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TOVARĂȘUL NICOLAE
a primit pe tovarășul Gaj

p.secretar si C. C. al
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, sîmbătă, pe tova
rășul Gaston Plissonnier, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Francez, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o-vizită in țara 
noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutările priete
nești ale tovarășului Georges Mar-

Partid 
și cele

Nio 
transr

chais. secretar general al 
Comunist Francez, precum 
cordiale urări.

Mulțumind. tovarășul 
Ceaușescu a rugat să se
secretarului general al P.C. Frai 
un salut prietenesc, împreună cu 
mai bune urări.

întrevederea, care 
într-o atmosferă de caldă
tovărășească, a prilejuit

s-a desfăs 
priet 
un

în Editura politică a ape

Mereu mai strîns uniți, 
pe calea socialismului,

răsunet

(Continuare in pag. a V-a)

jurul 
eomu-

a avut în con-

manifes- 
condițiile 
a patrio- 

fiecărui

in 
sil 
a 

care

a înfloririi patriei

I acele meleaguri, poves'inau-mi despre hărnicia oame
nilor : ..Cei din Dăbr.leni au făcut cindva recoltele 
frumoase ale Banalului, au muncit pe ogoarele Dobro- 
gel, erau cei mai cântați la îngrijirea parcurilor bucu- 
reștene cărora, cu coanele lor. le stilizau arhitectura

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, de puternică însuflețire pa
triotică, întregul nostru popor — mun
citori, țărani, intelectuali, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, tineri și virstnici, femei și 
bărbați — a sărbătorit, de la un ca
păt la altul al tării, împlinirea a 

decenii de la formarea sta- 
national unitar român. Im- 

amplului și-

sase 
tului 
pozantă încununare a 
rag de manifestări ce au marcat pe 
întreg cuprinsul țării, prin partici
parea a sute și sute de mii de cetă
țeni. omagierea marii aniversări. Se
siunea solemnă 
comună a Comi
tetului Central al 
■fărtidului. Consi-

. ..iui Național al 
Frontului Unității 
Socialiste și Marii 
Adunări Națio
nală a sintetizat, 
prin caracterul ei 
profund repre
zentativ. întreaga 
bogăție de semni
ficații a eveni
mentului pe care 
I-a cinstit, ilus- 
trind elocvent 
forța de nezdrun
cinat a unității 
tuturor fiilor pa
triei in 
partidului 
niștilor.

Un adine
știința întregii noastre națiuni socia
liste strălucita cuvintare rostită cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — exemplu de inaltă prin
cipialitate patriotică și revoluționară 
in abordarea și analizarea probleme
lor contemporaneității și. totodată, 
îndreptar practic pentru clarificarea 
unor complexe probleme ale politicii 
interne și internaționale, mobilizator 
îndemn la unirea tuturor eforturilor 
in vederea rezolvării lor. întregul 
nostru popor vede in această euvîn- 

. tare un nou document fundamental 
al gîndirii și practicii revoluționare a 
conducătorului partidului și statului 
nostru, o nouă călăuză in acțiune me
nită să in?bărbăteze și să dinamizeze 
energiile creatoare ale tuturor celor 
ce muncesc in opera de făurire a so
cialismului și comunismului.

Cu toată claritatea s-a subliniat 
cuvintarea secretarului general 
partidului acea realitate esențială 
climatului nostru politico-social 
e unitatea indestructibilă a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, in mgrea familie a con
structorilor noii sdcietăți. Această 
unitate și-a găsit o viguroasă expre
sie in ansamblul recentelor manifes
tări de adeziune și sprijin ferm din

partea tuturor categoriilor populației 
față de politica partidului, față de 
orientările de înaltă clarviziune 'tra
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Așa cum s-a evidențiat pe drept cu- 
vint in cuvîntare, in unitatea de 
neclintit „in cuget și-n simțiri" a 
aflat poporul nostru izvorul de apă 
vie al forței sale edificatoare, unirea 
fiind factorul determinant al tuturor 
înfăptuirilor și succeselor pe care el 
le-a dobindit in anii socialismului. 
După cum la fel de limpede apare 
faptul că unitatea indisolubilă a tu
turor oamenilor muncii de pe întreg

Intrăm în cel de-al șaptelea deceniu de la 
constituirea statului nostru național unitar cu 
hotărîrea fermă de a face totul pentru ca peri
oada ce urmează să se înscrie ca o treaptă nouă, 
superioară, pe calea dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre, a ridicării României în rîndul 
țărilor cu un nivel de dezvoltare medie, a creș
terii tot mai rapide a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

cuprinsul tării va chezășui și în viitor 
transpunerea in faptă a celor mai 
fierbinți aspirații ale poporului nostru 
de ridicare a patriei pe noi culmi de 
propășire și civilizație

O amplă deschidere de orizonturi 
cuprinde cuvintarea secretarului ge- , 
neral al partidului in ce privește per
spectivele fundamentale ale procesu
lui de edificare a societății socialiste 
mulUlatura! -duz.volțale in anii- se- -viu. 
în acest sens, cu deosebită forță se 
degajă, ca o chemare patriotică, pu
ternic mobilizatoare, lupta pentru dez
voltarea tot mai susținută a econo
miei, pentru progresul multilateral e- 
conomic și social al patriei. în con
tinuare, in conformitate cu hotăririle 
Congresului al XI-lea al partidului, 
poporul iși concentrează eforturile 
spre soluționarea problemelor funda
mentate ale dezvoltării in ritm inalt a 
economiei naționale, invățămhlțului. 
științei și culturii, a problemelor pri
vind condițiile de muncă și de vială 
ale oamenilor. inclusiv ale lărgirii 
continue și adincirii democrației so
cialiste. ale perfecționării conducerii 
societății pe baze științifice. Acțio- 
nînd cu consecvență pentru întărirea 
și modernizarea bazei tehnico-măte- 
riale a socialismului și in viitor, pe 
primul plan al preocupărilor clasei
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elegantă a verdeții : chiar se spunea despre ei că iși 
aduceau finul pentru vite din Cișmigiu...".

Exemplul era concludent, dar evoca fondul trist al 
unei vieți de pribegie in căutare de lucru pe un pă- 
mint mai darnic decil nisipurile zburătoare din jurul 
satului lor Iar gluma cu finul din Cișmigiu are haz 
doar astăzi, spusă de pe poziția unor recolte de cinci 
mii de kilograme de griu sau porumb boabe la hec
tar. Astăzi, cmd păminturile Dăbulenilor au renăscut, 
fiind cuprinse in marea zonă irigată a Olteniei care 
acoperă optzeci de mii de hectare din teritoriul a 
două județe.

Omul de lingă mine, vechi prieten, păstorind de de
cenii aceste meleaguri, avea un sac întreg cu glume 
despre Dăbuleni. Le-a tot cules incă de pe vremea 
cind. in loc de culturi, erau nisipuri zburătoare și boa
bele, pe unde se făceau, dădeau cam... șapte sute de 
kile la hectar. Dar, in timp ce-a cules glumele tris
teții lor. ale hazului de necaz, i-a îndemnat și 
suflețit pe oameni, le-a canalizat nădejdile și 
cia. aducindu-i la recoltele de astăzi. Și punind 
la recoltele și mai bune de miine.

Este unul dintre comuniștii satelor noastre, 
dintre promotorii bătăliei pentru 
turti noastre".

i-a in- 
hărni- 

u mărul

Unul
„primăvara agricul-
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noastre muncitoare, țărănimii și inte
lectualității, ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebite de naționali
tate, se vor situa dezvoltarea susți
nută a forțelor de producție, crește
rea viguroasă a avuției naționale, în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Azi. mai bine ca oricind, se înțelege 
că dezvoltarea economică înseamnă 
nu numai progres și bunăstare, ci in 
același timp și consolidarea orîndui- 
rii. a statului nostru socialist. Aici, in 

vasta activitate 
economico-socială 
este terenul con
cret de 
tare, in 
actuale, 
tismului
om al muncii, al 
fiecărui cetățean. 
Și pretutindeni, in 
fabrici și uzine, 
pe întinsele șan
tiere de investiții, 
in institute de 
cercetări și pro
iectări. peste tc 
unde se munceșt 
in această tar 
sint incă multe 
dc făcut : cu cit 
vor fi mai mari 
succesele in dez
voltarea indus- 

științei, invătămin- 
puternică va fi pa-

triei. agriculturii, 
tului. cu atit mai 
tria noastră, se va întări mai mult 
mindria patriotică a tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc in această tară, va 
crește prestigiul României socialiste 
in lume.

Ne-au produs o profundă satisfac
ție înaltele aprecieri ale secretarului 
general al partidului cu privire la 
-Hoeeoeie—hvregistrote- -in primii -trei 
ani ai cincinalului, cinci, în industrie 
s-a obținut o producție suplimentară 
de 60 miliarde lei. Desigur, acum. în 
decembrie, ca și in ultimii doi ani ai 
cincinalului aceste rezultate vor fi 
substanțial consolidate. în acest scop, 
partidul cere comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii să-și intensifice e- 
forturile pentru ca nu numai pe an
samblu. ci și in fiecare întreprindere, 
în fiecare unitate economică, rezulta
tele să fie la nivelul maxim al po
sibilităților tehnice și organizatorice, 
la nivelul înaltelor exigențe formu
late de secretarul general al partidu
lui. Intensifipind și- mai mult bătălia 
pentru o calitate nouă, superioară in 
activitatea întreprinderilor, in spiritul 
hotăririler Conferinței Naționale

Am fost participant, 
în Sala Palatului 
publicii, la 
cele mai 
manifestări 
din acești ani incărcati 
de victorii. Am ascul
tat. cu acest prilej, 
odată cu întregul po
por, excepționala ex
punere a secretaru
lui general al partidu
lui cu ocazia împlinirii 
a șase decenii de la 
făurirea statului na
țional unitar român. 
Am avut încă o dată 
— datorită extraordi
narei puteri de sinteză 
a conducătorului parti
dului — revelația 
drumului parcurs de 
tara noastră in istoria 
sa milenară șl, în ca
drul acesteia, a impor
tantei de excepție a 
evenimentului sărbă
torit.

Unirea din 1918 a 
însemnat un mo
ment culminant al

Re- 
una din 

grandioase 
jubiliare

dramaticei existente 
a poporului care locu
iește aici de milenii 
și face să rodească 
păminturile armonice 
ale țării care se înalță 
ca o insulă de lumină 
dintre ape și munți, la 
sudul răsăritean al 
Europei. Dar crestele 
irnplintate in azur și 
fluiditatea riurilor au 
fost punți de trecere 
și de intilnire și nu 
obstacole in fata ro
mânilor din simetria 
perfectă a coroanei 
tării. Locuitorii ei de 
totdeauna iși afirmau, 
la orice intilnire, 
orice fapt și dată 
torică. conștiința 
ginii comune, destinul 
comun existențial, prin 
intermediul celei mai 
miraculoase limbi, ca
racterizată de omoge
nitatea ei, necompara
bilă, din acest punct 
de vedere, cu nici o 
altă limbă neolatină.

la
18- 

ori-

CU MAI MULTĂ ENER
GY PENTRU ECONO
MISIREA ENERGIEI ! 
Citiți în pagina a lll-a 
ancheta „Scînteii“ în
tr-o mare întreprindere 
industrială și cîteva 
calcule sugestive cu 
privire la economisirea 
energiei electrice în 

luna decembrie.

Construim pentru noi și 
urmașii noștri : etaje de 
la Bacău, ca și-n alte 

ale țări:

pentru 
lumina 
cetăți

Foto : S. Cristian

în structurile ei me
lodioase. care alcătu
iesc cel mai puternic 
mortar al imensei fi
ințe naționale roma
nești, se exprimau 
idealurile luminaților

însemnări de
Alexandru BĂLĂCI

noștri cărturari care 
însuflețeau poporul in 
afirmarea lui de fău
ritor al valorilor ma
teriale și spirituale, în 
lupta lui necontenită 
pentru libertate și uni
tate națională. Aceas
tă luptă pentru elibe
rare și independență, 
pentru echitate și jus
tiție socială a caracte
rizat întreaga istorie 
a poporului român, din 
îndepărtatul trecut și

NICOLAE CEAI
Cuvîntare la întâlnirea cu reprezentant

Cuvîntare la întâlnirea cu reprez* 
intelectualității si tineretului.

Cuvîntare la întâlnirea cu reprezeni 
Ministerului de Interne.

AU ÎNDES
PE TREI ANI

Industria construcțiil' 
de mașini

Cei peste 900 000 de muncitoi 
gineri și tehnicieni din unitățili 
structoare de mașini au inde 
în ziua de 1 decembrie, sarcin. 
plan la producția industrială p< 
mii trei ani ai actualului cim 
Producția suplimentară ce va f 
ținută pină la încheierea ac 
luni — de peste 17 miliarde li 
reprezintă jumătate din sarcin 
revine industriei construcțiilO' 
mașini, in baza Programului s 
mentar adoptat de Conferința 
țională a partidului, din decei 
1977. în perioada acestor trei a 
fost puse in funcțiune peste f 
noi capacități de producție.-a 
sate in toate județele țării.

în telegrama adresată Comit 
Central al P.C.R., tovară 
Nicolae Ceaușescu. prin care C 
liul de conducere al Ministerulu. 
dustriei Construcțiilor de 
raportează acest succes, se 
Realizările obținute pină in 
impun din partea noastră.

Mi 
spu 
pre; 
a c 

structorilor de mașini, eforturi c 
sebite. in continuare, pentru inii 
rarca deficientelor care mai pers 
4)i activitaliea-JKiaslra... .în .nun 
oamenilor muncii din ramura i 
stijucțiilor de mașini vă asigu 
pe dumneavoastră, iubite tovr 
Nicolae Ceaușescu, că vom fab 
tul pentru înfăptuirea neabâti 
politicii partidului nostru, ne 
consacra in continuare totala i

PACEA, DEZARMAREA, C 
■IMPERATIVE ALE DEZVOLTĂRI 
ASPIRAȚII VITALE ALE TUTUR*

4. COMPETIȚIA ÎNA 
multiple efecte negative 

politico-economice in'
Cursa înarmărilor constituie un ob 

Uzării vieții internaționale, a depășirii ci 
mice și politice mondiale. De aceea, consii 
rioasă, fundamentală a zilelor noastre es 
crete de dezarmare 
nucleară.

generală, și în p

NIC
In articolele anterioare din acest 

ciclu au fost puse in evidență conse
cințele negative ale cursei înarmări
lor. exprimate prin poverile imense 
ce apasă asupra popoarelor, prin pri
mejdiile pe care uriașa forță de dis
trugere acumulată le reprezintă pen
tru soarta întregii umanități. în cele

pină la zilele de lumi
nă ale prezentului.

Marele act al unirii 
din 1918 a pus sigiliul 
său nemuritor pe a- 
ceastă epopee româ
nească care a exprimat 
plenar, în desfășurarea 
ei, voința și lupta În
tregului popor. Ființa 
națională a poporului 
român care a vibrat 
cu atita intensitate pe 
milenarul său arc e- 
xistențial, neabătută 
niciodată de marile 
furtuni ale istoriei, as
pirină totdeauna spre 
îngemănarea tuturor 
părților sale, Vremel
nic despărțite, cunoaș
te acum definitiva sa 
consolidare socialistă, 
este aptă, în însumarea 
tuturor energiilor sale 
creatoare, să inainteze, 
cu pașii cei mai hotă- 
riți, spre viitorul cel 
mai uman posibil. Vi
sul milenar înfăptuit

acum șasezeci de ani a 
fost un inalt prag al 
drumului neintrerupt 
spre progres și afir
marea in lume a 
României, o treaptă ne
cesară pentru 
chiderea unor 
perspective. în 
na și efervescența noii 
sale istorii se mani
festă astăzi unitatea 
indestructibilă in jurul 
partidului, a întregului 
popor român — popor 
liber, mai unit ca ori
când, pentru că știe că. 
numai printr-un com
plex, multilateral efort 
creator, desăvirșește 
societatea socialistă, 
înălțînd albele coloa
ne ale comunismului, 
ale unei civilizații ma
teriale și spirituale în
floritoare. Clădim te
meinic, în pace, ne 
afirmăm geniul nostru 
creator în rînd cu 
celorlalte popoare 
lumii.

des- 
vaste 
lumi-

ce urmează ne propunem să ne or 
asupra efectelor cursei inarmăi 
asupra relațiilor politico-econon 
internaționale.

Sursă de insecuritate 
tensiune, instrument prin 
pal al politicii de foi 
Competiția înarmărilor, așa cum a 
viața, „secretă" permanent — se p 
spune — suspiciune și încordare, 
mele care îngroașă continuu ars, 
lele statelor nu sint acumulate 1 
tru a fi folosite drept inofensive r 
de muzeu, ci sînt un permanent 
nerator de teamă a unei agres 
înarmările, pregătirile militare 
in mod inevitabil, la anifnozită 
relațiile dintre state la creștere 
cordării, iar ca rezultat este af 
colaborarea bi și multilaiera 
acumulează nori negri pe ceru' 

Expresia cea mai pregnantă .
tei stări de lucruri o constiti 
rioada „războiului rece", una c 
rioadele cele mai nefaste ale : 
recente, care s-a dezvoltat ca u 
dus specific și ca un element < 
tutiv al cursei înarmărilor. Iată 
pedalarea pe înarmări nu ins, 
decit o reîntoarcere înapoi son 
puri de tristă amintire, și nicic 
înaintarea spre destindere si c, 
rare.

