valea Jiului pentru a răspunde 
zecilor de întrebări puse de ti- 

pasionați in a- 
meseria lor 

dintr-un 
științei, 

prilejuit

tineri, 
utilaj 

umplut 
sală a

neri.i din sală, 
ceeași i 
dar și 
tărim i 
Dialogul 
un fructuos 
asupra unor 
tante. ce fac 
preocupărilor 
nul carbonifer al Văii Jiului și 
a evidențiat interesul acestora 
pentru cele mai diverse dome
nii de . activitate. In aceeași 
seară, pe stadionul „Jiul" a avut 
loc o demonstrație de aeromo- 
dele și apoi pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor, un con
curs Cine știe răspunde cu tema 
..File din istoria mineritului in 
Valea Jiului" ciștigat de tinărul 
maistru miner lsidor Căpeț.

măsură de 
de cuceririle 

sau altul al 
l purtat a

schimb de opinti 
probleme iriipor- 

obiectul muncii și 
tinerilor din bazi-

Da. cit de grea e ? 
gurat. ci in modul cel 
priu. Pe cintar ! Ei bii 
te potrivit de groasă trage cam 
cit o jumătate de pâine, cit ju
mătatea de piine pe care o min- 
căm zilnic, dacă nu facem mun
că fizică grea sau dacă nu sin- 
tem exagerat de lacomi. Două 
căr(i, o piine. O bibliotecă de 
citeva sute de volume, plinea 
unui om intr-un an. Nu cred că 
o carte poate fi cintărită in gra
me. Nu are nici un gram : e 
făcută din vis. din năzuință, din 
dragoste, ă'in iluzie — cum ai 

. putea să le măsori pe toate a- 
cestea în grame și in kilogra
me ? Numai in piine pot fi cin- 
tărite cărțile, și aceasta nu pen
tru că hirtia e de 
cută din griu, din 
ci pentru că doar
nitate de măsură 
bilă ca nobila carte. O carte, o 
mare carte con
tează cit o pii- 
ne. „Don Qui
jote" de Cer
vantes, de pildă.
Iar 
noastre 
pornesc 
replică 
Ierului 
Figuri, 
tru 
nică
Cărțile, cărțile cu cavaleri rătă
citori l-au zăpăcit pe bătrinul 
domn Quijano : l-au făcut să se 
creadă un mare luptător pentru 
dreptate, l-au determinat să se 
socotească eliberatorul celor o- 
ropsiti. l-au obligat să devină 
prea bun, prea generos, prea 
înțelept, prea viteaz. Să-și piar
dă simțul realității existente 
(sărăcie, inchiziție etc.), pentru 
a-și căpăta simțul realității po
sibile (o lume de oameni viteji 
și drepți, de luptători împotriva 
lașității și a strimbătătii). L-au 
zăpăcit ele cărțile.' iar prietenii 
lui. poate bine intenționați, dar 
sigur ignoranți, le aruncă pe 
foc. A fost cea mai bună scenă 
a filmului, cea mai actuală ș'i 
cea mai combativă, cu aluzii di
recte la rugurile de cărți ale 
inchiziției și ale fascismului. 
Cărțile lui Don Quijote erau 
cuprinse de flăcări, iar cavale
rul le privea îndurerat si spu
nea : ..Pe mine mă ard. Sancho. ' 

Și.-nu. puteam să nu mă gin- 
desc că. totuși, cărțile mai pot 
fi cintărite și in altceva, 
numai in piine. Iar cel mai su
blim cintar l-am descoperit noi. 
cei de pe aceste locuri, atunci 
cind (am văzut această imagine 
cu ochiț mei și nu am s-o uit 
cit. voi trăi) după cutremurul 
din martie, adunam cărțile din 
dărimături și le căram cu tăr- 
gile „Salvării", ca pe niște oa
meni, cu grijă să nu clătinam 
prea tare tărgile. să nu facem 
cărțile rănite să sufere. In acele

Nu la fi- 
'. mai pro
ne, o car-

multe ori fă- 
paie de griu, 
plinea e o li
la lei de no-

clipe, mănugchiurile de cărți Ti
veau nu numai greutatea plinii, 
ci greutatea cea mai emoționantă 
care se poate închipui : greuta
tea trupurilor omenești. Cărți 
salvate de la moarte, așa cum 
ai salva un om — una dintre 
cele mai pregnante imagini ale 
umanismului pe care le poale 
imagina un creier omenesc. Vă- 
zindu-i pe acei bucureșteni care 
cărau cărțile cu targa, ca pe 
■răniți, don Quijote cel înțelept 
ar fi plâns de fericire.

...In vizibil progres se află 
emisiunile Ora tineretului si 
Clubul tineretului. Cea dintâi, 
redactată in ultima săptămină 
de Anca Arion (realizator exce
lent) a izbutit să surprindă cu 
inteligentă aspecte ale activită
ții tinerilor din comuna Stoică- 
nești-Olt, După părerea condu
cătorilor cooperativei 
de producție 
prezintă (nu

rindurile 
de azi 

de la o 
a Cava- 

Tristei 
din adaptarea 

ecran urmărită 
seara pe micul

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

pen- 
dumi- 
ecran.

nu

agricole 
de aci, tinerii, re- 
doar ti desigur) 

„tehnica", adică 
învățătura car
tea... Au termi
nat școli. sint 
oameni invățați, 
deci trebuie să 
li se dea. chiar 
dacă unii ii mai 
consideră „co
pii", misiuni de 

li se dau asemc- 
fiind numiți brl-

răspundere. $i 
nea misiuni, 
gadieri, șefi de echipă, fermieri, 
in ciuda opoziției de moment a 
neîncrezătorilor. Rezultatele, așa 
cum demonstrează Anca Arion, 
sint excelente.

Cartea, cartea contează din ce 
în ce mai mult — iar oamenii 
mai în virstă tot datori-tă învă
țăturii izbutesc să fie in rind 
cu tinerii, iar uneori, să-i și în
treacă. Clubul tineretului (rea
lizatori' : Liana Molnar și Oc
tavian Greavu) s-a ocupat, ca 
și săptămina trecută, de proble
mele tinerilor actori și regizori 
de film. O absolventă dorește 
ca in următorii zece ani să . 
semneze zece filme două piese 
de teatru „publicate" și un ro
man. tot ..publicat". Deslușim, 
in răspunsul ei, dat cu umor, 
fascinația cărții... Cartea mai 
atrăgătoare decit filmul ? Chiar 
și pentru oamenii filmului ? Se 
poate.; de ce nu ? Nimeni și 
nimic, niciodată, nu va putea 
să înlocuiască, în sufletele noas
tre. dragostea pentru 
filmul. Nici teatrul, 
viziunea. Pentru că, 
observa bătrinul și 
cavaler, cărțile sîntem ..noi în
șine". Cum să trăiești fără 
cărți ? E ca si cum ai trăi fără 
piine sau fără tine insuți.

carte. Nici 
Nici tele
aga cum 
înțeleptul

SALONUL
TINERETULUI

NICOLAE MILITARU REȘIȚEAN
în cartierul Govindari din 

municipiul Reșița, a fost des
chis „Salonul tineretului". în 
fiecare marți, organizațiile 
U.T.C. din municipiu îi invi
tă pe tineri la intîlniri cu 
muzica populară și ușoară, la 
recitaluri de poezie și micro- 
spectacole de teatru, la ex
poziții de grafică și pictură. 
Interpret» sînt artiști ama
tori și profesioniști, remar
cați la diferite manifestări 
la Festivalul național „Cînta- 
rea României".

I. D.
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APROBARE UNANIMĂ
PENTRU VIBRANTUL IMN AL PATRIEI,
PENTRU NORMELE CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)

rumbescu. reflectă aspirațiile 
seculare ale poporului nosțru.. 
dragostea sa nestinsă pentru li
bertate socială și independentă 
națională, marile succese dobin- 
dite în anii socialismului, sub 
conducerea partidului comu
nist, a dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu. nețărmurita încre
dere in viitor".

..Acordurile solemne și înăl
țătoare ale Imnului României 
socialiste au avut un profund 
ecou -în inimile tineretului stu
dențesc. in conștiința și hotări- 
rea întregului corp profesoral, 
al personalului muncitor din 
Universitatea „Babeș-Bolyai", 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — se sublinia
ză ir) telegrama colectivului 
Universității din Cluj-Napoca. 
Imnul țării, sinteză a istoriei, a 
prezentului și a viitorului Româ
niei, va fi intonat cu emoție și 
cu mindrid patriotică, ca oma
giu adus poporului nostru, con
structor al socialismului și co
munismului".

„Sintem mindri că Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România —■ se spune in tele
grama (electivului întreprinderii 
„23 August" din Capitală — a 
fost adoptat de Marea Adunare 
Națională conform proiectului 
propus și. asemenea întregului 
popor, am primit cu entuziasm 
votarea lui pentru că acesta se 
cint.ă pe o melodie binecunos
cută de poporul nostru și' mult 
îndrăgită, subliniind realizările 
noastre și ceea ce dorim să în
făptuim in viitor".

Acordurile Imnului de Stat, 
cAr» glorifică eroismul poporu
lui român, tradițiile sale de 
Itjptâ pentru apărarea libertății 
Si. independentei tării, dragostea 
pentru glia strămoșească, gran
dioasele înnoiri care încunu
nează cele două milenii de is
torie neînfricată ale bravului 
nostru popor, reprezintă un în
demn pentru toti ziditorii de 
lume și de viață nouă pe aceste 
plaiuri ca. mereu cuteză
tori. sub conducerea- gloriosului 
partid, să înălțăm România in 
constelația strălucitoare a erei 
comuniste, se spune în telegra
ma Comitetului municipal Bucu
rești al P.CStt. si Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești.

..Aprobarea Imnului de Stat 
al Republicii.' Socialiste R.omS-'.' 
nia — se arată in. telegrama ă- 
dresată de colectivul Conserva
torului de mukîcă' .Xiiprian Po- 
rumbesou" din București — a 
fost primită pu un sentiment 
profund de satisfacție si mîn- 
drie patriotică, el simbolizind 
împlinirea pe pămintul Româ
niei de azi a visului secular .de 
libertate, dreptate și neatirnare 
căruia Ciprian. Porumbescu i-a 
dat o tulburătoare expresie mu
zicală. Bucuria si emoția ce ne 
stapmesc sint cuatit mai mari 
știind contribuția creatoare pe 
care ați adus-o. iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, la cristaliza
rea si implantarea în realitatea 
noastră socialistă a versurilor 
acestui vibrant imn".

..Na angajăm ca sarcinile ob- 
stei scriitoricești —' se arată in 
telegrama Uniunii Scriitorilor 
din România — să fie îndeplini
te la înălțimea relațiilor socia
liste din tara noastră, precum și 
a semnificației de conținut re
voluționar. de libertate în cuget 
și simțire, de cutezanță și aspi
rații spre o viată luminoasă co
munistă. așa cum o exprimă in 
cuprinsul lui noul Imn de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. adoptat de Marea Adunare 
Națională".