Este bine cunoscut faptul că 
din factorii cei mai nocivi ai 
internaționale îl constituie polit- 
forță și amenințare cu forța. D 
de faptul că pune în pericol 
existența și integritatea teritori 
statelor, promovarea acestei p< 
în relațiile internaționale duce 1. 
veninarea atmosferei politice. în 
dică stabilirea unui climat de coi 
tuire pașnică și ințelegere intre 
țiuni, colaborarea lor rodnică pi 
rezolvarea multiplelor problem, 
care este confruntată în prezent i 
nirea. Recurgerea la forță, violer



SCÎNTEIA — duminică 3 decembrie 1978

întreprinderea de utilaj greu „Pro- 
esul"-Brăila și Institutul de cerce- 

.re-proiectare pentru utilaje de con- 
rucții fac „casă bună" cum se zice, 
cuind în același spațiu, avind ace- 
și scop : producerea de utilaje de 
rnstrucții de mare randament, cu 
leltuieli minime și beneficii cit mai 
ari. Produsele executate aici sint 
>dul cooperării fructuoase a tuturor 
tmenilor muncii și. in primul rînd, a 
•muniștilor, care sînt constituiți in- 
-o organizație de partid comună, 
îbunătățirea soluțiilor constructive, 
. și găsirea unor noi procedee teh- 
ologice sînt, la „Progresul", căi spe- 
ifice de reducere a consumurilor de 
interii prime, de 
iptă împotriva 
isipei.
Pe această temă, 

jumătatea a- 
lui trecut a 

'Ut loc o ple- 
iră a comitetu- 
ii de partid cu 
îtregul activ din 
rtreprindere. De 
tunel și 
"ezent.
țiile de 
t căutat 
etodele. 
le și 
osite să trans- 
-me lupta im- 
triva risipei 
îtr-o campanie, 
m era concepu- 
anterior, într-o 

mtă, de zi cu 
.ico-educativă 
■sfășurată și-a propus să sus- 
lă aplicarea planurilor de măsuri 
țiate atît in compartimentele de 
□iectare, tehnologice, cit și în sec- 
e productive. Propaganda vizuală 
ost adaptată și ea acestui scop ; ea 
leamnă la acțiune concretă pe acest 
im. Astfel, au apărut noi initiative, 
nea de îndrumare și control pen- 

îndeplinirea hotăririlor și pla- 
ilor a fost mai bine organizată. 
- Proiectarea și tehnologia au 
lași grad de importantă pentru 
îcerea drastică a consumurilor, 
aceea, comitetul de partid, orga- 
ițiile de bază au căutat să gă- 
că soluții pentru impulsionarea 
zității de cercetare, sporirea re- 
ivității și antrenarea tuturor 
ectanților. cercetătorilor și teh
uilor la îndeplinirea sarcinilor 
care partidul ni le pune în față 
ne spunea Pavel Buga. secretarul 
titetului de partid din între- 
ndere.
4-au fost, e adevărat, puțini cei 
■e se întrebau : ce reprezintă aici 
șgramul pe care trebuie să-l eco- 
nisim pe lingă miile de tone de 
al prelucrate anual ?

Pentru unii, adică pentru cei 
ozi — pierdere de timp : pentru cei 
mulți zile și nopți de studii și 

ări — ne spunea Spira Muntea- 
secretarul organizației de bază din 
itut. Organizația noastră de partid 
usținut mereu acest efort prin adu- 
ile generale, în care s-a examinat 
mod consecvent „cind", „unde", și 
im" trebuie acționat. N-a scăpat 

a vedere nici semnificația lui „de 
“ trebuie făcut acest efort.
Conducerea partidului a cerut în 
irsul anului trecut proiectarea și 
recu tarea. in. cel . mai scurt timp. _ 

excavatoarelor hidraulice de 
-10 mc. întrucît la lucrările ante- 
iare s-a constatat că avansul cîș- .
at la proiectare se pierdea în faza 
executare a prototipurilor, comi
ți de partid, finind seamâ de itli- 
iva comuniștilor din institut, a

a consumurilor de

propus executarea noului produs 
paralel cu elaborarea proiectului. 
Aplicarea acestei măsuri a determi
nat scurtarea ciclului concepție-pro- 
totip de la circa doi ani la numai 10 
luni. înlocuirea unui produs prin al
tul sau îmbunătățirea constructivă nu 
este privită la „Progresul" doar ca o 
sarcină profesională, ci și ca o luptă 
dintre nou și vechi.

— Dezbaterile din comisia tehnico- 
Cconomică cu prilejul avizărilor de 
proiecte nu se poartă numai cu argu
mente tehnice, ci și eu argumente 
politice — ne spunea Virgil Constan- 
tineseu, directorul institutului.

Crearea unui „portofoliu de idei, de

CAMPANIE... PERMANENTA.
pină in 
organi- 
partid 

ca prin 
inițiati- 
formele la „Progresul" - Brăila

acțiune perma- 
zi. Munca po- 

și organizatorică 
propus să

soluții" la nivelul institutului este 
rodul unei strinse colaborări intre 
organizațiile de partid de la proiec- 
tant-tehnolog și secțiile de execuție, 
semnificînd, totodată, și o schim
bare pozitivă de atitudine in 
abordarea propunerilor și observa
țiilor ce sosesc „in flux continuu" din 
secțiile de prelucrare, de la munci
tori, maiștri, tehnologi, 
identifică astfel soluții 
înseamnă tot atitea căi 
împotriva risipei.

— Fiecărui specialist, 
i s-a încredințat spre 
temă legată, în principal, de repro- 
iectarea de tehnologii pe principiul 
adaosurilor minime sau de introdu-

ingineri. Se 
și idei care 
noi de luptă

cadru tehnic 
rezolvare o

cerea de noi tehnologii — ne-a ex
plicat Petrică Ion, secretarul comite
tului de partid din sectoarele de con
cepție.

Acțiunile comune ale organizației 
de la „concepție" cu comitetele de 
partid de la secțiile sculărie și fabrica 
de excavatoare au scos la iveală o 
serie de soluții noi de economisire a 
metalului și a timpului prin aplicarea 
unor „tehnologii de atelier", care au 
fost apoi preluate ca tehnologii ale 
întreprinderii. De asemenea, forma 
de perfecționare denumită „ora teh
nologului" este ginditâ ca o formă de 
propagandă științifico-tehnică in care 
se dezbat, pe bază de referat, nou

tățile din dome
niu. Fructul aces
tor „ore" îl con
stituie aplicarea 
unor planuri de 
croire combinată, 
precum și întoc
mirea unui „al
bum de resturi", 
un fel de catalog 
pe baza căruia 
tehnologul orien
tează cererile, 
fără a distribui 
material nou. Nu
mai anul acesta 
s-au economisit 
pe aceste căi 177 
tone de metal.

In încheierea a- 
cestor rînduri, u- 
nele observații 

care, pentru comitetul de partid, 
se pot constitui in sugestii spre 
noi direcții de acțiune : de multe 
ori se simte nevoia Împrospătării con
cepției unor conducători de compar
timente care nu dovedesc încă sufi
cientă receptivitate in stabilirea nor- 
meloS» care să reflecte consumul real 
de timp, ca și cel de materiale ; 
parcă prea adesea unii tovarăși a- 
junși în conducerea unor comparti
mente uită că nu este suficient ceea 
ce știau odată.

Ceea ce înseamnă că în efortul de 
autodepășire mai sînt de depășit 
unele obstacole.

Virgil GHEORGHIȚĂ

celor mai tineri ostași
Sînibătă dimineața. în unitățile Ministerului Apără

rii Naționale și ale Ministerului de Interne a avut loc 
depunerea jurămintului militar de către tinerii con
tingentului recent incorporat.

La solemnități au participat membri ai consiliilor de 
conducere ale Ministerului Apărării Naționale și Minis
terului de Interne, generali și ofițeri superiori, activiști 
de partid și de stat, veterani din războiul antifascist, 
membri ai gărzilor patriotice și ai foi mațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru 
părinți ai astașilor.

...Clipe solemne, cu pro
funde ' semnificații patrioti
ce. Monumentele din Bucu
rești, Iași, Cluj-Napoca, 
Oradea și din alte localități 
ale patriei — vetre stră
moșești cu aură de legendă 
în istoria poporului român 
— grupează în jurul lor 
blocuri ostășești monolitice. 
Simbol și omagiu al luptei 
pentru libertatea, indepen
denta și unitatea patriei, 
monumentele se înfățișea
ză tinerilor ce depun jură- 
mîntul militar în toată mă
reția înaltelor semnificații 
patriotice pe care le conden
sează în bronzul sau grani
tul lor.

„Jur credință nestrămuta
tă poporului român și pa
triei mele socialiste".

Legămintul cu patria, cu 
trecutul ei de glorie, cu 
prezentul luminos și viito
rul său de aur îi aliniază îi) 
coloana fără sfîrșit a dato
riei pe soldații Traian Bla- 
ga, Gheorghe Jurcan, 
Băjenaru, ai căror 1 
s-au pronunțat, cu 
ființa lor, atunci, la l 
cembrie 1918, pentru 
Transilvaniei- cu patria ma
mă. In coloana datoriei fată 
de patrie și popor, se alătu-

Ion 
bunici 
toată 

1 De- 
unirea

apărarea patriei, pionieri,

(Ager preș)

ră soldații Alexandru Dra- 
gomirescu, Decebal Cristea, 
Ion Birzoianu. ai căror pă
rinți au luptat pe baricadele 
insurecției din august 1944, 
organizată și condusă la bi
ruință de Partidul Comunist 
Roman. Li se adaugă sol- 
dații Ștefan Popescu, Mihai 
Băltariu, Mircea Fonaghe, 
ai căror părinți au dat 
pilduitoare dovezi de vitejie 
și eroism in luptele purtate 
de armata română pe fron
tul antihitlerist pentru zi
direa temeliei de granit a 
adevăratei noastre indepen
dențe naționale.

Mindrie și îndemn
pentru acești tineri faptele 
înaintașilor. Răspundere re
voluționară și dăruire co
munistă li se cer aici, în 
posturile muncii și datoriei 
ostășești, la înalta școală a 
curajului și bărbăției, edu
cației politice, patriotice și 
revoluționare care este ar
mata. Fiecare simte și înțe
lege limpede aceste cerințe 
ca imperative firești. Tine
rii aceștia cu nume ce evo
că- figuri impresionante ale 
istoriei noastre : Dece
bal. Traian. Mircea. Ste
fan, 
născut

sînt

Ultima tragere 
ixcepțională „LOTO" 

din acest an
I

Loto-
5 de-

Administrația de Stat 
Pronosport organizează la 
cembrie 1978 ultima tragere ex
cepțională Loto din acest an. Ca 
și la tragerile similare anterioa
re, se vor efectua 5 extrageri in 
2 faze : faza I. constînd din 2 
extrageri, în continuare, a cite 
'2 numere fiecare din totalul de 
0. și faza a ll-a, constind din 3 
extrageri, in continuare, a cite 
> numere fiecare din totalul de 
)0. Dintre premiile ce se acordă 
a aceste atractive trageri men- 
ionăm autoturismele „Dacia 
300“ și „Skoda 105 L“. sumele 
ixe in numerar de 50 000. 25 000, 

10 000 lei etc.. în limitele cărora 
cîștigătorij pot opta pentru o ex
cursie de unul sau două locuri 
in R. S. Cehoslovacă sau R. P. 
Polonă și diferența de bani în 
numerar, precum și premiile în 
bani de valoare variabilă. Se 
poate cîștiga și cu numai 3 nu
mere din totalul de 24 ale ex- 
ragerilor de la faza I. respectiv 
lin totalul de 18 numere ale 
extragerilor de la faza a II-a. 
Costul biletelor este de 15 lei 
arianta simplă, cu drept de 

participare la ambele faze, res
pectiv 5 lei varianta simplă cu 
drept de participare numai la 
faza a II-a. Biletele de partici
pare la ultima tragere excepțio
nală Loto din acest an pot fi 
procurate numai pină luni 4 de
cembrie 1978.

♦

Toader Dragoșa, participant la Maroa Adunare Națională 
de la Alba lulia

unui ostaș
— 1 decembrie 1918, adreseazâ felicitări 
care a depus jurămintul militar

demnității

LUNA CADOURILOR

..

■

Ca în fiecare an, în luna cadou
rilor. magazinele cooperativelor de 
consum dispun de o gamă variată 
de mărfuri care pot fi oferite celor 
dragi. Astfel, in raioanele destinate 
celor mici se găsesc in această pe
rioadă jucării mai multe și mai fe
lurite decît în oricare alt sezon, pre
cum și diverse articole vestimenta
re. Librăriile și raioanele speciali-

zate din cadrul acestor magazine 
sint aprovizionate cu cărți de po
vești, cu articole de podoabă pentru 
pomul de iarnă. La supercoopuri și 
supermagazine, cumpărătorii au po
sibilitatea să aleagă daruri în func
ție de preferințe. Marea varietate a ■ 
produselor cosmetice și de parfume
rie, a obiectelor de podoabă, a arti
colelor de galanterie și lenjerie, a

Mașini
Aniial, sute de mii de 

oameni beneficiază de în
lesnirile acordate de stat 
pentru 
plata in rate a unor bu
nuri de folosință indelun- 
gată : mobilă, frigidele, 
mașini de spălat, televi
zoare și altele. Tot cu 
plata in rate se pot procu
ra și autoturisme Dacia- 
1300.

— Pină in prezent — 
ne spune tovarășul Aurel 
Ardelean, contabil-șef al 
întreprinderii de difuza
re a materialelor sportive 
*— după publicarea H.C.M. 
387 din 1974, întreprinde
rea noastră a vindut, cu 
plata in rate, aproape 
100 000 df autoturisme Da
cia 1 300. Din păcate, unii 
dintre cei care și-au cum
părat mașini pe această 
cale, de cum s-au văzut 
la volan, au „uitat" subit 
de obligația de a-și aciii-

cumpărarea cu

Ain rate, amnezii
la termenele fi-ta ratele 

xate, erei nd serioase greu
tăți financiare întreprin
derii noastre. Firește, vina 
aparține, in primul rînd, 
celor care se sustrag, in
tr-un fel sau altul, de la 
achitarea datoriilor pe

noastre : 
Traian, Mircea. 
Mihai, Nicolae, s-au 

și au crescut în anii

tricotajelqr și confecțiilor de sezon 
vine în sprijinul celor ce doresc să 
aleagă o surpriză. Printre acestea se 
numără și multe dintre obiectele de 
uz casnic pe care raioanele specia
lizate ale acestor magazine le pun 
la dispoziția cumpărătorilor.

în fotografie : Magazinul .,Diana" 
și alte spații comerciale din cen
trul municipiului Tulcea.

integrale
cian dentar. la spitalul din 
.Negrești, județul Vaslui. 
JJltima rată pentru auto
turismul Dacia 1 300 tre
buia s-o achite încă de 
acum un an și cinci luni 
de zile, dar tot de atunci 
n-a mai dat nici un semn

NOTE CETĂȚENEȘTI
care le au. Dar o mare 
răspundere o poartă uni
tățile economice și insti
tuțiile care le dau aces
tora transferuri in alte 
locuri de muncă, fără să 
le însoțească și de actele 
necesare reținerii in con
tinuare din retribuție 
ratelor respective.

Unul dintre aceștia 
din lista care ni s-a pus la 
dispoziție — se numește 
Petru Bilboc. fost tehni-

a

de viață. La restanta pe 
care o avea de 13 000 lei 
s-au adăugat, intre timp, 
4 000 lei dobinzi penaliza
toare. Un alt ..uituc" este 

, și Trandafir Budris. din 
comuna Obreja. județul 
Caraș-Severin. fost șef al 
unei unități a cooperației 
de consum din Caran
sebeș. încă din luna apri
lie anul trecut si pină in 
prezent, nu a mai achitat 
nici o rată, deși are o res-

K
tanță de 22 147 lei. La rin- 
dul său. Petre Moza. fost 
lucrător la Trustul de con
strucții hidrotehnice ..Cer
na". județul Gorj, are o 
restantă de 26 600 lei.

în toate aceste cazuri, 
ca și in altele similare, 
datornicii s-au mutat de 
la un loc de muncă la al
tul și și-au schimbat do
miciliile. fără să anunțe 
noua adresă, doar-doar li 
s-o pierde urma. Firește, 
mai devreme sau mai 
tirziu vor fi depistați. Este 
in interesul lor să-și achi
te cit mai repede restan
țele, întrucît, odată cu tre
cerea timpului, se adună 
si dobinzile penalizatbare. 
îndemn valabil nu numai 
pentru cei. nominalizați in 
aceste rinduri. ci pentru 
toți cei care se simt cu... 
musca pe parbriz.

P. PETRE

libertății și ai 
naționale, in care și-au gă
sit împlinire Idealurile cele 
mai scumpe pentru care pă
rinții, bunii și străbunii lor 
au luptat și s-au jertfit. 
Prin munca și faptele lor, 
ei sint hotăriți să dea noi 
străluciri virtuților dovedi
te de contingentele înainta
șe.

„Jur 
rii, să 
dinele 
prem...’

Sint cuvinte-legămînt. Ele 
dau expresie unui adevăr 
fundamental : armata revo
luționară. al cărei izvor de 
forță și 
legătura 
cerea ei 
execută

să respect legile 
execut întocmai 
comandantului

ță- 
or- 
su-

tărie îl constituie 
cu poporul, condu- 
de către partid, 

și va executa nu
mai misiunile încredințate 
de partid, de organele su
preme ale puterii de stat 
românești, numai ordinele 
comandantului suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Legile țării reprezintă pen
tru tinerii ostași, ca și pen
tru cei vîrstnici, călăuză și 
îndemn în nobila misiune 
ce au de îndeplinit, trans
misă ca o torță din genera
ție în generație.

„Jur să nu-mi precupe-

țesc singele și viața pentru 
a apăra pămintul strămo
șesc, independenta și suve
ranitatea patriei, cauza so
cialismului".

Stib drapelele aureolate 
de glorie, pe terenurile de 
instrucție, în sălile de spe
cialitate. în poligoane, tan- 
codroame sau aerodroame, 
pe terenurile de aplicație, 
tinerii militari vor invăța 
cu pasiunea ce-i caracteri
zează știința minuirii arme
lor încredințate de popor. 
In această muncă asiduă, 
bărbătească, vor simți. zi 
de zi. ajutorul tovărășesc 
al comandanților, organelor, 
organizațiilor de partid si 
ale U.T.C. pentru formarea 
lor ca apărători și cetățeni 
de nădejde. In posturile da
toriei, fiii țării imbrăcați 
in haină militară, toți deo
potrivă, doresc să probeze, 
în toate misiunile încredin
țate, dăruire comunistă și 
abnegație revoluționară, să 
slujească interesele supre
me, libertatea, independen
ța. suveranitatea și integri
tatea patriei dragi — Repu
blica Socialistă România.

Colonel
I. CONSTANTIN

Alimentația, modificările 
ponderale și sănătatea
Creșterea excesivă a greutății cor

porale prin acumularea de grăsimi în 
organism, consecință a alimentației 
neraționale, favorizează apariția unor 
boli care pot fi prevenite din timp 
prin măsuri adecvate. Am solicitat 
tovarășului conf. dr. DUMITRU CO- ' 
FARU. șeful Clinicii de nutriție și boli 
metabolice din Cluj-Napoca, cîteva 
recomandări în acest sens.

— Cum apar dezechilibrele în aii- . 
nientație?

— Determinări exacte privind chel
tuielile energetice ale organismului 
au permis să se stabilească diversifi
carea cerințelor alimentare ale a- 
cestuia în raport cu factorii indivi- ____ __ ____ _________ ____
duali (yîpstă-, șex. stări fiziologice r, șj )a noi —pe grupe mari de populație

aUbarătatfcăa acelaștrmod de alimen
tație excesivă favorizează instalarea 
obezității, creșterea patologică a gră
similor și colesterolului in singe. 
Acestea au drept consecință sporirea 
frecvenței bolilor cardiovasculare.

Desigur, depista
rea din timp a 
procentului mare 
de grăsimi și de 
colesterol in sin
ge, trecerea la un 
regim alimentar 
rațional, normal, 

pot frîna evoluția bolii, a aterosclero- 
zei și altor boli degenerative foarte 
severe. Creșterea prevalentei bolilor 
cardiovasculare este influențată de 
alimentația dezechilibrată, dar și de 
alți factori, cum sînt sedentarismul, 
consumul exagerat de alcool, stările 
de încordare nervoasă prelungită.

— Ce recomandări și măsuri con
siderați că sint necesare ?

In ultimii ani, obezitatea a de
venit — într-o serie de țări — mai 
frecventă chiar la copii și adolescenți. 
Un studiu efectuat pe 4 000 de școlari 
din orașul Cluj-Napoca a arătat că 
în decursul a zece ani obezitatea a 
crescut de la 1,3 la sută din elevi la 
3.2 la sută. Studiul dă răspuns și asu
pra cauzelor. Intr-un grup de 52 de 
copii și adolescenți supraponderali, 75 
la sută erau cazuri de obezitate a 
părută în primii ani al copilăriei: 40 
la sută din cazuri erau copii unici ai 
părinților și 80 la sută — unul sau 
ambii părinți sufereau de obezitate. 
Concluziile se desprind de la sine. 
„Grija" și „dragostea părintească" se 
manifestaseră cu deosebire în două 
direcții: supraalimentarea și cruțarea 
de efort și exerciții fizice. Obiceiul 
de a oferi copiilor mai multe dulciuri 
decît fructe poate avea drept cauză 
și reclamele de tipul „dați copiilor 
dulciuri". De ce nu fructe? Ar trebui 
ca medicii, specialiștii din industria 
alimentată și din comerț să colabo
reze mai strins în sensul de a se 
face recomandări raționale, in mă
sură să asigure populației o stare 
de sănătate tot mai bună.

de boli de nutriție și degenerative. 
Există o relație directă intre frecven
ța’ unor tulburări metabolice subcli- 
nice (creșterea procentului de zahăr, 
de grăsimi, colesterol in singe) și 
numărul total al caloriilor. La mo
dificarea acestor procente contribuie 
și modul de viață, de activitate, e- 
fortul fizic depus de organism etc. 
Prin decelarea diabetului zaharat în 
faza, inițială, cind poate fi depistat 
numai prin analize speciale de la
borator, deci prin descoperirea tulbu
rărilor metabolismului glucidelor in 
primul stadiu de evoluție a diabetu
lui. boala poate fi prevenită. Cerce
tări Întreprinse în numeroase țări —

, , , e,țc.) .și;jjrofgșiftmrli. Numere»^ s.iu- 
dii întreprinse în țara noastră in le
gătură cu nivelul actual al alimenta
ției unor grupe diferite de populație 
(colective de oameni ai muncii, pre
școlari. școlari, studenți. femei gra
vide etc.) arată 
că, in . genere, în
tre consumul de 
alimente și ener
gia cheltuită de 
organism pentru 
diferite activități 
există un raport 
normal, echilibrat, 
însă și unele dezechilibre alimentare 
datorate excesului de calorii, in spe
cial la anumite grupe de alimente, 
care pot determina îmbolnăviri seve
re (boli de nutriție, diabet, boli dege
nerative etc.).

— Vă rugăm, să vă referiți la cîteva 
din cercetările științifice efectuate la 
Institutul meaico-farmaceutic din 
Cluj-Napoca privind relația dintre a-, 
limeniație si modificările ponderale.

— Cercetările specialiștilor clujeni 
au dus la concluzii care impun mai 
multă consecvență în respectarea 
unui regim alimentar rațional, pen
tru prevenirea bolilor. S-au analizat, 
de pildă, colective din mediul rural 
(cu mod de viață și activitate profe
sională preponderent fizice) și din 
mediul urban (cu viață și activitate 
cu efort fizic mai redus) în trei în
treprinderi cu profil alimentar (pre
lucrarea cărnii, derivate lactate și 
produse zaharoasei» Constatările sint 
semnificative: in mediul rural obezi
tatea este mai puțin frecventă (8,9 la 
sută), în timp ce la lucrătorii din în
treprinderile cu profil alimentar pro
centul este foarte mare (21,5 la sută). 
Aceasta se explică prin faptul că în 
mediul rural se consumă și legume 
și fructe, în timp ce lucrătorii din 
întreprinderile amintite consumă în 
exces produse concentrate (care in
tr-un volum mic conțin o cantitate 
mare de calorii) in defavoarea le
gumelor, cu aport redus de calorii.

— Ce consecințe au dezechilibrele 
alimentare asupra sănătății?

— In condițiile surplusului de ca
lorii acumulat prin consumarea ex
cesivă a grăsimilor, dulciurilor, pas
telor făinoase, se instalează o serie

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

9-au constatat.

Convorbire consemnată do 
Elena MANTU

Hotel 
„La dușumeaua 

confortabila''
In recurs a venit vorba cumva și despre 

echitate :
— Cîștigau cite trei mii de lei pe lună. 

Căutau să se îmbrace, să-și cumpere mași
nă mică, asta căutau ! Nu se gindeau la a- 
dăpostul unde locuiesc...

Cine-o asculta, fără să fie in temă, pu
tea să creadă că Busner Ana, de pe strada 
Serg. Florescu Nicolae nr. 38 din Capitală, 
s-a aflat la discreția vreunui grup de pro
fitori. cu obrazul gros și buzunarul mare, 
hrăpăreți cind e vorba să ia și rău platnici 
cind e vorba să dea. Dar dacă-i priveai pe 
cei cinci chiriași, prezentați cu atita ranchiu
nă de proprietăreasa lor, îți dădeai seama 
că sint oameni obișnulți. muncitori și. după 
cum s-a dovedit, corecți in onorarea obli
gațiilor. Acceptaseră fără obiecții sumele 
exagerate pe care le pretindea... cine ? 
Chiar persoana care face caz de echitate. 
Chirii de trei sau de cinci ori mai mari 
decit cele legale.

— Cum de-ați acceptat asemenea înțele
geri ?

— A fost vorba că plătim pentru camere 
mobilate.

— $i ce mobilă v-a pus la dispoziție pro
prietăreasa ?

— Dușumea și... un bec...

— Dar dumneavoastră ?
— Ne-a băgat în aceeași cameră, deci 

ne-a pus la dispoziție aceeași „mobilă".
— Adică becul și...
— ...Da. In comun cu celălalt locatar.
Adevărul ne obligă să consemnăm că, in 

a doua cameră, alți locatari beneficiau de 
un lux mai mare :

— Fiind pămînt pe jos, nouă ne-a oferit 
pat, saltea și un cearșaf.

— Restul ?
— Restul, a zis. că ne privește personal.

Conștiință la... 
fără frecvență?

Multe nu-i trebuie uitate și iertate fos
tului secretar al primăriei din Valea Iașiu- 
lui, dar lacrimile Adelei Bărbulescu cel mai 
puțin. Lacrimile de-atunci, de cind această 
femeie s-a dus la Teacă Ion și i-a 
cerut împrumut o mie de lei. văitindu-se. 
că a dat de un necaz. Ce necaz?! Necazul 
venea de acolo că se procopsise comuna 
cu-n Gheorgheață ca secretar de consiliu 1 
Care, făcind o facultate de drept la fără 
frecvență, nu reținuse din toate regulile 
și principiile de drept și de dreptate, de 
lege și legalitate, de morală, de conștiință, 
decît ideea că se poate trece prin viață 
alături de ceilalți oameni, „fără să frec
ventezi" existența și activitatea corecte ! 
De atașat ce se simțea de comună, 
iși păstra domiciliul nu în Valea

Iașiului, ci pe Valea Oltului, stradă dintr-un 
cunoscut cartier bucureșteăn... P. Gheorghea- 
ță a fost mai mult decit un funcționar 
incorect : a fost un absent de la rostul 
postului său, un ins care nu numai că 
nu-și justifica menirea, dar și-o și anula 
prin modul strîmb de exercitare.

A început intr-o bună zi să cutreiere co
muna, într-o așa-zisă verificare a modului 
in care se aplică legea sistematizării și, 
cum găsea o bucătărie nou construită, ori 
o marchiză cu geamlic, cum pretindea gos
podarului cîteva sute sau citeva mii, ca 
„să nu dea de bucluc".

Ar fi greșit să facem o ierarhie a acte
lor necinstite — mita rămîne mită și în
șelăciunea inșelăciune. Dar la gravitatea 
intrinsecă a faptelor, nu putem să nu adău
găm că asemenea incorectitudini pot crea 
cetățeanului o imagine deformată despre 
o reglementare importantă. Iată de ce, în 
cazul dat. odată cu disprețul și indignarea 
îndreptățite ale cetățenilor față de practi
cile „secretarului" de consiliu popular, le
gea a acționat sever, pedepsindu-1 exemplar,

Completul 
se retrage, 

misterele rămîn
Un paznic atentează la bunurile păzite. 

Straniu, dar se mai întîmplă. Avocatul cre
de că-i indulcește fapta afirmînd că indi

vidul era băut. Și mai straniu, dar se mai 
aude. Așadar, un paznic, și necinstit și bgat 
in post. Cineva din sală murmură :

— Rămine să mai pledeze că era lacom 
și a acționat cu premeditare.

...Doi tineri. Filip și Titi, se întîlnesc in 
restaurantul „Miniș". De cunoscut se cunoș
teau mai mult sau mai puțin, dar de dis
cutat au discutat așa :

— Titi, mergi cu mine in seara asta !
— Unde ?
— Am de adus ceva și vreau să m-ajuți.
— Ce ?
-- Niște ciorapi de damă.
Și Titi a mers să „aducă" ciorapi. Doi înși 

cu trei geamantane. Primul aspect straniu 
e cît de repede s-au învoit acești tineri să 
dea cinstea pe rușine. Dar iată-i ajunși la 
poarta întreprinderii „Adesgo". Filip știe 
exact ce să caute ; pe un anumit paz
nic, care să-i dea o anumită cheie. 
Acesta e al doilea amănunt ciudat : fochis
tul Filip Benonie nu lucra la „Adesgo" 
decit de două săptămini. dar apucase să 
afle că la boiangerie se găsesc produse fi
nite, iar cheia de acolo, unica cheie, se 
află la poartă. In sfîrșit, apare paznicul 
căutat : Popian Lixaridru. De ce tocmai a- 
cesta ? Pentru acuzare a fost suficient să 
probeze că nedemnul păzitor a cedat pen
tru o bancnotă de o sută de lei cheia cu 
care tinerii, debutanți in asemenea infrac
țiuni. au putut ajunge să înfunde in gea
mantanele lor 627 de finețuri, valorind 
17 000 lei.

S-au dus să fure dintr-o întreprin
dere mai liniștiți decit ar fi mers 
la o bere. Au găsit un paznic care

să se lase corupt mai ușor decît ar fi 
găsit tichete I.T.B. Desigur, cit să-și pri
mească pedepsele cuvenite, și pentru furt, 
și pentru mituire, faptele au fost dovedite. 
Judecata a fost fără cusur. Dar. in afara 
instanței, semnele de întrebare trebuie să 
persiste. întărite de cel mai straniu dintre 
amănunte : paznicul acela, gata să dea che
ia și să inșface suta, exact atunci, .în noap
tea cu pricina, funcționa pentru intiia oară 
la întreprinderea „Adesgo"... Nu-i așa că 
spune ceva și acest lucru ?

Din caietul 
grefierului

..Inculpatul a venit din locuința sa in via 
unde săpa vătămata, a strins-o de git, a lo
vit-o cu pumnii și cu picioarele. Ulterior 
a plecat pe același drum, iar vătămata a 
trecut printr-un gard, in locuința martoru
lui, unde se afla soacra ei“.

(Dosar 1192/78, Judecătoria Bîrlad).

„Instanța de fond i-a acordat piritului 
autoturismul, iar mie prelata Solicit Ori să 
i se dea lui și prelata, ori mie și autoturis
mul. Această din urmă împărțire pare mai 
dreantă, intrucit mie mi-au revenit și port
bagajul și canistrele".

(Din împărțeala soților Stamate).

Sergiu ANDON

/
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CU MAI MULTA ENERGIE PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI!
Un calcul care arată ce se poate realiza prin

Reducerea consumului O autocritică—pînă acum doar promisă — 
la întreprinderea de sîrmă din Buzău

de energie în această lună
cu 1 la sută

unu la sută înseamnă

se pot produce

7,89 milioane 
11850 TONE

kWh
OTEL

unu la sută înseamnă

se pot produce

10,8 milioane
75700 TONE

kWh
ÎNGRÂ

ȘAMINTE CHIMICE

unu la sută înseamnă

se pot produce

4,62 milioane kWh 
51000 TONE CIMENT

unu la sută înseamnă

se pot produce:

1,8 milioane kWh
2,7 MILIOANE METRI 

PĂTRAȚI ȚESĂTURI

unu la sută înseamnă

se pot produce

3,6 milioane kWh
21,900 TONE PASTE 

FĂINOASE

La prima vedere. întreprinderea de 
sirmă și produse din sirmă — unul 
din cei mai mari consumatori de e- 
nergie electrică din municipiul Bu
zău — merita cuvinte de laudă pen
tru felul de gospodărire a kilowaților- 
oră. Astfel, in primele luni din acest 
an. unitatea a făcut o importantă eco
nomie de energie. Comparind acum 
consumul de energie cu normele 
prevăzute, lucrurile se prezintă 
altfel. Față de normele planifi
cate pe unitatea de produs. în
treprinderea a consumat în plus 
1 509 MWh. Nivelul prevăzut a 
fost depășit la aproape toate secțiile 
de bază : electrozi pentru sudură —
— 140 000 kWh, laminorul de sirmă
— 70 524 kWh. secția inserții metalice
— 56 060 kWh. trăgătoria de oțel 
moale — 30 000 kWh. Cum se explică 
această situație ?

Am fost în ateliere 
cu atribuții speciale 
privință.

— Energia electrică 
rere muncitorul Gheorghe Ortopelea, 
de la 
multe 
unora 
bului.
capacitate, pentru ca schimbul urmă
tor să-și înceapă activitatea, 
s-ar spune, cu motoarele în 
Uneori se uită această obligație. 
Ce urmează ? In timpul care trece 
pentru încărcarea cu sirmă a instala
țiilor se consumă, mergînd în gol. 
energie. în asemenea cazuri nu mai 
e nevoie de măsuri și de programe 
speciale, ci pur și simplu obligatoriu 
ca fiecare să-și facă datoria, să acțio
neze cu spirit gospodăresc. Din acest 
motiv noi am trecut la dezbaterea, in 
cadrul colectivului, săptămînal, a tu
turor situațiilor de felul celor rela
tate si putem spune că schimbările 
în atitudinea oamenilor se văd.

Iată opinia tovarășului Alexandru 
Stoleru, șeful serviciului mecano- 
energetic :

— La secția de electrozi pentru 
sudură, consumul planificat a fost de
pășit deoarece cuptoarele statice fur
nizate de „Independenta" Sibiu nu

și la serviciul 
în această

— este de pă-

secția zincare — se pierde de 
ori și datorită indisciplinei 

dintre noi. La predarea schim- 
instalațiile trebuie încărcate la

cum 
plin.

sint etanșate corespunzător. Totodată, 
in această secție au apărut defec
țiuni frecvente la presele de electrozi, 
ceea ce a atras după sine un consum 
nerațional de energie electrică. 
Opririle tehnologice ale laminorului 
de sirmă. generate de calitatea neco
respunzătoare a materiei prime, au 
determinat funcționarea in gol a mo
toarelor și creșterea consumului de 
energie electrică.