..Alături de întreaga națiune
★ ★ *

Au mai adresat telegrame in 
care, in numele colectivelor de 
oameni ai muncii sint exprima
te aprobarea si acordul total 
fată de legile adoptate. Comite
tul județean Constanța al P.C.R.. 
Comitetul .județean Sălaj al 
P.C.R., Comitetul județean 
Vrancea al P.C.R.. Comitetul de 
partid al aparatului C.C. al 
P.C.R., comitetele de partid și 
consiliile populare ale sectoare
lor 1, 2, 5 și 6 din municipiul 
București, Consiliul municipal 
al sindicatelor București, Comi
tetul municipal București al 
Uniunii Tinerelului Comunist, 
Consiliul municipal Buzău al 
Frontului Unității Socialiste. în
treprinderile „Vulcan", de țevi 
„Republica", mecanică de mate
rial rulant „Grivita roșie", 
„Adesgo", de utilaj chimic „Gri
vița roșie", Centrala de con- 
struetii-montaj, Centrala indus
triei pielăriei, cauciucului, în
călțămintei și întreprinderea 
„Dîmbovița", din București, 
Centrala industrială siderurgică 
si Șantierul naval din Galați, 
întreprinderea „Industria sir- 
mei" din Cîmpia Turzii, între
prinderea de tractoare si între
prinderea de stofe „Carpatex" 
din Brașov. Combinatul chimic 
Făgăraș. întreprinderea „Elec- 
troputere" si Combinatul chimic 
din Craiova. întreprinderea in
tegrată de lină Constanta. între
prinderea de utilaje si piese de 
schimb. Combinatul de celu
loză. hîrtie si fibre artificiale 
și întreprinderea județeană de 
construcții-montaj. din Sucea
va. întreprinderea „Cerami
ca" din Jimbolia. Combina
tul de pielărie si încălță
minte „Clujana", din Cluj-Na
poca, întreprinderea de vagoane

„CU ELAN MUNCITORESC"
(Urmare din pag. I) 

torie comună de muncă și lup
tă, din ideile revoluționare pen
tru care și-au vărsat sîngele 
deopotrivă părinții noștri, ro
mâni. maghiari, germani sau de 
alte naționalități, imnul ne este 
stindard in făurirea noii socie
tăți, cea mai omenească dintre 
toate cite au fost. Este un imn. 
care ne unește, ne mobilizează 
la înfăptuirea politicii partidu
lui nostru, deopotrivă, pe toți 
cetățenii tării. Așa cum spun, 
versurile, sintem un popor în

— se subliniază în telegrama 
oamenilor muncii de la Șantie
rul naval Constanța — conside
răm că legea privind normele 
de adresare între cetățenii pa
triei are la bază așezarea rela
țiilor societății noastre pe te
meiul principiilor eticii și echi
tății soci»l’Ste. reflectă putern'c 
tr nsfo-r- •• '<> politice, econo
mice. soc'al-culturale. noile re
lații sociale, de tip nou. bazate 
pe egalitate, colaborare și sti
mă reciprocă. Cuvintul ..tova
răș" are sensuri revoluționare și 
pe deplin umane, cultivînd in
tre membrii societății conștiința 
unității de teluri, a luptei ne
abătute pentru continua înflori
re și prosperitate a țării".

..Apreciem că noile norme de 
adresare au la bază esența u- 
manismului revoluționar, așeza
rea relațiilor din societatea 
noastră pe temeiul principiilor 
eticii și echității socialiste — se 
spune în telegrama colectivului 
Combinatului de utilaj greu 
„Nicolina" din Iași. Cei peste 
4 000 de oameni ai muncii con
sideră că legiferarea formei 
de adresare „tovarășe" și ..to
varășă" este un titlu de min- 
drie, o recunoaștere și a activi
tății noastre revoluționare dusă 
de-a lungul a peste opt decenii 
pentru dreptate socială, egalita
te. constituie, astăzi, un act de 
respect fată de cei care făuresc 
bunurile materiale si spiritua
le".

„Colectivul de oameni ai 
muncii din întreprinderea de 
transporturi București, unitate 
cu vechi tradiții revoluționare, 
consideră că generalizarea ape
lativului de „tovarăș" repre
zintă o necesitate obiectivă, este 
urmarea drepturilor cucerite de 
clasa muncitoare pe planul e- 
galitătii si demnității, sociale" 
se arată in telegrama adresată 
da colectivul întreprinderii bu- 
cureștene.

„Sublinierea sensului deosebit 
al cuvintelor „tovarăș", „tova
rășe" — se subliniază în tele
grama oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Electromagneti
ca" din Capitală — ne dă de
plina înțelegere a faptului că 
facem parte dintr-o societate 
unită, prin conștiința solidarită
ții fată de răspunderile comune 
păscute in ' procesul edificării 
socialiSrrfttlui și• ‘comunismului 
'pe păhiîrtttlT£- românesc. LAcest 
euvîntf hfe'âat<;fostv-«un»)-îtv anii 
fh; carb bWtftluT 'sd,'afla!"In- -ile- 

°gaiitatb si capătă semnificație 
de simbol' permanent in,.ppndi- 

* (file i|. care-(liberi, făurea j;tM>ua 
'aocietg'te**»:"'.-'? ‘r- «ișytoff

' Noi.1 toți cei. ce trăim si mun
cim pe înfloritoarele meleaguri 
ale județului Buzău, ne expri
măm convingerea că statorni
cirea cuvintului tovarăș in rela
țiile de muncă, ca si in rapor
turile cu unitățile. instituțiile, 
cu organele si organizațiile de 
stat si obștești va cultiva cu și 
mai multă fermitate spiritul de 
egalitate si demnitate, conștiin
ța unității de teluri si interese, 
mobilizind întregul popor la în
făptuirea neabătută a politicii 
clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român de înaintare a 
patriei spre comunism, se spune 
in telegrama trimisă de Comi
tetul județean Buzău al P.C.R. 
și Consiliul popular județean.

„Ne exprimăm adeziunea față 
de legea cu privire la normele 
de adresare între cetățenii Re
publicii Socialiste România, care 
corespunde schimbărilor struc
turale intervenite in societatea 
noastră, esenței ei de societate 
a celor ce muncesc pentru în
florirea continuă a patriei socia
liste". se spune in telegrama 
trimisă de membrii Academiei 
Republicii Socialiste România și 
lucrătorii din unitățile sale.

si Combinatul pentru prelucra
rea lemnului Drobeta-Turnu Se
verin. întreprinderea „Textila" 
Galați, întreprinderea industria 
linii si întreprinderea mecanică 
din Timisoara, colectivul schim
bului 1, din secția sculărie, a 
întreprinderii „Tehnofrig", din 
Cluj-Napoca. întreprinderea de 
reparații auto Tecuci, întreprin
derea de sirmă si produse din 
sirmă Buzău. Ministerul Ener
giei Electrice, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Industriei Ușoare, 
Ministerul de Interne. Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu", 
Universitatea din București, 
Universitatea din Brasov. Insti
tutul de construcții București, 
Institutul de cercetări si proiec
tări pentru automatizări (I.P.A.), 
Institutul de cercetări si proiec
tări echipamente termoenergeti- 
ce București. Uniunea artiștilor 
plastici. Teatrul National din 
București, Inspectoratul școlar 
al municipiului București. Li
ceul „Unirea" din Brașov, Spi
talul clinic Fundeni, Stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
Gotlob. județul Timiș, și Salcea, 
județul Suceava. întreprinderea 
agricolă de stat Suceava. I.A.S. 
Variaș, județul Timiș. I.A.S. 
Prejmer. județul Brașov, comi
tetele comunale de partid și 
consiliile populare ale comune
lor Baciu, din județul Cluj, și 
Brădcanu, județul Buzău, comi
tetul de partid și consiliul de 
conducere al C.A.P. Pechea. ju
dețul Galati, membrii C.A.P. 
din comuna Bosanci. .județul 
Suceava. numeroși oameni de 
știință, artă și cultură, cetățeni 
virstnici și tineri, de cele mai 
diferite profesii, de pe întreg 
cuprinsul tării.

(Agerpres)

lume brav și viteaz, cu o înaltă 
conștiință muncitorească, un po
por liber și st.ăpin în țara sa, 
Cu un nume care s-a transfor
mat în renume prin realizările 
fără seamă și prin țelurile sale 
cutezătoare. Pentru noi, munci
torii, el este îndemnul fierbinte 
de a ne pune tot sufletul, toată 
puterea in slujba făuririi socia
lismului și comunismului în pa
tria noastră. „Cu elan muncito
resc", un vers care ne emoțio
nează și care ne obligă. Un 
vers al inimii și al conștiinței 
noastre muncitorești. 

în fiecare vers, 
în fiecare sunet — 
devenirea noastră 
în timp, în istorie

Noul Imn de Stat simbolizează 
— prin muzică și text — aspi
rația de libertate și dreptate so
cială a neamujui nostru. Melo
dia lui Ciprian Porumbescu s-a 
născut in urmă cu un veac și 
a fost tipărită în 1880 la Viena, 
în broșura pentru tineret, inti
tulată „Colecțiune de cintece 
sociale pentru studenții români", 
însuși compozitorul a difuzat.-o 
in cercurile Societății „România 
Jună" și in cadrul nenumărate
lor formații de amatori, versu
rile sale patriotice chemîndu-i 
pe români la luptă pentru uni
tatea patriei. Melodia de largă 
accesibilitate — concepută și ti
părită la unison, spre a fi cin- 
tată „de fiecare, fie și neexpert 
in muzică", cum preciza Ciprian 
Porumbescu. în prefața colec
ției — a fost imediat preluată 
de cercurile socialiste de la sfir- 
șitul secolului al XIX-lea. iar 
de aici a trecut în rîndurile 
școlarilor și ostașilor, devenind 
unul din cintecele îndrăgite ale 
comuniștilor din ilegalitate.

Versurile lui Ciprian Po
rumbescu au cunoscut azi o 
adaptare proprie aspirațiilor po
porului României socialiste. 
Muzica are măreție și concizie, 
impunindu-se prin forța mobi
lizatoare care cheamă poporul la 
sărbătoare (dealtfel, C. Po
rumbescu în partitură nu indi
că obișnuitul termen de expre
sie italian „Marciale", ci scria 
„sărbătoresce"). Timpul a im
pus actuala piesă in conștiința 
tuturor românilor ce retrăiesc 
parcă, odată cu fiecare sunet, cu 
fiecare vers, treptele istoriei de- 

. venirii noastre de ieri, de azi și 
de miine.