Pornindu-se de la aceste neajun
suri. compartimentul energetic și 
conducerea întreprinderii au elaborat 
un program amplu de măsuri. Con
semnăm citeva : • etanșarea cuptoa
relor statice din secția electrozi pen
tru sudură și utilizarea lor la capaci
tatea nominală ; • înlocuirea motoa
relor de 15 kW utilizate la acționa
rea ventilatoarelor de la cuptoarele 
statice cu motoare de 7,5 kW ; • tre
cerea la oprirea automată a motoare
lor de la linia de laminare ; • opri
rea motoarelor liniei de laminare, 
cind întreruperea procesului tehnolo
gic durează mai mult de 10 minute.

Se cuvine menționat faptul că 
aplicarea măsurilor amintite ar fi 
redus consumul de energie electrică 
în acest an cu circa 1 200 MWh. Nu
mai că, deși programul este 
tocmit, măsurile stabilite 
aplicate doar parțial.

— Depășirile destul de

bine în- 
au fost

EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII DE RULMENȚI DIN BlRLAD DEMONSTREAZĂ

Producția netă este sensibilă la nou
Experiența unui șir de întreprinderi demonstrează că producția netă 

este un indicator foarte sensibil la progresul tehnic, la modernizarea 
tehnologiilor de fabricație și înnoirea produselor. Este limpede că prin 
promovarea fermă a tehnologiilor moderne, eficiente, prin introducerea 
în fabricație a noi produse cu performanțe tehnico-calitative ridicate, 
se asigură un grad superidr de valorificare a materiilor prime și mate
rialelor, un spor de productivitate, reducerea cheltuielilor materiale pe 
unitatea de produs — deci, creșterea valorii nou create în procesul 
muncii.

— Ne-am concentrat preocupările 
asupra realizării de rulmenți cu per
formanțe înalte : silențiozitate, preci
zie, durabilitate, fiabilitate — ne-a 
spus ing. Mircea Simovici, directo
rul întreprinderii de rulmenți din 
Bîrlad. Ca rezultat, a sporit producția 
rulmenților superiori calitativ in an
samblul fabricației de rulmenți ; ast
fel, de la 35—40 la sută, cît era anul 
trecut, ponderea rulmenților de per
formanță a 
sută, iar la 
la aproape

Cum s-a
Consiliul oamenilor muncii șl 
tetul de partid au organizat 
acțiuni pentru stimularea creativi
tății muncitorilor și specialiștilor, în
deosebi in domeniul perfecționării 
tehnologiilor de fabricație. Firește, 
nu a fost deloc simplu să se învingă 
o anumită inerție, obișnuința unora 
cu metodele tradiționale de muncă, 
mai ales că acțiunea de înnoire și 
diversificare a produselor, de intro
ducere a unor tehnologii noi punea 
în fața întregului colectiv probleme 
deosebite și solicita inventivitate, e- 
forturi stăruitoare din partea tuturor.

O apreciere care are acoperire 
fapte, în secțiile și atelierele 
prinderii. La atelierul 
cadrul secției 
discutăm cu i 
Anastase Stoide

Petru Valet. La întrebarea : „Ce este 
nou în activitatea de producție a a- 
cestui an ?“, ne-au fost prezentate o

țin în plus colivii pentru încă un 
rulment. Și astfel, comparativ cu luna 
februarie, cind sarcinile de producție 
la colivii au fost îndeplinite numai 
în proporție de 90.97 la sută, în Ittna 
octombrie planul la acest reper a fost 
depășit cu aproape 34 la sută.

Intr-o altă secție, la forjă, ingine
rul Gheorghe Grosu ne vorbește des
pre citeva preocupări privind intro
ducerea tehnologiei de forjare in 
monobloc a inelelor de rulmenți ra
diali ; este vorba de forjarea simul-

ajuns în acest an la 50 la 
unele tipodimensiuni pînă 
de 70 la sută.
acționat în acest sens ? 

comi- 
ample

în 
între- 

prese, din 
I pregătire role, 
maistrul principal 

: și cu maistrul

sumedenie de realizări importante pe 
linia promovării unor noutăți tehnice: 
îmbunătățirea constructivă a stanțe
lor pentru execuția coliviilor din 
tablă, care înlocuiește varianta clasică 
(ce presupunea mai multe operații, 
precum și un consum mare de scule 
și materiale). In prezent, în 24 de ore 
pe o presă se obțin 8 000 colivii, față 
de numai 6 500 în vechea variantă ; 
deșeurile sînt. de asemenea, recupe
rate în proporție de 45 la sută și sînt 
utilizate la executarea siguranțe
lor pentru bucșe de extracție, 
în luna august s-au făcut probe la 
colivii din tablă de alamă, care să în
locuiască pe 
consumatoare 
terie primă, 
construcția 
prin turnare, 
nute ; în varianta nouă se Consumă 
numai 7 minute. Altfel spus, la fie
care al doilea rulment montat se ob-

cele turnate, mari 
de manoperă și ma- 

Rezultatul : pentru 
în vechea variantă, 
erau necesare 15 mi-

tană a două inele, metodă prin care 
productivitatea muncii sporește cu 
60—65 la sută. De asemenea, se înlo
cuiește tot mai mult forjarea clasică 
cu forjarea pe presă automată. Se 
află în curs de experimentare și o 
tehnologie nouă : de formare fără 
bavură a inelelor pentru rulmenți 
radiali, prin care urmează să se eco
nomisească 100 tone metal anual.

Ne-am referit, desigur, la citeva 
realizări din două secții de producție. 
De fapt, asemenea acțiuni de moder
nizare. de reconsiderare critică a 
activității prin prisma unor criterii 
superioare de eficiență, s-au desfășu
rat și continuă să se desfășoare în 
întreaga întreprindere. Care este e- 
fectul lor asupra rezultatelor de an
samblu ale colectivului ? Au fost va
lorificate. în secția forjă, 500 tone ca
pete de bară și piese rebut pentru fa
bricarea de inele bune pentru rul
menți.

Recent. într-o ședință de lucru, 
consiliul oamenilor muncii a exami
nat noi posibilități de sporire a va
lorii producției nete, îndeosebi prin 
reducerea cheltuielilor, materiala. Din 
dezbaterile care au avut loc stau con
turat trei direcții principale de ac
țiune. Mai întii, s-au stabilit măsuri 
de încărcare la capacitatea maximă 
a preselor de forjare — utilaje de 
mare randament, cu ajutorul cărora 
se reduce și consumul de me
tal. Apoi, este vorba de extinderea 
tehnologiei de presare a rolelor — o 
altă sursă importantă de economisire 
a metalului. Și, în fine, s-a hotărît 
asimilarea in producție a 60 de noi ti
puri de rulmenți, pornindu-se de la 
metode avansate de concepție, care 
conferă (atit acestor produse, cît și 
rulmenților deja asimilați din grupa 
„radiali cu role cilindrice") o creș
tere a durabilității în exploatare cu 
peste 30 la sută. Intrucit ridicarea 
calității și fiabilității produselor se 
reflectă nemijlocit in sporuri de pro
ducție netă, prin obținerea a impor
tante adaosuri de preț pentru cali
tate, colectivul întreprinderii acțio
nează in continuare pentru obținerea 
unor cantități sporite de rulmenți cu 
caracteristici superioare.

★
O informație de ultimă oră : colec

tivul întreprinderii de rulmenți din 
Birlad a realizat sarcinile producției 
industriale pe trei ani ai actualului 
cincinal, ceea ce a creat condiții ca, 
pînă la încheierea acestui an. să ob
țină o producție industrială suplimen
tară de peste 240 milioane lei.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteii"

mari la 
consumul de energie electrică față 
de cotele stabilite — ne spune maistrul 
Mircea Chiru, de la secția electrozi 
pentru sudură — au cauze care, parțial, 
pot 
tre.
un 
și 
tri, 
mecano-energetic, 
realiza repede, 
că rezultate bune 
decît dacă la traducerea în viată a 
măsurilor pornim întîi noi. cei ce 
beneficiem primii de aceste măsuri.

— Activul de partid din unitatea 
noastră, ne spunea maistrul Stan Ca
zan. secretarul comitetului de partid 
pe întreprindere, a analizat situația 
consumului de energie electrică. In 
adunările generale ale organizațiilor 
de partid, ce se desfășoară chiar 
acum, se caută căi concrete, posibi
lități noi pentru reducerea consumu
rilor de energie electrică la fiecare 
utilaj si instalație. în fiecare secție 
și atelier.

Colectivul întreprinderii de sîrmă 
din Buzău a dovedit în nenumărate 
rinduri capacitatea sa de mobilizare. 
De altfel, rezultatele obținute în prima 
parte a anului demonstrează posibi
lități certe pentru reducerea consu
mului de energie electrică. Si acum, 
chiar dacă sintem in ultima lună a 
anului, nu este tirziu să se aplice noi 
măsuri de economisire a energiei. 
Esențial, este ca, ele să fie ^plicate 
neint.îrziat.

fi înlăturate cu puterile noas- 
Așa, bunăoară, dacă oprim 

cuptor static pentru 2—3 zile 
acționăm cu 
ajutați de

muncitorii noș- 
personalul de la 
etanșarea se poate 
Sintem convinși 

nu vom înregistra

a

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii*

La Brazi: coloanele argintii ale 
chimiei

Șase plus unu telexuri 
către restanțieri

La Combinatul minier Cluj, la sfîrși- 
tul anului, urmează, conform planului, 
să fie inaugurate două noi și im
portante capacități de producție. 
Deși a .rămas mai puțin de o lună 
pină la scadență, conducerea combi
natului este sceptică in privința res
pectării termenului de punere in 
funcțiune a acestor investiții. In 
urma discuției purtate cu ing. loan 
Barna, director adjunct al unității 
beneficiare, ne-am edificat asupra 
motivelor acestei atitudini.

— Gu toate că lucrările de construc
ții sint încheiate, ne-a spus interlocu
torul, lipsa unor utilaje tehnologice 
de bază amenință să compromită 
eforturile si intențiile noastre. Și 
aceasta pentru că următorii furni
zori nu și-au onorat contractele :

0 întreprinderea mecanică de ma
șini și utilaj minier Baia Mare : pa
tru pompe cu piston.
• întreprinderea „Unio" Satu Mare, 

restantă cu o serie de subansamble 
de la o moară autogenă cu dispozitiv 
de montat moară și două mori cu 
bile 0 2 700 X 3 600.

0 întreprinderea de pompe Bucu
rești, restantă cu 14 pompe de dife
rite tipuri specificate in contract.

Pentru capacitatea de feidspat de 
la Muntele Rece :

0 întreprinderea mecanică de ma
șini și utilaj minier Baia Mare, da
toare cu o moară de micronizare.

0 Combinatul industrial pentru 
construcții de mașini Bistrița, în res
tanță cu 5 filtre cu saci, 3 dozatoare 
celulare. 2 clasoare pneumatice.

n întreprinderea de pompe Bucu
rești, cu 4 electropompe.

Este necesar ca Ministerul In- 
' dustriei Construcțiilor de Mașini, fo

rul coordonator al unităților furni
zoare, să inițieze urgent măsurile ne
cesare pentru curmarea unor aseme
nea flagrante cazuri de incălcare a 
disciplinei contractuale.

AI. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

■ întreprinderea „Tractorul" a îndeplinit pianul anual de investiții. 
Avansul înregistrat va îngădui punerea în funcțiune, cu nouă luni 
mai devreme, a noii sculării și a fabricii de punți motoare. Cu certi
tudinea că și în continuare treburile vor merge.. pe șenile. ■ Avem 
din nou vești de la minerii Exploatării carbonifere Lupoaia: măsurile 
de bună gospodărire a materialelor în subteran — cabluri de forță și 
semnalizare, lemn de mină, oțel, beton, benzi de cauciuc — au 
scos la lumină numai în acest an trei milioane lei economii. ■ Cu 
iarna în piept, constructorii de pe Dunăre avansează în operația de 
configurare a Porților de Fier II. „Contoarele" de pe Ostrovul Mare 
au înregistrat deja, scrupulos: 1 200 000 metri cubi de piatră și balast 
depuși în corpul digului batardou. ■ La întreprinderea de autocami
oane Brașov a fost realizat recent un agregat modern de sudură prin 
puncte, înscris în grupul utilajelor folosite la producerea elementelor 
spațiale. Rostul lui — să ajute constructorii de case pentru a grăbi 
ritmul pe șantier. întrajutorare cum nu se poate de salutară. ■ Peste 
2 500 de trandafiri și arbori ornamentali au fost plantați in ultima 
vreme sub fereastra caselor din orașul Bălan. Un mereu binevenit 
zîmbet, pentru minerii sosiți din abataje. ■ „Progres tehnic, 
calitate, eficiență", se numește foaia volantă editată la „Electro- 
putere" Craiova de către comitetul de partid. Cititorii ei află, cum am 
aflat și noi, că 85 la sută din producția întreprinderii are la bază gîn- 
direa proprie. ■ Printr-o telegramă trimisă redacției, semnată de 
Aurica Hambasan și Eugenia Leonard, directorul și, respectiv, secreta
rul comitetului de partid, sintem informați că întreprinderea textilă din 
Cisnădie și-a onorat planul pe primii trei ani ai cincinalului. în con
secință, aviz amatorilor, pînă la Revelion vor fi gata incă 584 mii 
metri pătrați de țesături finite ■ La Șantierul naval Constanța, preo
cupat să economisească energia electrică, maistrul Ștefan Năstase 
a căutat cu insistență o soluție pentru limitarea mersului în gol a 
redresoarelor de sudură. Succesul s-a dovedit deplin I ■ Beneficiind, 
ca toate |udețele țării, de un susținut program de investiții — numai 
în ultimele două cincinale i-au fost alocate circa 21 miliarde pentru 
dezvoltarea industriei și agriculturii — județul Vaslui elaborează în pre
zent o treime din întreaga producție industrială a României anului 
1938. ■ Un concurs profesional, intitulat atrăgător „Cartea de aur", 
organizat de Uniunea sindicatelor lucrătorilor din presă, poligrafie șl 
edituri și Centrala industriei poligrafice, a reunit recent la Timișoara 
tipografi din toată țara. Trofeul a revenit gazdelor, însoțite pe podium 
de vecinii și colaboratorii noștri, tipografii „Casei 
reprezentanții întreprinderii 
mîinile de aur... ■ Institutul 
alimentară și frigorifică din 
și cu un apreciabil bilanț la 
industria a încălzit cu folos 
vorba de bumbac, deșeurile au greutate cînd sînt bine folosite. Au do
vedit-o și filatoarele din Alexandria care au reintrodus în circuitul pro
ductiv 42 tone deșeuri din bumbac. ■ La Toplița circulă o definiție 
aparte pentru vechimea în muncă : milionarii. Ea este folosită, cum 
ușor se poate deduce, în cazul șoferilor care au „în picioare" peste 
un milion de kilometri parcurși. Am notat și noi pe cîțiva: frații 
llie și Gheorghe Rugină, Vasile Crișan, Mârton losif. ■ Retrospective 
la sfirșit de an : în 1978, producția industrială a județului Neamț este 
de peste 30 de'ori mai mare decît în anul 1950. Cu ce ochi or privi 
în jur astăzi cei care n-au mai fost pe sub Ceahlău din perioada 
copilăriei Bicazului ? ■ Și pentru că ne mai refeream undeva la anul 
1938: singur județul Cluj realizează în 1978 cu 30 la sută mai mult 
decît întreaga producție industrială a României de atunci.

Scînteii", și de 
„Arta grafică". Să le strîngem tuturor 
de cercetări și proiectări pentru industria 
Cluj-Napoca își încheie anul calendaristic 
capitolul microproducție. Cum s-ar spune, 
timpul cercetătorilor. ■ Chiar dacă este

Rubrică alcătuită de ' N. UDROIU

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ:
Proiectul Legii privind formarea, planificarea, 

destinația și vărsarea beneficiilor
Dupâ cum se știe, recent a fost publicat în presă proiectul Legii 

privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor. 
Acest important proiect de lege cuprinde o serie de prevederi care 
se înscriu în ansamblul măsurilor adoptate la Plenara C.C. ai P.C.R. 
din 22—23 martie a.c., pentru perfecționarea conducerii și planifi
cării economico-financiare. Potrivit practicii profund democratice, ca
racteristice societății noastre, noul proiect de lege este supus dezba
terii publice, oferindu-se astfel oamenilor muncii posibilitatea să-și 
exprime punctele de vedere și să facă propuneri pentru perfecționa
rea prevederilor sale. în cadrul acestei dezbateri publicăm astăzi cite
va din opiniile exprimate.

Crește răspunderea pentru buna
gospodărire a întreprinderii

Proiectul Legii privind formarea, 
planificarea, destinația și vărsarea 
beneficiilor promovează principiul 
fundamental potrivit căruia fiecare 
unitate economică trebuie să-și aco
pere integral cheltuielile din venitu
rile proprii și să obțină beneficii. 
Realizarea acestei cerințe asigură 
fiecărei unități atît posibilitatea de a 
contribui la dezvoltarea întregii socie
tăți — prin prelevarea unei părți din 
valoarea nou creată — cît și aceea de 
a-și constitui fondurile proprii pentru 
autofinanțare. Prin faptul că unitățile 
economice pot să-și constituie o se
rie de fonduri la dispoziția lor (fon
dul de dezvoltare economică, fondul 
mijloacelor circulante, fondul pentru

MECANIZATORII? CEI MAI MINUNAȚI OAMENI!"zz
Ne declară, fără rezerve, prima-și deocamdată singura-femeie din țară

directoare a unei stațiuni de mecanizare a agriculturii
— Vă propunem această convorbi

re nu numai pentru faptul că sinteți 
prima și deocamdată unica femeie 
din tară investită cu funcția de direc
tor al unei stațiuni de mecanizare a 
agriculturii și președinte al unui 
consiliu intercooperatist, ci mai ales 
pentru interesul pe care il prezintă 
realizările obținute de S.M.A. si „In- 
tercoopul" Halmeu in răstimpul de 
cind vi s-a încredințat această 
muncă.

La direcția agricolă ni s-a 
că este pentru prima oară cind con
siliul Halmeu nu numai că 
realizat, dar chiar a si depășit , 
nul la fondul de stat la griu și cele
lalte păioase. In plus, este primul 
an cind S.M.A. Halmeu n-a mai 
avut nevoie de ajutoare din „afară" 
la recoltatul griului.

— Realizările noastre sînt frumoa
se, mai ales dacă le raportăm la con
dițiile pedoclimatice nu prea bune 
pentru agricultură în raza S.M.A. 
Halmeu. în acest an, la C.A.P. Hal
meu s-au obținut — pe podzol — 
aproape 3 000 kg grîu la hectar, cu 
peste 1 000 kg mai mult față de me
dia ultimilor ani. La C.A.P. Tămă- 
șeni și Turț saltul este asemănător, 
cu deosebire că comparația începe 
de la cifra de 1 000 kg la hectar. Coo
perativa din Porumbești a stabilit 
chiar un record pe județ, la orzoaică, 
cu peste 3 300 kg la hectar.

— Pînă nu de mult se spuneau 
lucruri nu prea măgulitoare despre

spus

Si-a 
pla-

mecanizatdrii acesteiunii dintre 
stațiuni...

— Orice s-ar spune despre această 
categorie profesională, eu îi consider 
cei mai minunați oameni. Chiar și 
pe cei despre care aminteați. Dar 
văd că vă mirați. Asta mă face 
să-mi amintesc de unii care atunci 
cind am fost numită în această func
ție m-au prevenit, binevoitori, asu
pra oamenilor „dificili" cu care voi 
avea de lucrat. Recunosc, am folosit 
pentru unii și sancțiunile, atunci cind 
alte metode de corijare n-au reușit. 
Se acreditase ideea — convenabilă 
unora — că o ripostă fermă dată 
indisciplinei ar echivala cu tăierea 
crengii de sub propriile picioare 
Adică, mecanizatorii ar pleca în alte 
S.M.A.-uri. Efectul a fost contrar. Ca 
niciodată în trecut, avem cel mai 
mare și mai stabil efectiv de mecani
zatori. Dar nu măsurile administra
tive au avut rolul principal, ci stră
dania asiduă de a cîștiga sufletele 
oamenilor, de a forma la fiecare 
conștiința disciplinei. M-am bizuit 
tot timpul pe șefii secțiilor de meca
nizare, toți tineri, și ca vîrstă și în 
funcție, fără prea multă experiență, 
dar sufletiști, animați de dorința de 
a face lucruri temeinice în pofida 
scepticismului tradițional față de po
sibilitățile mai mari ale agriculturii 
în această zonă. Hotăritoare au fost 
două lucruri. Primul : i-am deter
minat pe mecanizatori să înțeleagă 
că, de nivelul producțiilor agricole

Convorbire cu ing. Violeta 
MUREȘAN, 

directoarea Stațiunii de mecanizare 
a agriculturii Halmeu — Satu Mare e-

■■

construcții de locuințe și alte investi
ții cu caracter social, fondul pentru 
acțiuni sociale, fondul de participare 
a oamenilor muncii la beneficii) se 
creează cadrul necesar accentuării 
răspunderii și creșterii cointeresării 
oamenilor muncii in gospodărirea cu 
maximum de eficiență a mijloacelor 
materiale și financiare încredințate, 
în reducerea costurilor de producție 
și sporirea valorii nou create. în creș
terea rentabilității și a beneficiului.

Dar nu este vorba numai de drep
turi. ci și de obligații. Astfel, printr-o 
serie de prevederi se asigură spori
rea răspunderii organelor de condu
cere colectivă, a tuturor oamenilor 
muncii, in autogestionarea fondurilor, 
in folosirea lor cu eficiență din ce in 
ce mai mare. Beneficiul, ca par
te a valorii nou create în activitatea 
productivă, este un indicator sintetic 
care caracterizează eficiența activi
tății fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii. Ne-am convins din practica 
noastră că pentru realizarea și depă
șirea acestui indicator este necesar 
să acționăm hotărît, în mod perma
nent pentru realizarea producției cu 
costuri de producție sub nivelul ma
xim stabilit prin plan. în același 
timp, trebuie să îndeplinim ritmic 
și planul veniturilor prevăzute în bu
getul de venituri și cheltuieli, în spe
cial pe seama producției marfă vin- 
dută și încasată. Apreciez că sint ne
cesare unele precizări in textul legii, 
și anume :

din C.A.P., de calitatea muncii lor 
depinde în exclusivitate și nivelul ve
niturilor lor. Al doilea, legat intim de 
cel dinții : prin organizarea ri
guroasă în echipe, în acord global, 
— oamenii fiind puternic cointere
sați de calitatea lucrărilor pe tot 
fluxul tehnologic, efectuate pe tar
laua ce li s-a încredințat — retri
buția mecanizatorilor a crescut sim
țitor.

— Adică ?
— Față de anul trecut, în acest an 

cîștigul mediu lunar este mai mare 
cu 230 lei. Și aceasta numai pe sea
ma Îmbunătățirii organizării muncii, 
a întăririi disciplinei și deci a obți
nerii unor rezultate mai bune. Din 
cite cunosc, la nivelul stațiunilor 
de mecanizare din județ, retribuția 
din S.M.A.-ul nostru e cea mai ridi
cată pînă în prezent.

Totodată, ne socotim datori — și ac
ționăm în acest sens — să-i ajutăm pe 
oameni să-și organizeze viata, traiul, 
în conformitate cu posibilitățile lor, 

pentru confort, pentru 
pentru bună dispozi-

cu grija 
sănătate, 
ție. Am să mă refer la un singur

aspect. Nu voi da nume, dar țin să 
mărturisesc un fapt care îmi în
călzește sufletul și mă emoționează 
ori de cite ori mă gîndesc la el. 
Am reușit să-i determinăm pe 
cei ce-și „strimtorau" confortul,
xistența, fără vreun rost anume, 
să-și scoată banii de la ciorap 
și să se apuce să-și construiască lo
cuințe luminoase, confortabile și să 
le mobileze corespunzător. Să trăias
că, cu alte cuvinte, la nivelul po
sibilităților tot mai ridicate de trai 
oferite de societatea noastră. Cind 
s-au hotărît . să-și înalțe case noi, 
tovarășii lor de muncă au foșt 
alături de ei, cu brațul, cu cazmaua, 
cu mistria. Ce poate fi mai frumos 
ca astfel de manifestări ale omeniei, 
întrajutorării tovărășești in muncă 
și în Viața de toate zilele?

— Ce calități morale apreciați mai 
mult la mecanizatori ?

— In afara hărniciei și conștiincio
zității in muncă, a unei dirzenii 
deosebite — nu uitați că în campa
nii lucrează in condiții vitrege cite 
10—12 ore pe zi — faptul că s-au 
obișnuit să fie sinceri, să nu mai as
cundă ca înainte lipsurile și greșe
lile de teama șefilor. Și aceasta pen
tru că datorită activității organizației 
de partid, a conducerii, a tuturor co
muniștilor. nimeni nu mai adoptă 
față de mecanizatori măsuri arbitra
re, subiective, fără temei, sub impul
sul primului „șoc" provocat de des

coperirea unor neajunsuri. Și, mai 
ales, pentru că sintem mereu alături 
de ei, conlucrăm cu ei la înlăturarea 
tuturor dificultăților, ei știind că e 
în interesul lor, al nostru, al intregii 
societăți, să fie deschiși și să pună 
umărul pentru a depăși greutățile.

— Munca in domeniul mecanizării 
agriculturii este mai aspră, mai 
„bărbătească", cu multe greutăți. 
Dv., cum ați reușit -
Doar sinteți si soție

— Sînt greutăți, 
nici măcar nu se 
le-am depășit o dată 
na. Viața nu e niciodată lină, și nici 
nu e bine să fie așa. N-am mai avea 
ce depăși. Depășind greutățile ine
rente mersului nostru înainte, ne de
pășim in fond pe noi înșine.

— Ginduri de viitor ?
— Dacă e vorba de cifre : să a- 

tingem medii de producție mult mai 
ridicate pe consiliul intercooperatist : 
de 3 500 kg grîu la hectar și de peste 
4 000 kg la porumb, 4 500 kg la in etc. 
Evident, nu pot exprima in cifre pa
rametrii de „creștere" în viitor a me
canizatorilor noștri. Dar procesul e 
în plină desfășurare și împreună cu 
toți comuniștii din S.M.A. Halmeu 
facem totul pentru a-1 amplifica. Pe 
măsura și la temperatura aspirațiilor 
și largilor posibilități de afirmare și 
împlinire existente in minunata noas
tră țară.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

mai
multe 
să le depășiți? 
si mamă...

e adevărat, și 
poate spune că 
pentru totdeau-

• Problema amenzilor și pe
nalităților care nu se datoresc 
vinovăției unei persoane, regle
mentată de articolul 52, in sensul 
că acestea se suportă din benefi
ciile lăsate la dispoziția unități
lor economice, nu mi se pare 
suficient clarificată. Pentru a nu 
se da naștere la interpretări in 
ceea ce privește noțiunea de be
neficii lăsate la dispoziția între
prinderii, consider necesar a se 
face mențiunea că acestea sint 
cele rămase după scăderea din 
rezultatele 
vării 
părți __ _______ „____
nete. în felul acesta ar rezulta 
limpede că, după deducerea 
menzilor și penalităților, 
trece Ia constituirea fondurilor 
prevăzute de lege ;

O O altă propunere se referă 
la sistemul de majorare a fon
dului de participare a oamenilor 
muncii la beneficii, din benefi
ciile peste plan la unitățile pro
ducătoare cu sarcini de export. 
Apreciem că prin introducerea 
unui sistem diferențiat de pre
miere (in locul cotelor fixe) in 
raport de volumul producției și 
desfacerilor la 
activitate ar fi 
lată.

financiare a prele- 
pentru societate a unei 
din valoarea producției

a- 
se

export, această 
mai bine stimu-

STATICADr. Stere
contabil-șef la întreprinderea 
de pompe din București



PAGINA 4 SClNTEIA — duminică 3 decembrie 1978

Luna noiembrie a avut ca notă ca
racteristică intensificarea eforturilor 
oamenilor muncii pentru a realiza 
cu succes sarcinile de plan, a în
cheia anul cu cit mai bune rezul
tate in toate domeniile’ construcției 
socialiste. Elanul patriotic al celor ce 
muncesc, amploarea întrecerii socia
liste au pus cu putere in evidență 
acea trăsătură fundamentală a socie
tății noastre pe care o constituie u- 
nitatea de nezdruncinat a poporului 
in jurul Partidului Comunist Român.

De altfel, s-ar putea spune că în
treaga viată politică a tării a fost do
minată, in cursul lunii care a tre
cut. de impresionante manifestări alo 
unității moral-politice a poporului 
nostru, deosebit de semnificative in 
acest sens fiind festivitățile prilejui
te de împlinirea a șase deeenii de la 
unirea Transilvaniei cu România, e- 
veniment crucial din istoria patriei, 
care a marcat făurirea statului na
tional unitar român.

Aceste manifestări au fost încunu
nate. cum se știe, prin SESIUNEA 
SOLEMNA COMUNA A COMITE
TULUI CENTRAL AL P.C.R., CON
SILIULUI NAȚIONAL AL FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIALISTE SI 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE din 
ziua de 1 decembrie, in cadrul că
reia secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a rostit o amplă 
cuvintare (acestui eveniment ii este 
consacrat editorialul de astăzi al zia
rului). Mărturie vie a înaltei cinstiri 
aduse nenumăratelor generații de 
înaintași, prin a căror luptă și jertfă 
au fost puse temeliile României de 
astăzi, sesiunea solemnă a prilejuit, 
totodată, o vibrantă expresie a 
profundului atașament al poporului 
nostru față de orinduirea socialistă 
care a asigurat împlinirea aspirații
lor sale cele mai înalte de liberta
te, independență națională și drep
tate socială, a dragostei și Încrede
rii nemărginite față de Partidul Co
munist Român, călăuză încercată pe 
drumul edificării noii orînduiri. a 
hotărîrii de a înfăptui neabătut po
litica partidului.

Aceeași unitate a întregului popor, 
aceeași unanimitate au caracterizat și 
aprobarea dată activității desfășurate 
de delegația română, de secretarul ge
nerai al partidului, președintele repu
blicii. la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia, comuniștii, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. insușindu-și pe deplin conclu
ziile prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședihța Comitetului Po
litic Executiv, la plenara Comitetului 
Central, la întîlnirile cu. reprezentan
ții clasei muncitoare, ai tuturor cate
goriilor sociale — grăitoare expresie 
a democratismului profund al orin- 
duirii noastre socialiste, a practicii 
consecvente de a se dezbate sincer, 
deschis, direct cu intregul partid și 
întregul popor toate problemele fun
damentale ale politicii interne și ex
terne ale țării.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste că stă in puterea po
poarelor. a forțelor sociale celor mai 
largi să împiedice, prin acțiunea lor 
politică tot mai energică și mai com
bativă. un nou război mondial, să asi
gure o pace trainică in lume,

întreaga desfășurare a vieții inter
naționale nu îndreptățește aprecierea 
că ar fi iminentă o nouă conflagrație, 
ceea ce face să nu-și găsească nici o 
justificare adoptarea unor măsuri mi
litare excepționale, sporirea cheltuie
lilor militare. Tocmai de aceea parti
dul nostru a condamnat hotăririle ță
rilor N.A.T.O. de a majora bugetele 
militare, pronunțîndu-se. în spiritul 
Declarației statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, nu pentru ri
dicarea cheltuielilor militare la nive
luri tot mai înalte, ci pentru cobori- 
rea lor la plafoane tot mai joase.

însuflețiți de îndemnurile secreta
rului general al partidului, comuniștii, 
toți cetățenii patriei și-au exprimat 
voința fermă de a acționa în conti
nuare pentru transpunerea integrală 
în fapt a mărețului program de edifij- 
care a societății socialiste multilateral 

dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism, de a-și intensifica si mai 
mult eforturile pentru succese tot 
mai mari în dezvoltarea întregii eco
nomii. în creșterea permanentă a ni
velului de trai, considerînd că aceasta 
constituie cea mai bună chezășie a 
apărării cuceririlor revoluționare, a 
libertății și independentei patriei.

Preocupările pentru creșterea for
ței economice a țării și ridicarea pe 
această bază a bunăstării generale 
și-au găsit, de altfel, o pregnantă 
expresie în LUCRĂRILE PLENA
REI COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI, precum si ale SE
SIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE care s-au desfășurat în pri
mele zile ale lunii noiembrie, avînd 
drept obiectiv tocmai stabilirea de 
măsuri menite să contribuie la reali
zarea in condiții optime a sarcinilor 
cincinalului, a prevederilor progra
mului suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a țării și ale pro
gramului de creștere mai accentuată 
a nivelului de trai al oamenilor mun
cii, stabilite de Conferința Națională 
a partidului.

Un îndreptar deosebit de prețios îl 
reprezintă în acest sens ORIENTĂ
RILE TRASATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN CA
DRUL PLENAREI C.C., privind gos
podărirea judicioasă, cît mai econo
mică, a tuturor resurselor de care 
dispunem, intensificarea acțiunii de 
reducere a consumurilor de materii 
prime, materiale, concomitent cu va
lorificarea a tot ceea ce rămîne de 
la prelucrarea industrială, precum și 
a deșeurilor colectate din întreaga 
țară, economisirea hotărîtă a combus
tibililor și energiei, utilizarea inten

sivă a tuturor capacităților de pro
ducție — ca premise esențiale ale 
creșterii eficienței întregii activități 
economice.

Justețea și realismul politicii eco
nomice a partidului. precum și 
înaltul nivel de conștiință socialistă 
a clasei muncitoare sînt convingător 
confirmate de știrile îmbucurătoare 
privind realizarea înainte de termen, 
de către Capitală și aproape jumătate 
din județele țării, precum și de un 
șir de ramuri industriale, a sarcinilor 
de plan la producția industrială pe 
primii trei ani ai cincinalului.

Totodată. în spiritul cerințelor de- 
curgînd din planul național unic țle 
dezvoltare economico-soeială pe anul 
1979. adoptat de MAREA ADUNARE 
NAȚIONALA, s-a acționat și se ac
ționează tot mai stăruitor pentru 
pregătirea unui „start" bun al pro- 
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ditcției anului viitor — ceea ce pre
supune, firește, înainte de toate, în
deplinirea integrală de către fiecare 
unitate economică a sarcinilor pla
nului pe acest an, îndeosebi la indi
catorii producția netă și producția 
fizică, realizarea la termen a inves
tițiilor, ca și a prevederilor planului 
de export.