VIOREL COSMA 
muzician

Un înțeles adînc 
și limpede ;

tovarăși de muncă, 
oameni ai muncii

Ca și tovarășiivfnei de muncă,’ 
am trăit sentimentul de adîncă 
satisfacție și recunoștință față 
de secretarul geiteral al parti
dului. tovarăsuii Nicolâfei 
Ceaușeșcu. din a cărui inițiativă 
s-a elaborat și apoi s-a votat 
in unanimitate. în Marea Adu
nare Națională. Legea privind 
normele de adresare între cetă
țenii Republicii Socialiste Româ
nia. Sintem tovarăși pentru că 
toți sintem legați in egală mă
sură de Întreprinderea in care 
muncim. Nu sintem „salariați" 
sau „angajați" Ia această între
prindere, ci sintem stăpîni ai 
acesteia, stăpîni pe munca 
noastră proprie, sintem „oameni 
ai muncii" care-i asigură în
săși viața. Ne organizăm sin
guri activitatea. decidem îm
preună tot ce avem de făcut.

Legea privind normele de a- 
dresare intre cetățenii tării 
exprimă și din acest punct de 
vedere noile relații sociale. Ea 
situează la loc de cinste spi
ritul de muncă, de echitate, de
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„Noul Imn de Stat, adoptat recent de Marea Adunare Națională, are un ecou profund in conștiințele 
noastre. Linia sa melodică, in deplină concordanță cu versurile, exprimă cele mai frumoase ginduri 
și năzuințe ale neamului nostru". (LUDMILA BORZEA. anul III D. Liceul de Științe ale naturii 

„C. A. Rosetti“).în imagine : elevii liceului invățind noul Imn.
Foto : V. TANASOF

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Tinerii—o prezență continuă 
pe ogoarele și în livezile vâlcene

Acum, după încheierea cam
paniei de recoltare, in care au 
executat lucrări in valoare de 
aproape 1 000 000 lei tinerii din 
județul Vilcea sînt din nou pre- 
zenti în livezile si podgoriile de 
unde au fost culese roadele, in 
grădinile de legume sau în 
complexele de îngrăsare a ani
malelor. „Zilnic, peste 500 de 
tineri, elevi, muncitori nave
tiști — ne spune tovarășul Con
stantin Fulga. președintele Con
siliului tineret sătesc al Comite
tului județean Vilcea al U.T.C. 
— se găsesc alături de lucrăto
rii ogoarelor în cîmp. Am pre
luat să executăm lucrări de în
treținere a livezilor, de moder
nizare a acestora ne o suprafa
ță de peste 800 ha. La Berbesti. 
Copăceni. Lăpușata. în alte lo
calități vom sădi in această 
toamnă citeva mii de pomi. Or
ganizațiile U.T.C. din aceste lo

respect între, membrii aceleiași 
colectivități, indiferent de gra
dul lor de pregătire, de func
ție. de atribuțiile pe care le în
deplinesc. în fața sarcinilor ce 
le avem de realizat. în spiritul 

• Programului partidului, aceste 
diferente dispar. Sintem . toți 
„oameni ai muncii", dăruiți cu 
toată capacitatea noastră de mo
bilizare și pricepere. împlinirii 
idealurilor socialiste. Munca este 
cea mai trainică verigă ce ne 
leagă și ne înnobilează. Ea dă 
dimensiune și valoare faptelor 
noastre. Ea ne face pe toti „to
varăși". ne dă siguranța si un 
rost vieții, certifică dreptul de 
a fi liberi și stăpîni pe propria 
noastră soartă. Iată de ce cu
vintele cu care ne adresăm unii 
altora trebuie să fie și ele ex
presia acestei stări de lucruri. 
Cu adevărat apelativul „tova- 
răși“‘. „om al muncii", „personal 
muncitor", „cetățeni" sînt cele 
mai potrivite cu esența relații
lor ce s-au statornicit puternic 
între noi.

BALOGH MIHALY.
■ electrician,

S U.T.. Trustul de con
strucții al județului 

Brașov

Alături, unii de alții, 
egali, puternici, 

cutezători
Ca să putem să ne spunem 

tovarăși, pentru a avea acest 
drept, generații la rind și-au 
sacrificat libertatea și viața. A- 
dresîndu-ne oamenilor cu acest 
cuvînt. „tovarăș". înseamnă a 
respecta lupta acestor eroi. în
seamnă a ne respecta drepturile 
cțștigate. înseamnă a ne alia cu 
toată puterea eforturilor comune' 
pentru dezvoltarea si prosperita
tea tării. Sensul revoluționar al 
cuvintului „tovarăș" trebuie pă
truns în mărețele sale înțelesuri 
de toți cetățenii. dar mai cu 
seamă de către studenți. oameni 
ai acestor vremuri, născuți si 
crescuți în spiritul idealurilor 
noi de viată, oameni chemați să 
ducă o susținută muncă nu nu
mai ca viitori specialiști, ci mai 
ales ca educatori. Cuvintul „to
varăș" exprimă realitatea com
pletă a relațiilor dintre tinerii 

ț 'bere trăiesc și învăță alături unii.
■de 'ălții. in’ conții de lumină al 
aceluiași bogat tezaur de cu
noștințe și înțelepciune. Ad'-e- 

j.sarea, eu apelativii! ' „tovarăș" 
Vesta.'(Militate de-conștiință, ne 

care ne-o at.ribtYim în' semn de 
respect unii față de Ceilalți, con
vinși că avem de înfăptuit ace
lași ideal. Legea privind nor
mele de adresare între cetățenii 
Republicii noastre consfințește 
de fapt o realitate de muncă, 
de existentă, de conștiință, vine 
să reflecte si să răspundă la noi
le transformări ale etapei pe 
care o parcurgem. Studenția 
înseamnă tinerețe, iar tinerețea 
ne dă și mai mult dreptul de a 
ne simți egali. puternici, cu
tezători. așa cum au fost întot
deauna comuniștii si uteciștii.

MARIANA PÂNDELE 
studentă

Facultatea de zootehnie. 
Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu"

calități au de executat aseme
nea lucrări pe o suprafață de 
peste 40 ha".

Cu rezultate bune în această 
activitate importantă, in care 
sînt cuprinși toti tinerii satelor, 
se înscriu si uteciștii din comu
nele Sirineasa. Popești. Ber
besti. Mateești. Pe lingă alte lu
crări de întreținere a livezilor 
uteciștii din aceste localități, 
elevii de la Liceul agroindustrial 
Drăgășani și de la Liceul Horezu 
au venit în sprijinul pomiculto- 
rilor care au de modernizat aici 
peste 200 ha plantații clasice in 
vederea transformării acestora 
în plantații superintensive. Au 
mai fost executate de către 
tineri toate lucrările, de fertili
zare a solului din livezile a 25 
cooperative agricole si 3 I.A.S., 
urmînd ca în zilele viitoare să 
se treacă cu forte sporite la e- 
fectuarea și a altor lucrări im

în spiritul 
demnității noastre

S-au dus de mult domnii, 
și de la sate și de la ora
șe. A rămas doar imaginea 
lor și a necazurilor pe care 
le-au pricinuit. Azi cînd spui 
cuiva „domnule", parcă ai un 
sentiment de jenă, te simți in
ferior lui. Și asta nu e drept. 
Pentru că toți sintem egali, toți 
muncim Ja fel și împărțim egal 
roadele eforturilor noastre. Pă- 
mîntul bun al întregului popor. 
Toți sîntem răspunzători de 
soarta lui. de soarta plinii, a re
coltelor pe țâre le plămădește. 
Mecanizatori, cooperatori, teh
nicieni.* ingineri, sintem cu toții 
fiii lui. dăruiți muncii și împli
nirilor tot mai mari. E firesc să 
ne considerăm tovarăși de mun
că. tovarăși la bucuriile recolte
lor bogate. Este cuvintul ce ex
primă cel mai exact schimbă
rile mari survenite în agri
cultura patriei. în relațiile 
dintre oameni. Diferentele rela
tiv mici între diversele activi
tăți. ca urmare a modernizării 
agriculturii, face să ne simțim 
tot mai egali în contribuția și 
drepturile noastre. Sîntem mun
citori agricoli, pe o treaptă egală 
cu muncitorii din întreprinderi. 
Această nouă Lege ne recon
sideră demnitatea, ne mobilizea
ză. ne întărește încrederea si 
spiritul comunist.

GHIȚA dumitru 
mecanizator, I.A.S. Lehliu

Imn închinat 
poporului erou

împreună cu întregul popor, 
cu toți ostașii țării, am ascul
tat cu emoție cuvintele și acor
durile noului Imn de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
aprobat în actuala sesiune de 
către Marea Adunare Națională. 
Iată de ce. deși nu au tre
cut decît puține zile de la 
memorabila ședință a Marii 
Adunări Naționale, noul Imn 
de Stat a și intrat în gin- 
dul și simțirea noastră ostășeas
că și cetățenească, in conștiința 
noastră, a întregii națiuni so

cialiste. Noi, cei ce slujim sub 
drapelul patriei, rostindu-i cu
vintele în dulcele și înălțătorul 
cîntec, simțim în inimă ecoul, 
chemarea adincă pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a gliei strămoșești. 
Este un Imn plin de bărbăție și. 
ritm, de patos revoluționar, un 
Imn în, care reînvie generațiile 
trecute, faptele lor de vitejie și 
slavă, un Imn închinat deopotri
vă contemporanilor noștri care 
înalță o țară minunată . pe care 
noi, ostașii țării, o vom apăra, 
dacă va fi nevoie, chiar cu pre
țul vieții. Mindra Românie, așa 
cum spune textul adaptat, tre
buie să dăinuiască și să strălu-* 
ceașcă precum o stea, în conste
lația erei comuniste.

ION ROMAN 
militar in termen

portante ce se impun a fi ter
minate in timpul cel mai scurt, 
respectiv tăierea uscăturilor, 
formarea coroanei pomilor, 
stringerea frunzelor uscate pur
tătoare de dăunători si a fruc
telor bolnave în vederea distru
gerii acestora. în localitățile 
unde aceste operații au fost în
cheiate s-a trecut la executarea 
toaletei pomilor si protejarea lor 
contra rozătoarelor. în unitățile 
de valorificare a fructelor un 
număr mare de tineri recupe
rează. din resturile de mere pre
lucrate in vederea conservării, 
sămînta. Uteciștii vilceni s-an 
angajat să predea în acest an 
centrelor și stațiunilor de cerce
tări pomicole peste 140 kg să- 
mintă de măr.

Pentru o mai bună coordonare 
a muncii tinerilor. Comitetul ju
dețean al U.T.C.. U.J.C.A.P. si 
Stațiunea de cercetări si pro-

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita de prietenie 
in Republica Socialistă România 
a președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anwar El Sadat
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușeșcu. președintele 
Republicii Socialiste România. 
Mohammed Anwar El Sadat, 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, a efectuat o vizită de 
prietenie ’în Republica Socialistă 
România in perioada 29—31 oc
tombrie 1977.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt. Mohammed Anwar El 
Sadat, s-a bucurat de o primire 
deosebit, de călduroasă și ospita
lieră. mărturie a raporturilor de 
strînsă prietenie și conlucrare 
rodnică dintre cele două țări, a 
stimei și respectului pe care și 
le nutresc reciproc poporul 
român și poporul egiptean, a 
afinităților dintre ele in lupta 
comună pentru progres, prospe
ritate și pace în lume, pentru 
dezvoltarea liberă si indepen
dentă.