în ceea ce privește ridicarea nive
lului de trai al poporului, consecven
ța cu care conducerea de partid și de 
stat urmărește realizarea acestui țel 
fundamental a fost ilustrată in 
cursul lunii recent încheiate, prin 
adoptarea de către Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1 noiembrie a programu
lui de măsuri menit să asigure, in 
ultimul trimestru al acestui an și 
primul semestru al anului 1979, buna 
aprovizionare a populației cu o gamă 
largă de produse alimentare și bu
nuri industriale de consum, în sor
timente diversificate și de calitate 
superioară.

Succesele obținute în construcția 
socialistă, politica externă constructi
vă. profund principială, pătrunsă de 
înaltă responsabilitate atît fată de in
teresele vitale ale propriului popor, 
cit și față de cauza generală a păcii 
și colaborării internaționale, fac să 
crească continuu prestigiul si autori
tatea României în lume. Este o reali
tate faptul că România socialistă se 
bucură astăzi de puternice prietenii 
pe toate meridianele.

Acest adevăr este viguros ilustrat 
de intensificarea neîntreruptă a rela
țiilor de colaborare a României cu 
toate statele și popoarele lumii, țara 
noastră afirmîndu-se ca un promotor 
consecvent al întîlnirilor, contactelor, 

convorbirilor la cel mai Înalt nivel și 
la alte niveluri.

Noi fapte atestă fermitatea cu care 
este transpusă în • viață politica de 
ÎNTĂRIRE A PRIETENIEI ȘI 
COOPERĂRII MULTILATERALE CU 
TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, orien
tare statornică a României, reafirma
tă de Congresul al XI-lea. ca și de 
numeroase alte documente ale partidu
lui și statului. în acest sens, un eve
niment dens în semnificații l-a con
stituit vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în R.S.F. Iugosla
via, convorbirile cu tovarășul Iosip 
Broz Tito, încheiate cu rezulta
te deosebit de rodnice, constitu
ind o nouă și elocventă expre
sie a voinței comune de a îm
bogăți continuu și a ridica pe un 
plan tot mai înalt relațiile de strînsă 
prietenie, colaborare și solidaritate 

dintre țările și popoarele noastre, în 
construcția socialismului, de a întări 
conlucrarea lor pe arena internațio
nală in lupta forțelor înaintate ale lu
mii contemporane pentru înfăptuirea 
năzuințelor de libertate, progres și 
pace ale omenirii. Raporturile de pri
etenie și conlucrare cu țările care 
făuresc noua orinduire au fost îmbo
gățite și în luna la care se referă 
această retrospectivă cu numeroase 
alte elemente, de la inaugura
rea nodului hidrotehnic „Stîn- 
ca-Costești“ de pe Prut, rod al 
colaborării șl cooperării fructuoase 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
și pină la desfășurarea la București 
sau peste hotare a unor sesiuni a di
ferite comisii mixte de colaborare 
sau schimburi de delegații din cele 
mai diferite domenii de activitate. 
Opțiune programatică esențială, dez
voltarea relațiilor României cu toate 
țările socialiste se înscrie, fără în
doială. ca un important factor al suc
cesului în opera de edificare a noii 
orînduiri în fiecare țară, ca un aport 
la cauza generală a socialismului, pă
cii și progresului în întreaga lume.

O serie de contacte și acțiuni sem
nificative ilustrează materializarea 
politicii externe românești de EX
TINDERE A CONLUCRĂRII CU TA
RILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, 
CU STATELE NEALINIATE, pe baze 
reciproc avantajoase, de solidaritate 
eu lupta lor pe.itru consolidarea in
dependenței și accelerarea progresu
lui economic și social. Prezența în 
țara noastră a unor exponent! de 
frunte din țări ca Mozambic, Ghana, 
Togo, ca și vizitele delegației parla
mentare române in Liberia. Republica 
Gaboneză, Republica Zair și Republica 
Unită Tanzania au ilustrat consec

vența politicii României de întărire 
a colaborării cu țările africane, soli
daritatea poporului român cu preocu
pările și năzuințele popoarelor aces
tui continent, angajate în lupta pen
tru eradicarea grelei moșteniri lăsate 
de colonialism, pentru făurirea unei 
vieți demne. Colaborarea egală in 
drepturi dintre România și țările în 
curs de dezvoltare se înscrie ca un 
aport însemnat la democratizarea 
relațiilor internaționale, la făurirea 
unei noi ordini economice mondiale, 
bazată pe deplină egalitate si echi
tate, care să deschidă calea progresu
lui mai rapid al țărilor rămase în 
urmă, să asigure dezvoltarea econo
mică a tuturor națiunilor.

Pe linia AMPLIFICĂRII RELA
ȚIILOR CU TOATE TARILE LUMII, 
INDIFERENT DE ORÎNDUIREA SO
CIALA, în spiritul Coexistentei păs- 

nice. se înscriu vizita în țara noastră 
a președintelui Republicii Austria, 
Rudolf Kirchschlăger și vizita primu
lui ministru al Turciei, Bulent Ece- 
vit. Convorbirile la nivel înalt prile
juite de aceste vizite au evidențiat 
satisfacția pentru amplificarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și țările respective. voin
ța comună de a le extinde în conti
nuare, potrivit posibilităților și cer 
rințelor economiilor noastre naționale, 
năzuințelor de progres și pace ale 
popoareloi- noastre. Se poate aprecia, 
ca factor comun al acestor acțiuni, 
preocuparea perseverentă a partidu
lui și statului nostru de a acționa 
pentru statornicirea unor raporturi de 
prietenie și conlucrare tot mai strînse 
cu țările vecine și invecinate. ca o 
contribuție activă la transformarea 
regiunilor din care facem parte — 
Balcanii și bazinul dunărean — în 
zone ale înțelegerii și cooperării paș
nice și, implicit, la cauza securității 
și păcii în Europa și în lume.

Multiplele contacte pe linie de par
tid din această lună cu formații poli
tice îmbrățișînd un larg evantai de 
opțiuni și convingeri demonstrează 
grăitor orientarea principială a politi
cii partidului nostru de a întări prie
tenia și solidaritatea internațională și 
de A DEZVOLTA COLABORAREA 
CU PARTIDELE COMUNISTE SI 
MUNCITOREȘTI DIN ÎNTREAGA 
LUME, CU MIȘCĂRILE DE ELIBE
RARE. CU FORȚEI,E ÎNAINTATE 
DE PRETUTINDENI, dea intensifi
ca dialogul rodnic și conlucrarea cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu partidele de guvernămînt 
din țările în curs de dezvoltare, cu 
alte partide și organizații progresiste 

și democratice, inclusiv religioase, cu 
toate mișcările sociale care se pro
nunță pentru o politică de pace și 
conlucrare, pentru întărirea destin
derii. încetarea cursei înarmărilor, 
pentru cauza înțelegerii și colaborării 
internaționale. Este convingerea fer
mă a partidului nostru că întărirea 
conlucrării cu și între toate forțele 
progresiste, democratice, antiimperia- 
liste constituie un imperativ al zile
lor noastre, dezvoltarea acțiunii lor 
unitare înscriindu-se ca un factor 
hotărîtor în lupta pentru înfăptuirea 
năzuințelor celor mai fierbinți ale 
popoarelor — pacea, progresul, inde
pendența.

în cadrul SESIUNII ADUN ARII 
GENERALE A O.N.U. au continuat 
intense dezbateri asupra problemati
cii dezarmării. împreună cu nu
meroase alte state. România a acțio

nat, în spiritul poziției ei ferme bine
cunoscute, pentru a se trece ia măsuri 
efective de traducere în viată a 
hotărîrilor sesiunii speciale consacrate 
acestei probleme, de valorificare a 
cadrului nou, mai democratic, de 
negocieri care a fost creăt, Firește, 
crearea acestui nou cadru nu înseam
nă automat și rezultate imediate, 
desfășurarea evenimentelor. arătînd 
că, in pofida documentului adoptat 
la sesiunea specială, cursa înarmări
lor a continuat. Tocmai de aceea, tara 
noastră consideră că este necesar ca 
statele, popoarele să acționeze mai 
energic în direcția respectării hotări- 
rilor O.N.U., astfel încit să se avan
seze treptat, dar continuu, spre o- 
biectivul fundamental al dezarmării 
generale și, în primul rînd, al celei 
nucleare. în același spirit, în 
cadrul reuniunii de la Montreux, 
consacrată elaborării unor meto
de de reglementare pașnică a con
flictelor, țara noastră s-a pronun
țat ferm în sprijinul unui sistem de 
angajamente și măsuri concrete de na
tură să excludă utilizarea forței și 
amenințarea cu forța în relațiile din
tre statele europene, care să garan
teze fiecărui stat dezvoltarea liberă, 
nestingherită, la adăpost de orice 
agresiune.

Pe agenda vieții internaționale con
tinuă să se mențină SITUAȚIA COM
PLEXA DIN ORIENTUL MIJLOCIU. 
Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mesajul adresat cu 
prilejul Zilei internaționale de solida
ritate eu poporul palestinian, ca și în 
interviul acordat presei siriene, 
România consideră că, în prezent, 
mai mult ca oricînd, se impune inten
sificarea activității pentru o soluțio

nare politică globală a problemelor 
din această zonă, eu participarea tu
turor țărilor și părților interesate — 
actualele tratative de la Washington 
fiind apreciate ca o parte a linei 
asemenea reglementări . de ansamblu. 
Fără îndoială că o deosebită impor
tanță in acest sens ar avea realizarea 
unei reuniuni internaționale — fie 
prin convocarea Conferinței de la 
Geneva, fie sub altă formă — la care 
să participe toate țările interesate, 
inclusiv O.E.P., ca reprezentant le
gitim al poporului palestinian, sub 
egida și cu participarea activă a 
O.N.U.

SITUAȚIA DE ÎNCORDARE DIN 
AFRICA AUSTRALA, ca urmare a 
politicii rasiste a autorităților do la 
Pretoria și Salisbury, ca și a acțiuni
lor agresive împotriva țărilor vecine 
independente, a stirnit indignarea și 
protestul opiniei publice din Româ
nia, ca și din întreaga lume. Zboru
rile avioanelor sud-africane deasupra 
Angolei, masarea unui mare număr 
de militari ai regimului de la Preto
ria la granița cu Angola, in vederea 
lansării unor atacuri contra acestei 
țări, sînt acte de o deosebită gravi
tate, care contravin flagrant dreptu
lui și legalității internaționale, tara 
noastră condamnîndu-le cu cea mai 
mare fermitate. Deplin solidară cu 
lupta popoarelor din Africa australă 
pentru libertate și independentă, 
România consideră că abolirea politi
cii de discriminare rasială și de 
apartheid, a regimurilor rasiste con
stituie o cerință de prim ordin, a 
cărei realizare impune dezvoltarea 
acțiunilor unite ale tuturor națiunilor 
africane, conlucrarea tuturor statelor.

Agenda lunii a consemnat, de ase
menea, un șir de intense negocieri 
internaționale, în cadrul G.A.T.T.. al 
U.N.C.T.A.D., al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, care au dat 
un și mai pronunțat contur PRO
BLEMELOR ACUTE ECONOMICO- 
FINANCIARE CE FRAMÎNTA ÎN 
PREZENT OMENIREA. încă o dată 
a ieșit în evidență cu putere că pen
tru asigurarea stabilității economice 
și financiare a lumii este necesar să 
se adopte măsuri urgente pe plan 
mondial, cu participarea tuturor sta
telor. pentru eliminarea adevăratelor 
cauze ale actualei crize — între care 
un loc important îl ocupă continua
rea competiției înarmărilor — pentru 
lichidarea subdezvoltării și decalaje
lor dintre state, pentru instaurarea 
unor relații de colaborare reciproc 
avantajoase, lipsite de orice îngrădiri 
și bariere discriminatorii, care să a- 
sigure progresul general.

★
Bogatele evenimente interne și in

ternaționale din această lună au 
demonstrat încă o dată deplina jus
tețe a orientărilor politicii partidului 
și statului nostru, profunda ei anco
rare în realitățile societății românești, 
ale cursului istoriei mondiale, ade
ziunea nestrămutată la această poli
tică a întregului popor, ferm hotărît 
de a face totul pentru traducerea ei 
în viată, cu convingerea că aceasta 
corespunde intereselor sale supreme, 
intereselor cauzei generale-a socialis
mului, progresului și păcii.

Tudor OLARU 
Al. CĂMPEANU
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Un eveniment sportiv

Azi, meciul de nigbi România-Franța
Pe stadionul Giulești din Capitală 

se va desfășura astăzi, de la ora 13.30. 
în campionatul european de rugbi 
ediția 1978—1979, meciul dintre echi
pele reprezentative ale României și 
Franței, eveniment sportiv așteptat cu 
mare interes de iubitorii jocului cu 
balonul oval. Reamintim că in urmă 
cu doi ani. tot in campionatul euro
pean. pe același stadion Giulești, rug- 
biștii români au invins pe cei fran
cezi cu scorul de 15—12, la capătul 
unui joc remarcabil.

Echipa României, care a cucerit 
pină acum de trei ori titlul de cam
pioană europeană (în 1968. 1974 și
1976), a debutat in noua ediție a 
competiției cu o victorie, cîștigînd cu 
scorul de 30—9 jocul susținut, in 
urmă cu două săptămîni, la Lublin, 
cu formația Poloniei. Echipa Franței 
a jucat pină în prezent două partide, 
obținind două victorii (cu echipele 
U.R.S.S. și Poloniei).

Antrenorii Vaieriu Irimescu și Ale

xandru Paloșanu au anunțat că in
tenționează să inceapă partida cu ur
mătorul „15“ : Tudose — Ianuse- 
vici, Nica, Constantin, Motrescu — 
Bucos. Paraschiv — Stoica, Gheorghe 
Dumitru. Murariu — lonescu. Dâ- 
răbâri. Ioniță, Munteânu și Constan
tin Dinu. Din lotul nostru mai fac 
parte Matei, Gheorghe Dinu. Dumi
tru Alexandru. Nicușor Dinu. Urdea, 
Țurjea și Ortelecan.

Iată și formația probabilă a repre
zentativei Franței : Aguirre — Bus- 
taffa, Bertranne. Belascain, Noves — 
Caussade, Lafarge — Joinel. Cle
mente. Rives — Imbernon, Haget — 
Paparemborde, Paco și Cholley.

Sint permise cite două înlocuiri de 
jucători in. fiecare echipă, numai în 
cazuri de accidentare.

Partida va fi condusă de arbitrul M. 
Read (Irlanda de Nord).

Amintim că elevii, studenții și mi
litarii in termen beneficiază de in
trare liberă (la tribuna a II-a și pe
luză).

în „Cupa cupeior" la handbal masculin

O FRUMOASĂ VICTORIE BĂIMĂREANĂ
H.C. Minaur - Aalborg H.K. 31-19!

Ieri seara. Sala sporturilor din Baia 
Mare a fost din nou arhiplină ; mii 
de amatori de handbal erau prezenți 
spre a susține evoluția echipei lor 
favorite — H.C. Minaur — în „Cupa 
cupelor". Trebuie să spunem că pînă 
acum echipa maramureșeană se com
portă bine la prima ei participare in
tr-o mare competiții; europeană 
intercluburi cum este „Cupa cupelor", 
îndreptățește prin joc de calitate, 
spectacol sportiv și rezultate aștep
tările numeroșilor săi suporteri. Ad
versarii de ieri seara erau reprezen
tanții unui handbal bine apreciat in 
Europa, cel danez, o echipă cu nume 
destul de cunoscut în handbalul con
tinental — Aalborg U.K. Și băimă- 
renii. antrenați de Lascăr Pană, fără 
să arate o preocupare specială pentru 
defensivă, în schimb, cu o poftă ire
zistibilă de atac, au invins cu 31—19 
(14-6) !

Deci, o diferență de 12 goluri, care-i 
va face pe jucătorii noștri să abor

deze cu multă încredere și ambiție 
partida-retur. de la Aalborg, din 
13 decembrie. în partida de aseară 
s-au remarcat, de la oaspeți, interna
ționalul danez Michael Kold și 
golgheterul echipei. Peer Winter ; din 
rindurlle handbaliștilor români s-au 
evidențiat portarul Belu (care a apă
rat cîteva penalizări de la 7 metri), 
tunarii Mironiuc și Palko. apoi Ni
colae Voinea, Panțăru, Boroș, Avra- 
mescu, adică aproape întreaga forma
ție. Totuși, o mențiune deosebită, 
pentru cel puțin două motive, cere 
jocul tinerei extreme din lotul repre
zentativ. Marijcel Voinea (19 ani). 
Mai întîi. acesta a Înscris ieri nu mai 
puțin de nouă goluri. în al doilea 
rind. Voinea a executat șapte lovi
turi de la 7 metri și... le-a transfor
mat pe toate 1 Nu cumva e o suges
tie pentru soluționarea „problemei" 
și la echipa reprezentativă ?

V. M.

Cdsa de cultură a sindicatelor din Sibiu
Foto : Gh. Vințilă

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 30 noiembrie 1978

Campionatul mondial
în faza preliminară a campiona

tului mondial de handbal feminin, 
care se desfășoară în trei orașe din 
Cehoslovacia, astăzi au loc ultimele 
meciuri din grupe. La Gottwaldow, 
in grupa A, se joacă partidele Româ
nia — Coreea de sud și R.D. Ger
mană — Iugoslavia. După cum s-a 
mai anunțat, echipa noastră femini
nă a pierdut întîlnirile cu formațiile

ÎN CÎTEVA
• în turneul internațional de tenis 

de la Litvinov (Cehoslovacia), jucă
torul român Dumitru Hărădău l-a în
trecut cu 6—2, 7—6 pe Taroan (Unga
ria). iar Traian Mareu (România) a 
dispus cu 6—7. 7—6, 6—3 de ceho
slovacul Kulhaj.