Continuind dialogul fructuos 
care a fost stabilit in cursul în- 
tilnirilor anterioare la nivel 
inalt de la București și Cairo si, 
în spiritul contactelor și consul-’ 
țărilor permanente dintre cele 
două țări, președintele Republicii 
Socialiste. România. Nicolae 
Ceaușeșcu. și președintele Re
publicii Arabe Egipt. Mohammed 
Anwar El Sadat, au avut con
vorbiri la Sinaia. desfășurate 
intr-o atmosferă cordială, de 
sinceritate și încredere reciprocă, 
cu privire la stadiul și perspec
tivele dezvoltării relațiilor bi
laterale, precum și la unele pro
bleme internaționale actuale, 
îndeosebi evoluția situației din 
Orientul Mijlociu.

Cei doi președinți, trecînd în 
revistă stadiul actual al relații
lor bilaterale, in special schim
burile comerciale și cooperarea 
economică, și-au exprimat satis
facția față de rezultatele bune 
obținute in Ultimii ani'. în ace
lași timp. au. scos în evidentă 
perspectivele favorabile exis
tente pentru realizarea accele
rată de noi și importante acțiuni 
de cooperare economică, pentru 
diversificarea și intensificarea 
comerțului româno-egiptean. în 
acest scop, a fost subliniată uti
litatea unor analize bilaterale 
detaliate a acțiunilor de coope
rare economică. necesitatea 
identificării unor noi forme și 
metode de conlucrare pe plan 
economic. Scoțînd în relief rolul 
important care revine in acest 
domeniu Comisiei inixte de co
operare economică și tehnico- 
șțiînțifică, romăho-egipteană, cei 
doi președinți au” fost de acord 
cu necesitatea organizării la 
Cairo a celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei, cel mai tirziu oină la 
șfirșitul lunii ianuarie 1978,

Cei doi președinți au scos în 
evidență și cu această ocazie 
amplele transformări revoluțio
nare. naționale și sociale care 
continuă să aibă loc în lume, 
mutațiile profunde în raportul 
mondial de forțe în favoarea 
cauzei progresului și păcii. Ca
racteristica acestor schimbări o 
constituie afirmarea tot mai 
puternică a voinței și hotăririi 
popoarelor de a pune pentru 
totdeauna capăt politicii impe
rialiste de dominație și asuprire, 
de forță și dictat, de a se dez
volta libere, deplin stăpine pe 
soarta lor. de a promova o 
politică nouă, de egalitate si res
pect între națiuni, de colaborare 
multilaterală, intr-un climat de 
încredere și de deplină securitate. 
Au fost relevate rolul si con
tribuția țărilor mici si mijlocii, 
a statelor nealiniate, a țărilor în 
curs de dezvoltare. în examina
rea și soluționarea principalelor 
probleme cu care este confrun
tată omenirea. în așezarea rela
țiilor internaționale pe baze noi. 
democratice, prin respectarea 
strictă a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne. renunțării la forță sau la 
amenințarea cu forța, avantaju
lui reciproc.

în cadrul unui schimb apro
fundat de păreri privind situația 
din Orientul Mijlociu, cei doi 
președinți au scos în relief ne
cesitatea realizării unei păci 
juste și durabile în regiune si a 
utilizării momentului actual 
favorabil păcii.

Președinții României și Egip
tului au reafirmat pozițiile țări
lor lor. potrivit cărora realizarea 
unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu trebuie să se 
bazeze pe retragerea Israelului 
din toate' teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 

ductie pomicolă Vilcea au întoc
mit un program cu sarcini pre
cise pentru fiecare unitate a- 
gricolă si pentru instituțiile si 
întreprinderile din iudet care 
sprijină în aceste zile acțiunile 
întreprinse în livezi. Acest pro
gram prevede ca uteciștii vîl- 
ceni să execute în următoarele 
săptămîni lucrări. în valoare de 
peste 200 000 lei.

Dar dacă lucrările din pomi- 
cnlf”ră sint în aceste zi’e în a- 
tenția tuturor, nu au fost negli
jate nici celelalte sectoare im
portante în care este necesar 
ajutorul tinerilor. în multe uni
tăți agricole uteciștii sprijină 
acțiunea de depozitare pentru 
iarnă a furajelor. La complexe
le de vite de la Berbesti. Lănu- 
sata. la cele avicole de la Bu- 
leta si Drăgășani au fost exe
cutate lucrări de reparații a clă
dirilor. de modernizare a unor 
adăposturi. Continuînd o mai 
veche acțiune, si în această 
toamnă uteciștii din comunele 
Orlesti si Budesti au redat agri
culturii 16 ha teren pe care 
l-au eliberat de mărăcinisuri si 
arbori. Pe tot. cuprinsul jude
țului pentru tinerii satelor, pen
tru elevii care au depus efor
turi serioase la recoltat, campa
nia continuă intr-un ritm susți
nut. prezenta utecistilor pe 
ogoare soldîndu-se cu rezultate 
din cele mai bune.

NICOLAE MILITARU 

1967. pe restaurarea drepturilor 
naționale legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului 
său inalienabil de a-și constitui 
un stat, propriu, independent, pe 
garantarea dreptului la exis
tență liberă, suverană, și inde
pendentă a tuturor statelor din 
zona.

Cei doi președinți au subliniat 
că menținerea în continuare de 
teritorii arabe sub ocupație 
militară israeliană, diversele 
acțiuni și măsuri ale Israelului 
care vizează modificarea carac
terului demografic, cultural și 
istoric al acestor teritorii con
stituie în permanentă o sursă 
gravă de tensiune în zonă, o 
piedică in reglementarea paș
nică. justă și durabilă a conflic
tului din această parte a lumii. 
In acest context, șefii celor două 
state au reliefat că dezbaterile 
care au avut loc recent la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U.. din inițiativa Egiptului, 
și adoptarea rezoluției cu pri
vire la așezările ilegale israe- 
liene în teritoriile ocupate de
monstrează încă o dată că 
statele lumii își exprimă deschis 
dezacordul față de astfel de acte 
cu serioase implicații politice., 
care ridică noi obstacole pe calea 
reglementării conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Președinții celor două țări s-au 
pronunțat pentru reluarea cit 
mai curînd posibil a Conferinței 
de la Geneva pentru pace în 
Orientul Mijlociu, cu participa
rea tuturor părților interesate, 
■inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, ca repre
zentant legitim al poporului 
palestinian. în același timp, pre
ședinții României și Egiptului 
s-au pronunțat pentru sporirea 
rolului si participării Organiza
ției Națiunilor Unite in regle
mentarea Situației din Orientul 
Mijlociu, astfel incit, aceasta să 
contribuie din plin la soluționa
rea problemelor complexe din 
zonă. Ei consideră că procesul 
de reglementare a conflictului 
trebuie să se bucure de spriji
nul larg al tuturor statelor, al 
tuturor forțelor iubitoare de Dace 
în măsură să ajute la stabilirea, 
unei păci juste și durabile in 
zonă.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat hotărirea de a continuă 
să. acționeze perseverent pentru 
a sq ajunge Ia soluții echitabile 
care să conducă la instaurarea 
unei păci durabile în Orientul 
Mijlociu. în interesul, tarilor din 
zonă, al păcii și securității mon
diale. Ei au hotărit să mențină 
contacte permanente în acest 
domeniu, procedînd la consultări 
bilaterale ori de cite ori este 
nevoie.

Trecînd în revistă alte aspecte 
majore ale vieții internaționale, 
președintele Nicolae Ceaușeșcu 
și președintele Mohammed 
Anwar El Sadat, au reafirmat 
pozițiile țărilor lor cu privire 
la necesitatea lichidării subdez
voltării. a reducerii decalajelor 
care separă țările în curs de 
dezvoltare de cele dezvoltate, pe 
calea instaurării urgente a unei 
noi ordini economice ș'i politice 
internaționale, a făuririi unei 
lumi mai drepte si mai bune. Ei 
au subliniat, cu satisfacție că 
cele două țări au poziții simi
lare în ceea ce privește necesi
tatea adoptării, de măsuri ferme 
care să conducă la declanșarea 
procesului dezarmării generale 
și complete și. in primul rind, 
a dezarmării nucleare, precum 
si în legătură cu creșterea rolu
lui O.N.U. în rezolvarea proble
melor care confruntă în prezent

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘEȘCU, a primit din partea președintelui MOHAMMED 
ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă de la bordul avionului :

Părăsind țara dumneavoastră prietenă. îmi este deosebit . de 
plăcut să vă transmit Excelentei Voastre. în numele meu și al 
delegației mele, aprecieri din inimă pentru ospitalitatea ce ne-a. 
fost acordată de Excelenta Voastră, de guvernul și de poporul prieten 
al României. Sint convins, domnule președinte, că discuțiile sincere, 
pe care le-am avut împreună vor contribui la amplificarea legătu
rilor de prietenie și cooperare constructivă dintre cele două țări 
ale noastre și. de asemenea, vor constitui un nou pas înainte 
în întărirea eforturilor noastre pe arena internațională, in special 
a eforturilor menite să conducă la statornicirea unei păci perma
nente și durabile în Orientul Apropiat. în mod deosebit noi apre- 
ciem rolul Excelenței Voastre în promovarea prieteniei româno- 
arabe. în folosul popoarelor noastre.

Vă dorim dumneavoastră și poporului prieten român noi și 
remarcabile succese pe calea progresului și prosperității.

S1*O»T • SPOHT
UN EXAMEN IMPORTANT PENTRU HANDBALISTELE 

ROMÂNCE ÎNAINTEA C.M.

„TROFEUL CARPAȚI“
De astăzi și pînă sîmb^tă, Sala 

sporturilor din Bacău va fi gazda 
celei de-a XVI-a ediții a „Trofeu
lui Carpați“ Ia handbal feminin, 
competiție tradițională la care vor 
fi prezente, alături de echipele 
de senioare și de tineret ale țării 
noastre, campioana olimpică — 
U.R.S.S., precum și formațiile re
prezentative ale Iugoslaviei, Nor
vegiei, Bulgariei.

iubitorii handbalului din țara 
noastră așteaptă cu justificat in
teres evoluția selecționatei Româ
niei, întrucît aceasta urmează să 
susțină, peste exact o lună, difi
cilul examen care este Campiona
tul mondial grupa B, unde prime
le 5 clasate vor cuceri dreptul de 
a evolua anul viitor la turneul fi
nal din Cehoslovacia.

• „Cupa Mondială" la gim
nastică s-a încheiat la Palatul 
sporturilor din orașul spaniol 
Oviedo cu întrecerile concursului 
special ne aparate. Printre me
daliatele competiției feminine 
s-a numărat și gimnasta româncă 
Anca Grigoraș. clasată pe locul 
trei la birnă cu un total de 18,85 
puncte. O evoluție remarcabilă 
au avut sportivii sovietici, re

omenirea. în democratizarea re
lațiilor internaționale.

Cei doi șefi de stat, exami- 
nind evoluția situației din 
Africa, au reamintit că imperia
lismul. colonialismul, neocolo- 
nialismul și alte forme de do
minație străină au creat nume
roase probleme dificile pe acest 
continent. Exprimîndu-și îngri
jorarea fată de starea de ten
siune care persistă în citeva 
zone din Africa, ei și-au ex
primat convingerea că proble
mele existente între unele din 
țările africane pot și trebu’e să 
fie reglementate, prin mijloace 
pașnice, de către popoarele res
pective. fără amestec străin, 
pentru ca țările africane să-și 
poată concentra eforturile asu
pra propășirii lor economice și 
sociale, a dezvoltării lor nestin
gherite.. in conformitate cu aspi
rațiile legitime ale popoarelor 
lor pentru o viață demnă. Pre
ședinții României și Egiptului 
au reafirmat sprijinul pe care 
țările , lor îl acordă luptei drepte; 
a popoarelor din Zimbabwe ,și 
Namibia, a tuturor celorlalte 
popoare africane pentru liber
tate. suveranitate și indepen
dență și au condamnât energic 
politica rasistă și de apartheid 
practicată ' de regimurile de la 
Pretoria și Salisbury.

Referindn-se la situația din 
Europa, cei doi șefi’ de stat au 
subliniat importanta deosebită a. 
realizării securității pe acest 
continent, pentru, a se asigura 
dezvoltarea unei largi și neîn
grădite colaborări economice, 
tehnico-științifice. culturale și 
in alte domenii, intre toate sta
tele europene, fără deosebire de 
orinduire socială. în context, s-a 
scos în evidentă în mod deosebit 
necesitatea dezangajării militare 
în Europa, fără de care nu pot 
fi concepute pacea și colaborarea 
pe continent. S-a apreciat că 
actuala reuniune de la Belgrad 
trebuie să conducă la adoptarea 
unui program constructiv de 
măsuri care să impulsioneze 
transpunerea în viață.'ca un tot 
unitar, a prevederilor Actului 
final al Conferinței: general- 
europene de la Helsinki. Cei doi 
șefi de stat au reafirmat, că 
există o strînsă legătură între 
securitatea continentului' euro
pean și cea a regiunii medi
teraneene, inclusiv a Orientului 
Mijlociu.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat. deplina satisfacție pentru 
convorbirile deosebit de fruc
tuoase avute la Sinaia si au 
subliniat, semnificația și utilita
tea dialogului româno-egiptean 
la nivel înalt, atît pentru dez
voltarea și consolidarea perma
nentă a relațiilor dintre cele două 
țâri în domenii de activitate de 
interes reciproc, cît și pentru 
intensificarea colaborării și creș
terea înțelegerii pe plan inter
național. în acest cadru, cei doi 
președinți au hotărît să fie 
menținute contactele strinse 
între cele două țări, la toate ni
velurile. să fie continuat, și in
tensificat. dialogul prietenesc 
româno-egiptean la nivel înalt, 
în interesul reciproc al celor 
două țări și popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internațio
nale.

Președintele Mohammed Anwar 
El Sadat a mulțumit cordial, 
președintelui Nicolae Ceauseiscu 
pentru invitația de a face o 
nouă vizită in Republica Socia
listă România, pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea de
osebită de care s-a bucurat în 
cursul vizitei sale de prietenie 
în această tară.

Sinaia. 31 octombrie 1977.

Pentru „Trofeul Carpați“, veri
tabilă campetiție-test pentru jucă
toarele românce, antrenorii V. Go- 
gâltan și T. Bucovală au efectuat 
in lot citeva modificări de ultimă 
oră, renunțlnd la o serie de ju
cătoare ca Iagăru, Cotîrlă și Dor- 
go, în locul cărora au fost reche
mate Sasu, Marcov și Amarandei. 
Revine, de asemenea, la „națioha- 
lă“ portarul Lidia Stan, de la 
Universitatea Timișoara.

Astăzi, în prima zi a competi
ției, sint programate, în ordine, 
următoarele partide (cu începere 
de la ora 16,30) : România A — 
România tineret. U.R.S.S, — Nor
vegia și Iugoslavia — Bulgaria

HORIA ALEXANDRESCU

prezentau Ia acest concurs de 
componenții loturilor unionale.

• Miercuri se vor disputa 
meciurile retur din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei cupe
lor" la fotbal. La Craiova echipa 
locală Universitatea va întilni 
formația Dinamo Moscova. In 
primul joc. fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
2—0. Partida va începe la ora 
13.30 și va fi transmisă in direijt 
de televiziune.



T E L E G R A M E
președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CFAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Revoluției, președin
tele Republicii Algeriene Democratice și Populare, HOUARI 
BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele 
poporului român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Socialiste România . și al meu personal, cele mai calde felicitări 
și urări de,sănătate si fericire personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul algerian prieten, angajat pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale independente a patriei sale.

îmi exprim încrederea că vor cunoaște o dezvoltare tot mai 
puternică relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare care există 
între Republica Socialistă România și Republica Algeriană Demo
cratică și Populară pe plan politic, economic, tehnico-științific, cul
tural. al invățămintului și în alte domenii, precum și pe tărîmul 
vieții internaționale. în interesul popoarelor român și algerian, al 
cauzei păcii, independentei naționale și progresului în lume, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Accelerarea punerii în aplicare
a dispozițiilor Actului final

ROMÂNIA A PROPUS CREAREA UNUI CENTRU 
EUROPEAN DE COOPERARE INDUSTRIALĂ

In favoarea normalizării
relațiilor dintre S.U.A.>

Manifestare dedicata 
Centenarului 

independenței de stat 
a României

Națiunile Unite

Eliminarea forței și
manifestărilor 

sărbătorirea 
independentei

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii Socia
liste România, a primit din partea președintelui Republicii Demo
cratice Somalia, general-maior MOHAMED SIAD BARRE, urmă
toarea telegramă :

Exprim sincera mea recunoștință pentru caldele dumneavoastră 
felicitări transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democra
tice Somalia și vă adresez cele mai bune urări de sănătate ’perso
nală. de bunăstare, progres și prosperitate poporului prieten român.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești 
de cooperare dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta în 
continuare.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. a 
primit în cursul zilei de luni 
delegația economică guverna
mentală a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de 
tovarășul Ro Tai Sig, vicepre
ședinte al Consiliului Economic 
al Comitetului Popular Central 
al R.P.D. Coreene, care, efec
tuează o vizită în țara noastră, 

în cursul întrevederii s-a re
levat cu satisfacție că, în spiri
tul înțelegerilor convenite intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, relațiile 
de colaborare dintre cele două 
țări cunosc o dezvoltare conti
nuă pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și in 
alte domenii, în folosul ambe

lor popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii in lume, 

în timpul convorbirii au fost 
abordate probleme ale colaboră
rii și îndeosebi în domeniul 
cooperării economice și indus
triale bilaterale. în acest cadru, 
s-a subliniat că vizita delegației 
economice guvernamentale a 
R.P.D. Coreene în țara noastră 
va contribui la amplificarea ra
porturilor de conlucrare multi
laterală româno-coreene.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, au participat tovarășii 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Ion St. 
Ion, secretarul Consiliului de 
Miniștri. ,

A fost prezent Sin In Ha, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București.

privind 
econo- 
dezba- 
asupra 
dezvol-

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație economică 
iugoslavă condusă de Milorad 
Birovliev, membru al Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F.I., 
președintele Comitetului Fede
ral pentru Planificare Socială.

în evoluția relațiilor cultural- 
artistice româno-elene s-a în
scris. luni la amiază, un nou 
moment important : deschiderea 
expoziției de artă populară din 
Grecia, organizată sub auspiciile 
Consiliului. Culturii și Educației 
Socialiste. Găzduită în rotonda 
sălii mici a Palatului Republicii 
Socialiste România, expoziția — 
care figurează în programul de 
schimburi culturale dintre cele 
două țări — reprezintă o selec
ție valoroasă de lucrări de or- 
fevrerie. broderii', costume și 
țesături, Frumusețea remarca
bilă a exponatelor, produse ale 
unor străvechi tradiții, reflectă 
permanenta geniului creator al 
poporului grec, marea varietate 
a obiectelor fiind rezultatul ta

lentului făuritorilor lor. ca și al 
condițiilor istorice și sociale 
specifice în care au fost reali
zate aceste mărturii ale unei 
arte vii și autentice.

A apărut în Editura Politică :

ROMÂNIA 
ÎN PLIN 

AVÎNT ECONOMIC Șl 
SOCIAL

Cronică U.T.C.
Ieri a sosit in Capitală o 

delegație a Tineretului Co
munist din Danemarca care, 
la invitafia Uniunii Tinere
tului Comunist va efectua o 
vizită in tara noastră.

Cu prilejul aniversării Marii
Revoluții Socialiste din Octombrie

DECADA CĂRȚII SOVIETICE
în cadrul manifestărilor dedi

cate celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la librăria „Dacia"
din Capitală a fost
luni ..Decada cărții

inaugurată
sovietice".

Expoziția de carte, organizată 
cu acest prilej, prezintă publicu
lui cititor peste 1 000 de titluri, 
volume din toate domeniile de
literatură. apărute în edituri 
românești și sovietice. Traduce
rile in limba rorpână ilustrează 
preocuparea permanentă a edi
turilor noastre de a face cunos
cute cititorilor, prin intermediul 
cărții, realizările științei, lite
raturii și artei sovietice. Un loc 
central printre exponate îl ocupă 
cele 55 de volume de „Opere 
complete" ale lui V.I. Lenin, 
ediții ale operelor Iul Marx și 
Engels. Sectorul literaturii' bele
tristice este reprezentat de crea
ții ale scriitorilor clasici, apă
rute in binecunoscuta colecție 
românească „Clasicii- literaturii 
universale", sau in prestigioase 
edituri sovietice, precum și de 
opere ale marilor scriitori con
temporani. tipărite în limba 
rusă și în limbi de circulație 
universală. Lucrările * din dome
niul științelor sociale reprezintă 
contribuții Valoroase din dome
niile filozofiei, logicii, istoriei 
universale, dreptului internațio
nal. în standurile expoziției se 
află, de asemenea, lucrări de 
largă informare, enciclopedice.

cărți pentru copii și albume de 
artă, beneficiind de o frumoasă 
formă grafică.