Rezultate înregistrate in proba de 
simplu femei : Kulhankova (Ceho
slovacia) —• Kociga (Polonia) 6—2. 
6—4 ; Budarova (Cehoslovacia) 
Elena Popescu (România) 6—0. 6—2.

• în orașul iugoslav Dubrovnik au 
început întrecerile turneului final al 
..Cupei cupelor*' la polo pe apă. Pri
mele două partide disputate s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Fe- 
rencvaros Budapesta — .Rote Erde 
(R. F. Germania) 6—1 (2—0. 2—1. 0—0, 
2—0) : KP.K. Korkula (Iugoslavia) — 
Canottleri Neapole 8—5 (1—1, 3—2, 
1—2. 3—0).

de handbal feminin
R.D. Germane (9—13) și Iugoslaviei 
(14—16), ratind astfel intrarea în 
turneul final pentru . locurile 1—6 și 
implicit posibilitatea calificării, prin 
acest turneu, la Jocurile Olimpice 
(amintim că echipele care se vor cla
sa pe primele cinci locuri la acest 
campionat mondial vor obține califi
carea pentru turneul olimpic din 
1980).

RÎNDURI
• După șase runde, în turneul zo

nal de șah de la Amsterdam conti
nuă să conducă marele maestru olan
dez Jan Timman. cu 5.5 puncte, urmat 
de Sanz (Spania) — 4.5 puncte, Speel- 
man (Anglia) — 4 puncte etc.

în runda a 6-a, Sanz l-a învins pe 
Speelman. iar Timman a remizat cu 
Miles.

• Proba feminină de slalom uriaș 
desfășurată pe pirtia de la ITilpmes 
(Austria) a fost ciștigată de schi- 
oara austriacă Monika Kaserer — 
2’21”16/100. urmată de vest-germana 
Christa Kinshofer — 2'21”47/100 și 
elvețiană Marie Therese Nadig — 
2’21 ”69/100. Cunoscuta campioană aus
triacă Annemarie Proell-Moser s-a 
situat pe locul patru, cu timpul de 
2’21”75/100.

FOTBAL: La Baia Mare, Satu Mare
și București, meciuri ale echipelor fruntașe

Azi se dispută partidele penultimei 
etape din turul campionatului divi
ziei A. Meciurile cele mal importante 
pentru partea de frunte a clasamen
tului se joacă pe stadioanele din 
Baia Mare, Satu Mare și București. 
Primul dintre acestea este firește 
F.C. Baia Mare — Steaua, a cărui re
priză secundă va fi televizată direct 
(ora 15). Ne așteptăm la un joc spec
taculos, cunoscute fiind preferințele 
arabelor formații pentru jocul ofensiv 
(de la Steaua va lipsi Dumitru, iar, 
de la gazde, Sabău. amindoi suspen
dați pe tim,p de o etapă). La Satu 
Mare, echipa tipică de contraatac din 
campionatul nostru care este F.C. Ar
geș va încerca să păstreze întîietatea 
în clasament, în fața formației locale 
Olimpia, redutabilă pe terenul pro
priu (se pare că din echipa piteștea- 
nă va absenta Dobrin). Un alt meci 
foarte interesant va avea loc și la 
București, unde Dinamo va primi, re
plica echipei ieșene Politehnica, si
tuată pe treapta a patra în clasament, 
în ordinea actuală a clasamentului, 
să notăm partidele de la Hunedoara, 
Corvinul — S.C. Bacău, și de la Cra

iova, Universitatea — C.S. Tirgoviște. 
Celelalte meciuri ale etapei, â XVI-a 
sint : F.C. Bihor — Sportul studențesc. 
Jiul — Gloria, A.S.A. — Politehnica 
Timișoara și U.T.A. — F.C. Chimia. 
După cum se constată, in majoritatea 
meciurilor din această etapă se opun 
echipe cu poziții apropiate, ceea ce 
va provoca probabil 'citeva departa
jări sensibile in ierarhia turului.

★

Azi, la București, in divizia B (de 
la ora 11) : Progresul Vulcan — Di
namo Slatina (pe stadionul Progre
sul) și Metalul — Poiana Cîmpina 
(pe stadionul Metalul). Rapid joacă 
la Craiova cu Electroputere. iar'Auto
buzul la Sibiu cu Șoimii.

în divizia C, in ultima etapă din 
tur, în seria a V-a au loc meciurile : 
Abatorul — T.M.B. ; Mecanica fină — 
Unirea Tricolor: Flacăra roșie — Vic
toria Lehliu : Electronica — Vîscoza; 
Sirena — Voința ; Tehnometal — Lu
ceafărul II ; Automecanica — Unirea 
Bolintin Vale. I.C.S.I.M. joacă la Că
lărași cu Celuloza.

tv
PROGRAMUL 1

8.00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte!
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copii. Cărțile 

junglei — episodul 15
9.45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.15 De strajă patriei
11.45 închiderea programului
13.15 Telex
13.20 Album duminical.
13,30 Rugbi: România — Franța, în 

campionatul european. Transmi
siune directă de la Stadionul 
Giulești. 15,00 Fotbal (derbiul cam
pionatului național) : F. C. Baia 
Mare — Steaua (repriza a II-a). 
Transmisiune directă de la Baia 
Mare

17,50 Film serial: Linia maritimă One- 
din. Episodul 67

18.40 Micul ecran pentru cei mici. 
19,00 Telejurnal
19.15 Reportaj de scriitor.
19.35 Antologii artistice. Spectacol reali

zat la Arad
20.40 Film artistic:. „Omul care trece 

prin zid44. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor franceze. în 
distribuție: Bourvil, Joan Green
wood, Gerard Oury. Roger Tre- 
ville, Rene Worms, Nicole Riche, 
Henri Cremieux. Regia: Jean Boyer

22.15 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

9,10 Teieșcoală
10,00 Concert educativ

10.0=0 Telejurnal
19.15 Desene animate
19.35 Bijuterii muzicale
20,05 Telerama-sport
20.35 Frederic Chopin — poet al pianului 
21,05 Clubul., tineretului (reluare)

LUNIr 4 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16.05 Emisiune în limba maghiară
19,05 Efigii lirice emiâiune de ver

suri
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
1.9.50 Panoramic
20.20 Roman foileton. Putere fără glo

rie — episodul 15
21,10 Orizont tehnico-științific
21,40 Interpreți ai cintecului popular
21,55 Cadran mondial. Din sumar :

România — militantă activă pen
tru o lume fără arme și ■ fără 
războaie

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17.00 întîlnire cu satira și umorul
17.30 Cenaclul tinerilor din sectorul 5 

al Capitalei
18.00 Muzică populară
18.15 Documentar TV. Un vechi centru 

de cultură românească : Vălenii 
de Munte

18.35 In alb și negru. „Șireata .și... eu“
19.20 1001. de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii -
20.15 Amfiteatrul artelor
21,10 Telex
21.15 Incursiune în cotidian. Mercur se 

înnoiește
21.35 Film serial : Om bogat, om să

rac. Reluarea episodului 23
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1 79382 54 50 000
1 22584 59 50 000
1 22091 104 40 000
1 13093 98 40 000
1 43765 84 40 000
1 75269 64 30 000
1 39349 84 30 000
1 78218 59 30 000
1 72779 113 30 000
1 44999 122 25 000
1 06118 98 25 000
1 50417 92 25 000
1 74598 05 25 000
1 84715 96 25 000
1 66647 96 20 000
1 15398 42 20 000
1 96093 72 20 000
1 38451 83 20 000
1 13733 26 20 000
1 70400 109 20 000
1 91008 54 15 000
1 16423 56 15 000
1 64910 112 ■ 15 000
1 84965 42 15 000
1 93889

Termi
nația 
seriei 
obli

gațiu
nilor

40 15 000

100 973 105 5 000100 084 50 3 000100 740 18 1 000100 279 29 1 000100 113 84 1 000100 262 57 1 000100 689 70 1 000100 505 102 1 0001 000 03 43 8001 000 70 J6 8001 000 44 86 8001 000 50 83 8001 000 04 71 8001 000 09 04 800
1 000 00 06 800
1 000 73 119 800
1 000 74 63 800
9 825 TOTAL- 9 260 000

Ciștigurile re,vin intregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea câști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă
toare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125. Ja con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

cinema
• Acțiunea „Arsenal0: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45:
18.15; 20.30
• M-ați confundat!: VICTORIA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18.15; 20.30
• Dueliștii: SCALA — 9: 11.15:
13.30: 15.45; 18,15; 20.30
• Principiul dominoului: EFORIE
- 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.30
• Mihai Viteazul: PATRIA — 9.30; 
14; 18,30
• Pinocchio — .9; 11,15; 13,30; 15: 
17: Alicia — 19,30: DOINA
• Albinele sălbatice: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18.15; 20.30. FAVORIT — 9: 11,15: 
13.30; 15,45: 18: 20.15. LUCEAFĂ
RUL — 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15: 
20.30

• Franzeluța — 9: Pe ciocănitoa- 
re n-o doare capul — 11,15; 13,30; 
15.45: 18,15; 20.30: BUCEGI
• Revanșa: CINEMA STUDIO — 
10; 12: 14; 16; 18: 20
• Jezebel: CAPITOL — 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18,15; 20,30, MODERN
— 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30,
GLORIA — 11,15; 13.30; 15,45;
18.15: 20.30
• Povestea dragostei: GLORIA
— 9
• Program de desene animate
9: Curierii diplomatici — 11,15; 
13.30: 15,45; 18,15; 20,30: ARTA
• Animalul: AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, GRIVITA — 
9’ 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20.15
• La. strada — 9,45; 11,45: Veșnicii 
necunoscuți — 18,30; Joe Hill —■ 
20.30: CINEMATECA
• Ușa periculoasă de la balcon: 
CENTRAL — 9.15; 11.30; 13.45; 16: 
18.15; 20,30
• Aurul lui MacKenna: FERO

VIAR — 9; 12; 16; 19.15, FESTI
VAL — 9; 12; 15: 18,30, MELODIA 
— 9; 12; 15,30: 19
• Circiuma de pe strada Piat- 
nițkaia: DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20,15
• Fiul „feței palide0: DRUMUL
SĂRII — 9; 11,15; 13,30; 15.30:
18; 20
• Program de desene animate — 
9: Pasiunea — 11.15; 13.30; 15,45; 
18,15; 20,30: FERENTARI
• Contele de Monte Cristo: FLA-
C.ARA — 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18,15; 2=0,30
• Căpitan la 15 ani — 9: Nimeni 
nu aleargă mereu — 11,15; 13,30: 
15,45; 18,15; 20,30: FLAMURA
• Hop!... șl apare maimuța: BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15
• Profetul, aurul și ardelenii: 
COSMOS — 9.30: 11,30: 13,30; 15.30: 
17,45; 20

• Șoimul: COTROCENI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9: 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.15
• Războiul împotriva opiului:
LIRA — 9; 11,15; 13,30; 15,30;
18; 20
• Acel blestemat tren blindat:
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15; 15,30;
17.45; 20. VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30
• Cele 12 munci ale lui Asterix 
— 9; 11; 13,15; Melodii, melodii — 
15,30; 17.45; 20,15: VIITORUL
• Al șaptelea cartuș: PACEA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15: 20.30
• Gustul și culoarea fericirii: 
PQPULAR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15; 20,30
• Orașul fantomă: TOM1S — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.30
• Urme fierbinți — 9; Cianura... 
și picătura de ploaie — 11,15: 
13.30: 15.45: 18.15; 20.30: MUNCA
• Ultima notă 2 — 9: Generalul

Mina — 11,15; 13.30; 15,45; 18;
2C,15: FLOREASCA
• înainte de tăcere: PROGRE
SUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.30
• Din nou Disney — 9; 11,15; 
13,30: Buzduganul cu trei peceți 
— 15,30; 19: TIMPURI NOI

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Căsătoria — 10; Alexandru 
Lăpușneanu — 15; Coana Chirița 
— 30; (sala Atelier): Aventură în 
banal — 10,30; Zoo — 19
• Opera Română: Prinț și cerșe
tor — 11; Traviata — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10,30: Răcea
la — 19,30; (sala Grădina Icoanei): 
Elisabeta I — 10.30; Interviu — 
19,30
• Teatrul Mic: Rețeta fericirii — 
10.30; Efectul razelor gamma a- 
supra anemonelor — 15; O parte 
dintr-o pasăre — 19,30
• Teatrul de comedie: Măseaua 
de minte — 10; Ciripit de păsărele 
— 15; 12 oameni furioși — 19,30
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru): Audiență la consul — 10; 
Timon din Atena — 19,30; (sala 
Studio): Craii de curtea veche — 
10,30; Conversație... — 19.30
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
O familie îndoliată — 19,30; (sala 
Majestic) : Descăpățînarea — 10: 
Serenadă tîrzie — 19.30
• Teatrul evreiesc de stat: Lozul 
cel mare — 11; Tevie lăptarul — 
19,30

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista in 
Juna de miere — 11; 19,30; (sala 
Victoria): Nevestele vesele din 
Boema — li; Omul care aduce 
risul — 19,30
• Teatrul „Ion Vasilescu44: Fire 
de poet — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Romană": Mugurel de cîntec ro
mânesc — 19,30; (la Sala Palatu
lui) : Sanie cu zurgălăi — 16; 19,30
• Teatrul „Ion Creangă4': Sfirlă 
năzdrăvanul — 10,30; Trei grăsani 
— 17
• Ansamblul de estradă al ar
matei București: Inimi de primă
vară — 19
• Teatrul „Țăndărică4*: Ileana 
Sînziana — 10; 12
• Circul București: Invitație la 
circ — 10; 16; 19.30

DE LA C. E. C.
PROCURAREA OBLIGAȚIUNILOR 

C.E.C.
Casa de Economii și Consemnațiuni 

face cunoscut câ pină la data de 
10 decembrie a.c. inclusiv, obligațiu
nile C.E.C. cu cîștigurl se pot procura 
fără diferență de preț, la valoarea lor 
nominală.

Cei interesați iși pot procura obli
gațiuni C.E.C. in numărul dorit, de 
la oricare unitate a Casei de Econo
mii și Consemnațiuni sau de la uni
tățile poștale.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. be
neficiază de importante ciștiguri în 
bani cu valori cuprinse intre 50 000 
de lei și 800 de lei, care se acordă în 
fiecare lună, prin trageri la spiți-
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Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la făurirea statului national unitar român

MESAJE DE FELICITARE
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării stalului național unitar 

român, vă adresez. în numele guvernului elen și al meu personal, sincerele 
mele felicitări, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate pentru 
poporul român prieten.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Elene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a unirii Transilvaniei cu România, in 

numele FRELIMO, al poporului și guvernului Republicii Populare Mozambic, 
cu profundă bucurie, transmit Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, 
poporului și Guvernului Republicii Socialiste România cele mai calde salutări 
și felicitări.

Aniversînd această dată atît de importantă în istoria poporului român, 
dorim să salutăm conducerea Partidului Comunist Român care a știut să 
transforme unitatea națională intr-o unitate bazată pe principiile marxism- 
leninismului, care a făcut din România un avanpost în crearea omului nou 
și o bază de sprijin a popoarelor care se află încă în luptă.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai fierbinți urări ca 
relațiile de prietenie și cooperare existente între partidele, popoarele și sta
tele noastre să se dezvolte din ce in ce mai mult in folosul popoarelor noas
tre și al luptei comune împotriva colonialismului, neocolonialismului și impe
rialismului.

Cu înaltă și frățească considerație.

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare 
Mozambic

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a unirii Transilvaniei cu România 
— formarea statului național unitar român, vă adresez, în numele poporului 
cipriot, al guvernului și al meu personal, cele mai sincere urări de fericire, 
de progres și prosperitate poporului român prieten.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a fondării statului unitar român 
îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa poporului prieten român, partidului și 
guvernului său, precum și dumneavoastră personal, cele mai vii felicitări in 
numele poporului din Republica Capului Verde, al partidului și guvernului 
său. precum și în numele meu.

Reafirmăm dorința noastră de a întări tot mai mult legăturile de priete
nie și cooperare dintre țările noastre.

Vă rog să primiți. Excelență, expresia înaltei mele considerații.

ARISTIDES PEREIRA
Președintele 

Republicii Capului Verde

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului unitar român îmi 

este deosebit de plăcut să vă adresez, tovarășe președinte, în numele poporu
lui din Republica Guineea-Bissau. al conducerii naționale a P.A.I.G.C.. al Con
siliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau și în numele meu sincere felici
tări și urări fierbinți de fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul prieten român.

Cu bucurie, noi amintim acest moment istoric de la 1 Decembrie 1918 cînd 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclama unirea provinciei Tran
silvania cu România.

Dorim, totodată, să reinnoim, tovarășe președinte, dorința noastră de a 
continua să colaborăm împreună pentru ca relațiile de prietenie, solidaritate 
și cooperare, permanent încurajate, să favorizeze dezvoltarea cooperării sănă
toase și reciproc-avantajoase intre țările noastre prietene.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,

LUIS CABRAL
I Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 
român, vă rog să primiți sincere felicitări și cele mai bune urări de prospe
ritate pentru poporul român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 
român vă rog să acceptați felicitările mele cele mai cordiale insoțite de cele 
mai bune urări pentru pace permanentă și prosperitate poporului român.