Cu ocazia festivității de des
chidere au rostit alocuțiuni 
Gheorghe Trandafir, director 
general al Centralei editoriale, ș’i 
Vladimir Gusak. consilier al 
Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești. care au subliniat impor
tanța .manifestării pentru mai 
buna cunoaștere a patrimoniului 
de valori spirituale sovietice și 
întărirea relațiilor de colaborare 
culturală dintre cele două țări.

La festivitate au luat parte 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
alți oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

: Au participat, de asemenea. 
B.I. Minakov. însărcinat cu 
afaceri ad interim al Ambasadei 
U.R.S.S, la București. alți 
membri ai ambasadei, precum 
și Ivan Tihonovici Bulanîi. ad
junct. al ministrului culturii din 
R.Ș.S. Ucraineană., conducătorul 
delegației culturale sovietice, 
care ne vizitează țara ou acest 
prilej.

★

Expoziții de carte sovietică în 
cadrul decadei au mai fost des
chise. in aceeași zi. ]a Galeria 
de artă din Sătu Mare și la 
librăria „Vasile. AleCsandri" din 
Bacău.

în cursul zilei de luni, la 
Belgrad au continuat discuțiile 
atît in plenara reuniunii repre
zentanților țărilor participante 
la Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa, cit și în 
organele sale de lucru asupra 
stadiului îndeplinirii Actului 
final, precum și în legătură cu 
acțiunile viitoare ce urmează a 
fi întreprinse pe plan bilateral 
și multilateral in vederea dina
mizării procesului de aplicare a 
hotărîrilor C.S-C.E.

în organul de lucru 
cooperarea în domeniile 
miei, științei și tehnicii, 
terile s-au concentrat 
căilor și mijloacelor de
tare și intensificare a cooperării 
industriale. Luînd cuvintul re
prezentantul țării noastre, Niță 
Constantin, a prezentat acțiuni
le întreprinse de România în 
direcția dezvoltării 
sale de cooperare 
tehnică și industrială cu 
lalte țări participante la 
niune. El a 
România, țară 
de dezvoltare, 
slant eforturi .
o creștere rapidă a nivelului 
său industrial și a participa tot 
mai mult la diviziunea inter
națională a muncii, Ia schimbul 
de valori materiale, cooperarea 
industrială a avut și va avea ca 
obiectiv principal dezvoltarea 
ramurilor de bază ale industriei, 
ciim sint industria construcțiilor 
de mașini, electronica și elec
trotehnica, industria chimică și 
petrochimică. Cooperarea în a- 
ceste domenii trebuie să asigure 
atît valorificarea superioară a 
resurselor materiale și tehnice 
de care dispun partenerii. cit 
și transferul • de tehnologii de 
vîrf din partea țărilor puternic 
industrializate către 
curs de dezvoltare, 
este cazul României.
demonstra importanța 
țara noastră o acordă cooperă
rii economice și tehnice, el a 
subliniat că in cei doi ani de la 
semnarea Actului final Româ
nia a încheiat cu țări semnata
re ale acestui document 10 acor
duri de cooperare economică și 
industrială și tehnică pe termen 
lung. 4 acorduri care au ca o- 
biect promovarea și garantarea 
investițiilor și 5 convențlii pen
tru evitarea dublei impuneri. 
Din cele peste 315 acțiuni de 
cooperare industrială și tehnică 
pe care România le realizează 
în prezent cu țări din întreaga 
lume, în 190 de cazuri partene
rii sint din țările participante 
la reuniunea de la Belgrad. în 
ceea ce privește formele de coo
perare, vorbitorul a spus că a- 
cestea au fost selecționate de 
așa natură incit să răspundă 
preocupărilor și nevoilor actua
le și ele s-au materializat în : 
crearea, amenajarea și moder
nizarea întreprinderilor indus
triale, cooperarea pentru reali
zarea de instalații industriale 
complete, societăți mixte, coo
perarea pe terțe piețe și altele.

In continuare, delegatul ro
mân s-a referit la importanța 
cooperării bilaterale și multila-

relațiilor 
economică, 

cele- 
reu- 

că insubliniat 
socialistă in curs 

care depune con- 
pentru a asigura 

rapidă a

țările în 
așa cum 
Pentru a 
pe care

terale pe plan subregional ca 
• cale, de punere în aplicare 
prevederilor din Actul 
cooperare care dispune de posi
bilități multiple in regiunea 
Balcanilor și alte regiuni ale 
Europei. Referindu-se la capi
tolul din Actul final privind 
realizarea de proiecte majore de 
interes comun. reprezentantul 
țării noastre a menționat că re
sursele economice. rezultatele 
din domeniul științei și tehnicii, 
precum și nevoile actuale ale 
țărilor participante fac necesa
ră trecerea Ia realizarea unor 
astfel de proiecte în domenii 
cum sînt mediul înconjurător, 
transporturile, energia, agricul
tura, schimbul de informații ști
ințifice etc.

în cadrul aceleiași intervenții, 
reprezentantul român a prezen
tat, sub forma unui document 
de lucru, o propunere a țării 
noastre privind cooperarea in
dustrială. în document se sub
liniază importanța cooperării 
industriale in cadrul relațiilor 
economice, tehnice și științifice 
de ansamblu ale țărilor parti
cipante, necesitatea practicării 
unor forme moderne reciproc 
avantajoase de cooperare în a- 
cest domeniu, precum și impor
tanța Inițierii de acțiuni pentru 
accelerarea punerii în aplicare 
a dispozițiilor Actului final. 
Pornind de la aceste conside
rente, în document se propune 
crearea unui centru european de 
cooperare industrială care să 
asigure, în avantajul tuturor 
țărilor, schimbul de informații 
și documentație privind forme
le și acțiunile de cooperare in
dustrială între ele ; să contri
buie la promovarea transferului 
de procedee și tehnologii noi ; 
să promoveze cooperarea pe 
terte piețe ; să organizeze pe
riodic reuniuni de experți care 
să contribuie la examinarea po
sibilităților de cooperare indus
trială ; să identifice forme noi 
de cooperare ; să contribuie la 
crearea de birouri de documen
tație tehnică.

o
a 

final,

în. cadrul 
prileiuite de 
Centenarului __
.de stat a României, la Bi
blioteca română din New 
York a avut loc vernisajul 
unei expoziții de pictură pe 
lemn cu lucrări semnate de 
pictorul Teodor Bogoi. Lu
crările prezintă chipuri de 
oameni si peisaje ale Ma
ramureșului. precum si com
poziții care vorbesc despre 
istoria si cultura poporului 
român..

Expoziția atrage 
meros public, fiind 
tă în mod deosebit 
cialistii americani.

un nu- 
aorec ia
de sne-

★
Cu prilejul celei de-a 60-a 

aniversări a Marii Revoluții Sp- 
cialiște din Octombrie, la cine
matograful „Patria" din Capi
tală. au fost inaugurate, luni 
seara. „Zilele filmului sovietic". 
A fost prezentat. în spectacol de 
gală, filmul „Soldații libertății", 
în regia lui Iurii Ozerov, o am
plă epopee cinematografică des
pre lupta popoarelor din răsă
ritul Europei împotriva fascis
mului.

Despre semnificația acestui 
eveniment au vorbit Marin Stan- 
ciu. director general al Centra

lei „România-film". și I. V. 
Nikolski, membru în Colegiul 
Comitetului pentru cinemato
grafie al U.R.S.S., conducătorul 
delegației de cineaști sovietici.

în continuare, „Zilele filmu
lui sovietic" vor prilejui publi
cului din București. Cluj-Napo- 
ca, Tg. Mureș și Timișoara vi
zionarea peliculelor ..Aripi frîn- 
te“, „Prețul vieții", „Ură". „Me
lodiile nopții albe", „Sonată pe 
malul lacului" și „Piesă neter
minată pentru pianină meca
nică".

amenințării cu forța din viața 
internațională

CUVINTUL REPREZENTANTULUI ROMÂN IN COMITETUL JURIDIC 
GENERALEAL ADUNĂRII

Comitetul juridic al Adunării 
Generale a început examinarea 
raportului comisiei de drept in
ternațional. Luînd cuvintul. re
prezentantul tării noastre. loan 
Voicu, a arătat că înscrierea 
unor norme obligatorii de con
duită a statelor în instrumente 
juridice. în conformitate cu in-

Necesitatea intensificării eforturilor

pentru edificarea unei noi ordini economice 

internaționale
CONFERINȚA DE PRESA A PREȘEDINTELUI INSTITUTULUI 

PENTRU COMERȚ EXTERIOR AL VENEZUELEI

în. cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Caracas, 
președintele Institutului pentru 
comerț exterior al Venezuelei, 
Reinaldo Figueredo. a subliniat 
necesitatea accelerării eforturi
lor pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
în context, el a arătat că decala
jele dintre țările bogate și cele 
sărace ale lumii ap continuat să 
se adîncească și că, în ciuda e- 
forturilor depuse de țările în 
curs de dezvoltare pentru pro
movarea unor relații economice 
mai echitabile, statele industria
lizate dispun incă de poziții pri
vilegiate în economia mondială. 
Astfel, a arătat Reinaldo Figue
redo, comerțul exterior al unui 
număr de 60 de țări în curs de

dezvoltare reprezenta, în. 1960, 
28 la sută din comerțul mondial, 
dar, în prezent, ponderea lor este 
de numai 16 la sută. Venitul pe 
locuitor al statelor 
care era în 1960 de 1 500—1 600 
de dolari anual, s-a ridicat în 
prezent la 5 500 dolari pe an. în 
acest răstimp, venitul pe locui
tor al Indiei este de 150—180 do
lari. Țările sărace, a spus spe
cialistul venezuelean. sînt grav 
afectate de creșterea prețurilor 
la bunurile capitale și de con
sum produse în statele indus
trializate. în încheiere, Reinaldo 
Figueredo a relevat necesitatea 
soluționării problemei datoriilor 

' externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

dezvoltate,

teresele legitime ale tuturor, cu 
respectarea neabătută a princi
piilor de bază ce trebuie să 
cîrmuiască raporturile dintre 
state, are o influență pozitivă 
directă asupra păcii si securită
ții în lume, favorizează lupta 
pentru eliminarea forței și a- 
menintării cu forța din viața 
internațională, duce la consoli
darea practicii reglementării 
prin mijloace pașnice a diferen
delor dintre state, potrivit ce
rințelor actuale ale legalității 
internaționale si postulatelor 
noii ordini mondiale.

în continuare, reprezentantul 
tării noastre a formulat un șir 
de observații pe marginea unor 
aspecte ale raportului privind 
răspunderea statelor pentru vio
larea obligațiilor internaționale 
asumate, succesiunea statelor la 
tratate și codificarea dreptului 
tratatelor, subliniind, la acest 
din urmă punct, oportunitatea 
propunerii de a se revizui și 
actualiza proiectul de cod refe
ritor la crimele împotriva, păcii 
și securității, actualizare nece
sară în special în urma adop
tării definiției agresiunii.

si Cuba>
în cadrul unei conferințe de 

presă difuzate de televiziunea 
cubaneză, Fidel Castro, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Cuba, a afirmat că 
ridicarea blocadei economico in
stituite de S.U.A.. împotriva 
Cubei trebuie să constituie ur
mătorul nas pe calea amelioră
rii relațiilor dintre cete două 
țări. El a precizat că actuala 
Administrație americană a a- 
doptat o serie de măsuri favo
rabile. cum ar fi încetarea zbo
rurilor de spionaj deasupra te
ritoriului cubanez și suspenda
rea restricțiilor impuse cetățeni
lor americani de a vizita Cuba.

Fidel Castro a arătat apoi că 
Statele Unite trebuie să inter
zică activitățile contrarevoluțio
narilor teroriști împotriva Cu
bei. Vorbitorul a relevat, tot
odată. că nu toți reprezentanții 
emigrației cubaneze care tră
iesc în S.U.A. sînt teroriști sau 
contrarevoluționari; unii dintre 
emigranți și-au schimbat con
vingerile și guvernul cubanez 
nu ar ridica obiecții împotriva 
dorinței acestora de a vizita Cu
ba, ci chiar ar aprecia pozitiv 
aceste vizite.

Senatorul Frank Church a 
cerut Administrației americane 
să renunțe la atitudinea actuală 
față de Republica Cuba și să 
ridice embargoul comercial față 
de această tară, apreciind că 
politica de izolare a Cubei s-a 
dovedit „arogantă și falimen
tară". într-un raport asupra vi
zitei pe care a întreprins-o re
cent la Havana, senatorul ame
rican arată — potrivit agenției 
U.P.I. — că „zidul pe care 
S.U.A. au încercat să-1 constru
iască în jurul Cubei s-a prăbu
șit. A sosit demult timpul ca 
noi să renunțăm la o politică pe 
care comunitatea internațională 
o consideră nedemnă de o mare 
națiune". .

ORIENTUL
• încheierea lucrărilor sesiunii 

ți sudanez

Sesiunea comună a parlamen
telor egiptean și sudanez^ și-a 
încheiat luni după-amiază lu
crările. adoptînd o declarație

APROPIAT
comune a parlamentelor egiptean

panoramic *77

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoalâ, 10.00 Antologia 

filmului pentru copii, și ..tineret : 
„Stan și Bran". 10.55 Din cununa 
țării mele — melodii populare din 
Oaș și Maramureș. 11,15 Cîntare 
omului — emisiune de versuri.
11.30 Arii și scene din opere. 12,00
Telex. 12,05 închiderea programu
lui. 16.00 Telex. 16.05 Teleșcoalâ. 
16.35 Curs de limbă engleză. 17,15 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 17,30 Alger — o 
poartă spre Sahara. 17,50 Publici
tate. 17.55 Mult e dulce... 18,15 Me
lodii populare. 18,25 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 19.00 
Tribuna TV : Viața în lumina nor
melor eticii și echității socialiste. 
Coordonatele afirmării spiritului 
revoluționar. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal « în întimpinarea 
alegerilor de la 20 noiembrie. 19,50 
■pnaHnin noHtinU partidului de dez

voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Dîmbovița. 20.15 Sea
ră de teatru : „Fata bună din 
cer", de Corneliu Leu. Premieră 
TV. 21,35 Stelele cîntecului și 
dansului : Magdalena Popa, Hary 
Belafonte. Udo Jiirgens, Henrik 
Szering, Andres Segovia, Dumitru 
Fărcaș, Lilli Lindfors, Georges 
Brassens, Nana Mouskouri, Monse- 
rat Caballe. Prezintă Mariella Pe
trescu. Redactor Mircea Slusaru. 
22,30 Telejurnal.

PROGRAMUL II
19,50 Film serial pentru copii : 

„Tvanhoe". 20.15 Viața economică 
a Capitalei. 20.45 Tineretul Capi
talei. 21.15 Telex. 21,20 Stagiunea 
camerală a Radioteleviziunii. In
tegrala sonatelor. pentru pian de 
Ludwig van Beethoven. In pro
gram Sonata nr. 3 in Do major 

1 op. 2. Interpretează pianistul 
Gheorghe Halmoș. 21,55 Inscripții 
pe celuloid : Momeală... sonoră — 
documentar despre noile tehnici 
folosite de pescarii japonezi. Film 
realizat de studiourile de televiziu
ne. din Tokio.

Congresul mondial al 
orașelor înfrățite

La Pointe-ă-Pitre, capitala 
Guadelupei, au început lucrările 
celui de-a.1 IX-lea Congres mon
dial al orașelor înfrățite, la care 
iau parte aproape 2 000 de dele
gați. Din țara noastră participă 
o delegație a orașelor înfrățite 
condusă de Ion Manciuc, prima
rul orașului Iași, membru al 
Consiliului Federației mondiale 
a orașelor înfrățite.

Tema congresului este ampli
ficarea activității Federației 
mondiale a orașelor înfrățite 
pentru adîncirea destinderii in
ternaționale, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru de
zarmare. Vor fi prezentate, de 
asemenea, rapoarte referitoare 
la problemele dezvoltării rela
țiilor dintre orașe, ale urbanis
mului și apărării mediului am
biant.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini

Ședința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini a avut loc într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

în capitala Republicii Cuba a 
avut loc cea de-a 74-a ședință a 
Comisiei permanente a' C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini.

La lucrările comisiei au parti
cipat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R. și delegația R.S.F. 
Iugoslavia.

Comisia a audiat raportul „60 
de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie 
laborarea frățească a 
membre ale C.A.E.R".

Comisia a examinat 
de lucru pe anul 1978 și a apro
bat proiectele protocoalelor de 
completare a convențiilor înche
iate anterior privind specializa
rea și cooperarea în producția 
de utilaje pentru fabricarea fi
relor și fibrelor chimice, utila
jelor emailate, mașinilor și a- 
paratelor de uz casnic și piese
lor de completare pentru aces
tea.

La ședința comisiei au fost 
audiate propunerile privind so
luționarea pe calea colaborării 
a unor probleme de perspectivă 
ale dezvoltării construcțiilor de 
mașini în Republica Cuba, pre
cum și proiectul convenției, de 
colaborare tehnico-științifică in 
domeniul utilajelor pneumatice.

și co
tărilor

planul

f-
ț

î
î
î
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ATAC AL FORȚELOR RASISTE 
SUD-AFRICANE 

ÎMPOTRIVA BOTSWANEI
Forțe ale regimului rasist 

la Salisbury au deschis foc 
mortiere și arme automate asur 
pra unui post de observație al 
armatei Botswanei. la Kazun- 
gula. zonă de frontieră între 
Botswana, Rhodesia, Zambia și 
Namibia, anunță un comunicat 
oficial dat publicității la Gabe
rones.

La Salisbury, un purtător de 
cuvînt guvernamental a recu
noscut' că angajamente militare 
s-au produs în zona de fron
tieră Kazungula. Această' regiu
ne este obiectul unor atacuri 
frecvente ale trupelor regimului 
minoritar al lui Ian Smith îm
potriva țărilor africane vecine, 
relevă agenția France. Presse.

• Intre 31 octombrie și 
11 NOIEMBRIE sc desfășoară la 
Viena. la sediul Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomi
că (A.I.E.A.). reuniunea repre
zentanților guvernamentali în
sărcinați să examineze elabora
rea vnei convenții internaționa-

de 
de

Porțiunea dc circa 
1 100 kilometri ai 
Transsaharianului — 
șoseaua ce va face le
gătura între regiunile 
din sudul si nordul 
marelui deșert african 
— ce parcurge terito
riul Algeriei, a fost 
declarată șantier al ti
neretului. Se lucrează 
in condiții dificile — 
ziua arșiță, noaptea 
deosebit de rece — dar 
voința si hotărîrea ti
neretului algerian de 
a cuceri lupta dusă cu 
pustiul se concretizea
ză zilnic în aproxima
tiv 600 metri de be- 

turnat 
de ni-

ton si asfalt 
printre dunele 
sip ale Saharei.

Djelfa este 
localitate care -------
deșertul și un alt șan
tier al tineretului. Aici 
se desfășoară o vastă 
operațiune de împădu
rire. cunoscută sub 
numele de „barajul 
verde", barai cu scopul 
de a stopa tendința de 
avansare a desertului 
snre cîmniile roditoare 
din nordul tării si de 
a contribui la preve
nirea efectelor nefaste 
ale perioadelor de se
cetă din zonă. Vastul 
proiect a fost încredin
țat tinerilor din servi
ciul national algerian, 
care au împădurit deja 
cîteva mii de hectare.

In memoria lui Picasso
La Malaga a avut loc duminică, în pre

zența a peste 2 000 de admiratori ai mare
lui pictor spaniol, dezvelirea unui mo
nument dedicat memoriei lui Pablo 
Picasso. Opera aparține " cunoscutului 
sculptor Miguel Ortiz Berrocal. Ea va fi 
prezentată, prin intermediul mai multor 
reproduceri, în cîteva din marile muzee 
de artă ale lumii.

Campionatul european al... «.i 
fumătorilor de pipă

Mai bine de 400 de concurenți, intre 
care și 40 de femei, au participat recent 
la campionatul european al fumătorilor 
de pipă. desfășurat la Montreux, Elveția. 
Titlul in proba masculină a revenit ita
lianului V. Vechi care a fumat trei grame 
de tutun timp de 3 ore. 50 de minute șl 
50 de secunde, stabilind astfel un nou

le asupra protecției fizice. . a
materialelor nucleare. La lucră
rile reuniunii participă repre
zentanți din aproximativ 50 de 
târî membre ale A.I.E.A., intre 
care și România.

PRECIZARE ÎN LEGĂTURĂ 
CU ALEGERILE DIN PAKISTAN

Generalul Ziaul Haq. adminis- 
tratorul-șef al legii marțiale din 
Pakistan, a. declarat că guvernul 
pakistanez este hotărit să orga
nizeze alegeri generale in ciuda 
recentei amînări a scrutinului 
programat. El a făcut această 
declarație la sosirea în Kuweit, 
unde întreprinde o vizită oficia
lă de trei zile, ca primă ‘ etapă 
a unui turneu care va 
în Turcia, Libia, Egipt 
nia.

continua 
și Iorda-

R. P. D. 
a primit 
prietenie 
străină-

• PREȘEDINTELE 
Coreene. Kim Ir Sen. 
delegația Asociației de 
a poporului chinez cu 
tatea Si a Asociației de priete
nie China-Coreea. care între
prinde o vizită la Phenian — 
transmite agenția A.C.T.C. Dele
gația este condusă de presedin-

o altă 
evocă

în final, perdeaua fo
restieră. lungă de 1 600 
kilometri, va însuma 3 
milioane de hectare,

multi ani in tradiția 
tineretului algerian — 
peste 60 la sută din 
nopulâtie — care 
participă la toate ac
țiunile de anvergură 
întreprinse de guvern

Tineri algerieni
șantierele tării

creind si o imnortantă 
sursă de material 
nos. ne care în 
zent Algeria îl 
portă.

Voluntariatul de iar
nă sau de vară este o 
acțiune intrată de mai

lem- 
nre- 
im-

pentru dezvoltarea tă
rii si edificarea unei 
societăți noi. prospere, 
așa cum este înscris în 
„Carta Națională" a- 
dontată în vara anului 
trecut nrin referendum 
national de întregul

popor. Zeci de mii de 
tineri din scoli si fa
cultăți. din întreprin
deri si instituții plea
că in zilele de vacan
tă să lucreze voluntar 
pe ogoarele tării, la 
stringerea recoltelor, 
la lucrările de fertili
zare a solului, de in
troducere în circuitul 
agricol 
renuri, 
tulul.

Ain 
Țcboul. 
Botigara sînt numele 
unor sate hoi a căror 
construcție este strîns 
legată de numele tine
retului algerian. Stu
denții de la universi
tățile din Alger. Oran 
si Constantine au 
sub patronatul 
construirea unor 
agricole-pilot din 
1000 prevăzute a se 
înalta oină la sfîrsitul 
acestui deceniu. Tine
rii care participă Ia 
realizarea obiectivelor 
amintite s-au angajat 
să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile asuma
te. în cinstea zilei de 
1 noiembrie, cind în
tregul popor ai Repu
blicii Algeriene De
mocratice si Populare 
aniversează împlinirea 
a 23 de ani de la de
clanșarea — în 1954 — 
a luDtei de eliberare.

a unor noi te- 
smulse deșer-

Nehala. Omn 
El Ouldja,

luat 
lor 

sate 
cele

R. ȚEPEȘ

record al lumii. La proba rezervată fu
mătoarelor, titlul a fost ciștigat de Elvire 
Waille din Franța. Președinte de onoare 
al juriului concursului a fost ales celebrul 
actor francez Bernard Blier. la fel de ce-

lebru și pentru marea sa pasiune pentru 
fumatul cu pipă.

Război împotriva pisicilor 
la Osaka

Asediată 
scrisori si 
care le fac 
prefectura 
unei vaste

de 
pe

pur și simplu de valul 
plingeri împotriva relelor 
pisicile in marea urbe niponă, 
din Osaka a hotărit lansarea 

campanii menite să reducă

tele Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea. 
Wan Pin-nan.

• CONTRIBUȚIA finan
ciară a U.N.E.S.C.O. la pro
gramul de folosire a televi
ziunii în procesul de învă- 
țămînt al Coastei de Fildeș 
s-a ridicat, de la inițierea a- 
cestui program. în 
pînă la sfîrsitul anului 
Ia peste 1,2 miliarde 
C.F.A. în anul școlar 
1977, acest program a 
introdus în 1784 de școli pri
mare, cu 7 284 săli de clasă 
și 314 000 elevi, dintr-un to
tal de 603 000 elevi.

1969, 
1976, 

franci 
1976— 

fost

• CONSILIUL LEGISLATIV 
consultativ al Republicii. Filipine 
a aprobat organizarea de alegeri 
legislative in anul 1978. Pre
ședintele Ferdinand Marcos a 
arătat că este posibil ca aceste 
alegeri să se desfășoare în fe
bruarie sau martie anul viitor.

• GUVERNUL BRITANIC a 
instituit regimul de flotare a 
lirei sterline, a anunțat. luni, 
Ministerul de Finanțe. Decizia, 
precizează comunicatul ministe
rului, reprezintă urmarea unui

micuțelor feline. Conform pla- 
bătaie al operațiunii, se apre- 
in următoarele șase luni vor 
capturate circa 7000 de pisici.

numărul 
nului de 
ciază că 
putea fi
Despre proporțiile acțiunii vorbesc de
altfel și importantele sume de bani afec
tate acestui scop și care se ridică la 
mai puțin de 27 milioane de yeni.

nu

Șahul — 8 000 de ani ?
Saltul, jocul îndrăgit și răspindit azi pe 

toate meridianele, ar avea o vechime de 
opt milenii. Aceasta este concluzia unui 
grup de arheologi rezultată in urma des
coperirilor făcute în sudul Turkmeniei, la 
Gadumy Depe. Printre alte obiecte da
tină din mileniul șase înaintea erei noas
tre, specialiștii au găsit, și o serie de mici 
figurine confecționate din lut sau piatră. 
Diversitatea formelor (conuri, trunchiuri 
de con etc.) i-a determinat pe specialiști 
să avanseze inedita ipoteză că ar fi vorba 
de o ancestrală formă a jocului de șah.

t
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*
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aflux masiv de devize in cursul 
ultimelor săptămîni.

• EDWARD GIERI.K, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit pe cardinalul Ștefan 
Wyszinski, primatul bisericii ca
tolice din Polonia. In cursul con
vorbirii — după cum anunță a- 
genția P.A.P. — a avut Ioc un 
schimb de păreri in cele mai im
portante probleme ale poporului 
și bisericii.

INTERVIU AL PREMIERULUI 
BELGIAN

într-un interviu acordat săp- 
tăminalului „Newsweek", primul 

• ministru al Belgiei. Leo Tinde- 
mans. s-a pronunțat pentru ini
țierea unor negocieri urgente 
între Piața comună și Statele 
Unite, pentru elaborarea cadru
lui colaborării viitoare în dome
niile economic și comercial. între 
altele, premierul belgian a atras 
atenția asupra pericolului pe 
care îl reprezintă măsurile pro- 
tecționiste, ■ care împiedică dez
voltarea normală a comerțului 
mondial.

PUTERNICE FURTUNI 
IN EUROPA

O furtună violentă, însoțită
de ploi puternice, s-a produs,
succesiv, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, la Savona și Genova. 
Descărcările electrice s-au sol
dat cu pagube materiale. între 
altele, un fulger a lovit un de
pozit de toluol, declanșînd o 
explozie puternică. în partea 
veche a Genovei, ca și la Sa
vona și în cîteva localități mai 
mici, s-au dărîmat o serie 
ziduri, circulația trenurilor 
fost întreruptă pe mai 
linii.

Mai multe șosele și căi 
care asigurau legăturile 
Anglia și Scoția au fost închise 
pentru circulație luni, în urma 
unei puternice furtuni, însoțită 
de ploi torențiale, ce s-a abătut 
asupra Glasgow-ului și regiuni
lor învecinate. Furtuna a provo
cat ruperea unui pod de cale 
ferată pe linia principală Lon- 
dra-Glasgow. Mai multe șosele 
din Scoția și Țara Galilor sînt 
inundate.

de 
a 

multe

ferate 
dintre
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finală consacrată relațiilor bi
laterale strînse și dezvoltări/ 
lor viitoare. Astfel, declarația 
recomandă modernizarea și dez
voltarea rețelelor de transpor
turi și telecomunicații care lea
gă cete două țări. unificarea 
legislației și programelor de în- 
vățămînt și crearea unui consi
liu mixt în materie de planifi
care și dezvoltare.

Documentul reafirmă politica 
celor două țări în problema O- 
rientului Mijlociu, caracterizată 
de flexibilitate și care urmăreș
te realizarea principalelor două 
obiective arabe — Eliberarea te
ritoriilor arabe ocupate de Is
rael. precum și crearea unui stat 
palestinian. De asemenea, sînt 
exprimate sprijinul celor două 
țări pentru mișcările de elibe
rare din Africa și adeziunea ce
lor două țări la politica de nea
liniere.

•Sondaj printre israelieni

Potrivit unui sondaj efectuat 
de Institutul „PORI", la solici
tarea ziarului „Haaretz". 46,7 la 
sută dintre israelieni consideră 
că politica de implantare de 
noi așezări pe malul de vest 
al Iordanului va avea un e- 
fect negativ asupra șanselor 
realizării păcii în Orientul A- 
propiat Dintre cei consultați, 
numai 5.5 la sută au apreciat 
că aceste acțiuni vor 
secinte pozitive.

Opinia negativă la înființarea 
de noi așezări este ___
accentuată în rindul persoanelor 
cu nivel de educație ridicat si 
al tinerilor.

avea con-

mult mai

Vizita președintelui 
Anwar El Sadat în Iran

Președintele Republicii Arabe 
Mohammed Anwar El 

a sosit luni la Teheran.
Egipt,
Sadat, _ ___  ___  _  _______
El va avea convorbiri cu șahin- 
șahul ~
Reza Pahlavi Aryamehr.

La

Iranului. Mohammad

sosirea pe aeroportul in
ternațional Mehrabad, șefpi «.tac
tului egiptean a fost salut, 
suveranul iranian.

Revoluție 
în domeniul 

comunicațiilor ?
Primele transmisii de radio 

prin masa globului pămintesc 
vor putea fi realizate anul vii
tor — a declarat fizicianul ame
rican Peter Kotzer, in cadrul 
unui interviu acordat ziarului 
„New York Times". Tentativele 
de stabilire a unor comunicații 
de acest gen — a precizat spe
cialistul american — vor fi po
sibile datorită particulelor sub- 
atomice neutrino ; particulele 
neutrino nu sînt încărcate cu 
electricitate și au o masă aproa
pe nulă, ceea ce le conferă și 
caracteristica de a fi penetrante 
prin majoritatea corpurilor 
existente in Univers, fără a 
intra în coliziune cu alte ele
mente atomice, fără a-și înce
tini viteza și fără a-și pierde 
energia inițială.

Un grup de fizicieni de la 
„Western Washington Univer
sity", din Bellingham (statul 
Washington), condus de profe
sorul Kotzer. apreciază că va fi 
posibil să se transmită cu aju
torul particulelor neutrino me
saje codificate de o. manieră 
analogă semnalelor Morse, care 
vor putea fi captate în orice 
punct al globului cu ajutorul 
unui aparat de decodare. Spe
cialiștii americani vor încerca, 
anul viitor, să transmită un a- 
semenea mesaj de la accelera
torul național Fermi, din Bata
via (statul Illinois). Raza de 
neutrino va fi îndreptată spre 
interiorul Terrei sub un unghi 
de 12 grade, iar mesajul va pu
tea fi captat la o distanță de 
2 750 kilometri, in Golful Puget 
Sound, din statul Washington.

Experții consideră 
gen de transmisiuni 
marca o revoluție în 
comunicațiilor, la fel 
mele experiențe de 
fără fir. Se consideră, de° ase
menea, că sistemul va putea fi 
perfecționat intr-o asemenea 

va permite 
semnalelor

că acest 
ar putea 
domeniul 

ca și pri- 
telegrafie

perfecționat 
măsură incit 
transmiterea 
televiziune.
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