Folosesc, de asemenea, această ocazie fericită pentru a-mi exprima înalta 
apreciere pentru contribuția valoroasă pe care România, ca și țara mea Co
lumbia, aparținînd civilizației și culturii latine, o aduce la activitatea Națiu
nilor Unite, ia eforturile pentru sporirea eficienței acestei organizații mon
diale și consolidarea idealurilor sale universale de progres și fraternitate.

INDALECIO LIEVANO AGUIRRE
Președintele Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la formarea statului național 

unitar român, am onoarea de a vă prezenta, în numele guvernului luxembur
ghez și in numele meu personal, cele mai bune urări. Permiteți-mi, cu 
ocazia acestui eveniment istoric, să exprim speranța că bunele relații care 
există in prezent între guvernele noastre se vor intensifica și mai mult in 
viitor, spre binele celor două state și popoare ale noastre.

GASTON THORN
Președintele Guvernului, 

Ministrul afacerilor externe al 
Marelui Ducat de Luxemburg

Vizita lordului Sigiliului 
Privat al Regatului Unit 

al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord

Tovarășul Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. a primit simbătă pe Thomas 
Peart, lordul Sigiliului Privat al Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, lider al Camerei 
Lorzilor, care se află într-o vizită in 
țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării româno- 
britanice în domeniul agriculturii și 
industriei alimentare, exprimindu-se 
dorința dezvoltării ei în viitor.

A fost prezent Reginald Louis Se
condo. ambasadorul Marii Britanii la 
București.

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Leonte Răutu, rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" a avut o între
vedere cu Thomas Peart.

Cu acest prilej, oaspetele a luat 
cunoștință de preocupările pentru 
pregătirea și perfecționarea cadrelor 
necesare diferitelor sectoare ale eco
nomiei noastre naționale și adminis
trației de stat, precum și pentru une
le țări în curs de dezvoltare. Totodată 
au fost abordate aspecte ale extinde
rii colaborării dintre diferitele insti
tuții de învățămînt din România și 
Marea Britanie.

★
La amiază, oaspetele britanic a vi

zitat noi cartiere de locuințe, obiec
tive social-culturale și turistice din 
Capitală.

Cronica zilei
Simbătă seara, a sosit în Capitală 

delegația economică guvernamentală 
a Republicii Islamice Pakistan condu
să de Ghulam Ishaq Khan, ministrul 
finanțelor și planificării, care va 
participa la lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică, știin
țifică și tehnică româno-pakistaneză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de Mihall 
Florescu, ministrul industriei chimice, 
președintele părții române in comi
sie, de alte persoane oficiale,

★
Simbătă. la universitatea din Cra

iova, a fost deschis lectoratul de 
limbă italiană care funcționează pe 
lingă facultatea de filologie din lo
calitate. Au luat parte studenți si 
cadre didactice craiovene. A fost pre
zent Ernesto Mario Bolasco, amba
sadorul Italiei la București. Cu pri
lejul inaugurării lectoratului, prof. 
Vitto Grasso, directorul bibliotecii 
italiene de la București, a prezentat 
conferința „Benedetto Croce, istorio
graf". Studenți craioveni care frecven
tează cursurile de limbă și literatură 
italiană au prezentat, in încheiere, 
un recital de poezie italiană.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

•Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al Guvernului, al întregului popor cehoslovac și al nostru personal, vă mul
țumim in mod cordial pentru felicitările adresate cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a constituirii Republicii Cehoslovace și împlinirii a 10 ani de la 
adoptarea Legii constituționale cu privire la Federația Cehoslovacă.

împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și 
colaborare. dintre partidele și țările noastre, dintre popoarele cehoslovac și 
român se vor dezvolta și în viitor in interesul popoarelor noastre, al unității 
țărilor socialiste, al cauzei socialismului, păcii și progresului in întreaga 
lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste 

Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu deosebită plăcere amabilul mesaj de felicitare pe care ați 

avut bunăvoința să ni-1 adresați cu ocazia celui de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Democrat din Guineea și a celei de-a 8-a aniversări a zilei de 22 
noiembrie.

Vă mulțumim cu toată sinceritatea pentru acest deosebit semn de sim
patie față de noi. Reafirmăm dorința noastră de a acționa pentru consolida
rea relațiilor de prietenie și cooperare ce unesc țările noastre, in interesul 
reciproc al popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului 

Democrat din Guineea, 
Președintele Republicii Populare 

Revoluționare Guineea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările și urările transmisa 
cu prilejul Zilei Independenței noastre.

Vă transmit la rindul meu călduroase urări de bine.

Dr. JOHAN H. E. FERRIER
Președintele Republicii Suriname

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am onoarea să vă prezint sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dum
neavoastră mesaj de felicitări trimis cu ocazia numirii mele in funcția de 
comisar principal, asigurîndu-vă de hotărirea fermă de a consolida legăturile 
noastre de prietenie și cooperare, pentru progresul și bunăstarea popoarelor 
noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

JOAO BERNARDO VIEIRA
Comisar principal al 

Consiliului Comisarilor de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră,
Este o mare plăcere pentru mine a vă adresa felicitări dumneavoastră, 

guvernului și poporului României cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a for
mării statului național unitar român. Efortul pe care poporul României l-a 
făcut in realizarea unei națiuni constituie un exemplu valoros, in special 
pentru țările din lumea a treia.

Aș dori, de asemenea, să vă exprim înalta prețuire pe care personal și 
guvernul meu o acordăm contribuției dumneavoastră la pacea și securitatea 
internațională, precum și poziției României privind independența națională. 
Cu sinceritate,

SERETSE M. KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar vă 
adresez, domnule președinte, felicitări sincere împreună cu cele mai bune 
urări de bunăstare personală și prosperitate-poporuhii roman.

Cu toată stima,
ANTONIO HERNANDEZ GIL

Președintele Cortesurilor spaniole

lnminarea de înalte distincții unor participanți 
la actul făuririi statului național unitar român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cea de-a 60-a aniversare a făuririi statului național unitar român oferă 

poporului togolez. guvernului și mișcării sale de unitate națională, Uniunea 
Poporului Togolez, precum și mie personal, plăcutul prilej de a adresa Exce
lenței Voastre și poporului român cele mai vii și călduroase felicitări.

Similitudinea istoriei recente a popoarelor noastre ne dă legitima mindrie 
de a ne asocia bucuriei dumneavoastră in această zi.

Felicitindu-ne pentru excelentele relații de cooperare activă care există 
atit de fericit intre țărilș noastre, răminem ferm convinși că ele vor continua 
•să se întărească și să Se dezvolte tot mai mult, in toate domeniile, pentru 
bunăstarea popoarelor noastre.

Vă rugăm a binevoi să primiți, Excelență, urările fierbinți pe care vi le 
adresăm pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea 
mereu crescândă a poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

General de armată GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al 

Uniunii Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togo

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la crearea statului național uni
tar român, Comitetul Central al Uniunii Socialiste Sudaneze transmite felici
tări poporului român, Partidului Comunist Român și Excelenței Sale, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Mărețele succese ale poporului dumneavoastră 
în realizarea și consolidarea unității naționale au constituit o sursă de inspi
rație pentru alte* națiuni care aspiră spre același obiectiv.

Datorită sprijinului popular de care se bucură partidul dumneavoastră, 
conducerii înțelepte a președintelui Nicolae Ceaușescu, eforturilor neobosite 
in direcția realizării aspirațiilor naționale, poporul dumneavoastră a obținut 
mari succese pe plan intern și extern.

Consecventă politicii sale, România a realizat cu succes principiile 
coexistenței pașnice și ale nealinierii în relațiile practice reciproce cu toate 
țările și în special cu țările în curs de dezvoltare.

Comitetul Central al Uniunii Socialiste Sudaneze folosește această ocazie 
pentru a reînnoi hotărirea poporului, partidului și guvernului nostru de a 
dezvolta pe mai departe relațiile fructuoase de prietenie care există intre 
țările noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII SOCIALISTE SUDANEZE

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la formarea statului național uni
tar român, simbătă dimineața a 
avut loc, la Palatul Republicii, so
lemnitatea înminării de înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste Româ
nia unor participanți la înfăptuirea 
acestui măreț act istoric.

La solemnitate au participat tova
rășii Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R,, 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Vasile Vîlcu, membru al Consiliului 
de Stat.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Ștefan Voitec.

Prin decret prezidențial au fost 
conferite Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a Il-a to
varășilor: Ion Breban. Dumitru Cin- 
dea, Nicolae Filip, Liviu Rus. Va
sile Dobreanu, Ion Serbean. Gheor- 
ghe Olaru: Ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu" clasa a Il-a tovarășilor: 
Ion Oprea, Cornel Crișan, Nicolae 
Dădirlat, Alexandru Romulus Igna, 
Cornel Iosof, Nicolae Purcaru, Iosif 
Receanu; Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa a IV-a 
tovarășilor: Titus Livius Roșu. Con
stantin Gheorghiu, Apostol Alim- 
pescu, Dumitru Balog.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ștefan Voitec a felicitat căl
duros pe cei decorați, subliniind că 
atribuirea înaltelor distincții consti
tuie o expresie a aprecierii pe care 
conducerea partidului și statului o 
acordă contribuției lor la înfăptuirea 
mărețului ideal al făuririi statului 
național unitar român.

Cei decorați au exprimat vii mul
țumiri pentru înaltele distincții și au 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, sentimentele lor de profundă 
recunoștință. (Agerpres)

Mereu mai
(Urmare din pag. I)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate și drag prieten,
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la formarea statului național unitar 

român. Direcțiunea Națională a Comitetului Central al Partidului Popular 
Socialist din Mexic vă transmite cele mal călduroase felicitări dumneavoas
tră și harnicului popor din România care, prin lupta sa seculară, inspirată 
din principiile de libertate, dreptate, independență și autodeterminare, pre
cum și de hotărirea sa unitară, a determinat ca la Alba Iulia, la 1 decem
brie 1918, să triumfe dorința arzătoare a celor mai avansate forțe populare 
prin integrarea deplină a Transilvaniei la patria mamă.

Această victorie a maselor largi populare din România a fost posi’1 
fiindcă de-a lungul secolelor, chiar și ca popor oprimat, nu a renunțat nici
odată la idealul de independență.

Fără îndoială că toată această lungă perioadă de tranziție a trebuit să 
se realizeze in contextul luptei de clasă, ceea ce arată că. deși obținută uni
tatea națională, marile probleme sociale nu au fost soluționate pe deplin, 
așa cum confirmă și luptele violente care au avut loc după actul unirii intre 
clasele exploatatoare de la putere și sectoarele progresiste, democratice și 
revoluționare, sub influența și conducerea clasei muncitoare.
, Dorința arzătoare Ude independență, de eliberare națională și dreptate 

socială a putut să se realizeze numai în anii marilor transformări sociale, 
care au. condus mai tirziu vechiul popor daco-român la opera de construire 
a Republicii Socialiste România.

Evenimentul istoric pe care îl aniversează astăzi poporul român și la 
care partidul nostru se alătură a avut o mare valoare în accelerarea dezvol
tării economice, sociale, culturale și științifice a națiunii, deschizind perspec
tiva avansării noii societăți socialiste.

Cu această ocazie. Partidul Popular Socialist vă dorește să obțineți in 
continuare minunate rezultate in construirea socialismului, iar poporului și 
Partidului Comunist Roman pe cate îl conduceți, cele mai bune urări de 
succes in politica internă și externă.

Din partea Direcțiunii Naționale a 
Partidului Popular Socialist din 

Mexic

JORGE CRUICKSHANK GARCIA
Secretar general 

Senator al Republicii

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Ilustre domnule președinte.
Doresc să vă adresez, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării 

statului național unitar român, urările mele cele mai vii și călduroase.
Popoarele noastre, care au luptat în trecut pentru independență, au dato

ria să o apere și să militeze permanent pentru pace și libertate, datorie 
care este cu atit mai actuală și necesară în acest moment dificil și complex.

Vă rog, domnule președinte, să primiți din nou salutul și urările mele.

BENIGNO ZACCAGNINI
Secretar politic al Partidului 
Democrat Creștin din Italia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă felicităm pe dumneavoastră, domnule președinte, și poporul român 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a unirii Transilvaniei cu România și vă 
adresăm urarea de noi succese în dezvoltarea pașnică a României indepen
dente.

HERMAN VERBEEK
Președintele Partidului Politic 

Radical din Olanda

HENK WALTMANS
Membra al grupului parlamentar al 

Partidului Politic Radical

de la ale cărei lucrări se împlinește, 
în aceste zile, un an — colectivele de 
oameni ai muncii trebuie să pună mai 
hotărît în valoare posibilitățile de 
creștere mai susținută a productivită
ții muncii, de reducere a cheltuielilor 
de producție și îndeosebi a celor ma
teriale, de folosire cu maximă efi
ciență și reducere substanțială a con
sumurilor de materii prime, materia
le. energie și combustibil, de înnoire 
și modernizare a produselor, de pro
movare a tehnologiilor avansate : cu 
maximă concentrare de forte trebuie 
să se acționeze. în aceste zile de 
sfîrsit de an. pentru recuperarea res
tanțelor si realizarea planului la pro
ducția fizică, pentru asigurarea utiei 
temeinice și minuțioase pregătiri a 
producției anului viitor : o atenție 
deosebită se cere a fi acordată înde
plinirii neabătute a vastului program 
de investiții din acest an. ca și din 
întregul cincinal, atît în domeniul 
construcțiilor economice, cit și al 
celor sociale. Sint numai citeva 
din sarcinile actuale, de mare com
plexitate ce trebuie să stea in 
centrul preocupărilor comuniștilor, 
colectivelor de oameni ai muncii, prin 
a căror realizare neabătută vom asi
gura o tot mai puternică dezvoltare a 
industriei, a celorlalte ramuri, vom in-

strîns uniți 
făptui neabătut programele suplimen
tare de dezvoltare economico-socială 
a tării adoptate de Conferința Națio
nală a partidului, contribuind la creș
terea susținută a forței economice a 
țării, a venitului național — baza 
trainică a ridicării bunăstării po
porului.

Patriotismul nostru este patriotis
mul faptelor. Iar faptele noastre sint 
munca plină de dăruire, succesele 
concrete obținute, zi de zi, în reali
zarea sarcinilor stabilite de partid, în 
construcția socialistă. Dezvoltind și 
întărind tot mai mult economia, ne 
îndeplinim o dublă misiune : întărim 
tara, orînduirea noastră socialistă. în
tărim forțele socialismului și păcii.

Comuniști, 
oameni ai muncii!
ACȚIONAȚI CU TOATA HO- 
TARÎREA, CU ÎNTREAGA CA
PACITATE DE MUNCA ȘI PRI
CEPERE PENTRU DEZVOLTA
REA ȘI MODERNIZAREA ECO
NOMIEI, PENTRU CREȘTEREA 
SUSȚINUTA A AVUȚIEI NA
ȚIONALE, PENTRU PROGRE
SUL TOT MAI RAPID ȘI MUL
TILATERAL AL ROMÂNIEI ÎN 
DRUMUL SPRE CULMILE CI
VILIZAȚIEI COMUNISTE !

vremea
Timpul probabil pentru zilele de <> 

5 și 6 decembrie, tn țară: Va pre” 
domina cerul mai mult noros. Preci
pitații slabe, izolate. Vint slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 10 grade și zero 
grade, iar cele maxime între minus 
4 și plus 4 grade. Dimineața șl seara, 
local, se va semnala ceață. în Bucu
rești: Cerul va fi mai mult noros. 
Precipitații slabe în prima parte a in
tervalului. Vînt slab pină la moderat. 
Temperatura în scădere ușoară. Ceață 
dimineața și seara.

De la Direcția 
drumurilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor informează că. datorită unor lu
crări, s-a instituit restricție de tonaj 
de 17 tone greutate totală admisă pe 
podurile de pe DN 6 (Drobeta-Turnu 
Severin — Orșova), km 363 plus 543, 
peste Cerna la Orșova, și DN 67 (Tg. 
Jiu — Rm. Vîlcea), km 151 plus 306, 
peste Luncavăț la Horezu.

Deținătorii de autorizații speciale 
de transport cu tonaj și gabarit de
pășit, care au înscrise în autorizații 
aceste rute, se vor adresa direcțiilor 
de drumuri și poduri emitente pen
tru a li se stabili trasee de evitare.

VEȘTI DIN ȚARĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte.
în numele conducerii naționale a Mișcării pentru Socialism (M t ' 

folosim prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării statului național unitar 
român pentru a felicita și ura poporului român. Partidului Comunist Român 
și dumneavoastră personal, multe succese în opera de construire a socialis
mului in tara dumneavoastră.

Vă reinnoim cele mai frățești sentimente de prietenie și solidaritate. 
Cu salutări socialiste, al dumneavoastră tovarăș și prieten.

POMPEYO MÂRQUEZ
Secretar general al Mișcării pentru 

Socialism din Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la formarea statului național 
unitar român. în numele A.K.F.M.-K.D.R.S.M., vă adresăm sincere felicitări 
și urări de succes în construirea socialismului — garanția realizării idealu
rilor de libertate, progres social și pace.

RICHARD ANDRIAMANJATO
Președintele Partidului

Congresul pentru independența 
Madagascarului

(A.K.F.M.-K.D.R.S.M.)

GISELE RABESAHALA
Secretar general

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vâ transmit, dcmnule președinte Nicolae Ceaușescu. un călduros salut 
cu prilejul istoricului eveniment pe care îl sărbătorește poporul român la 
împlinirea a 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu patria mamă.

Este o plăcută ocazie pentru a vă reinnoi asigurarea deosebitei mele 
considerațiuni.

RICARDO BALBIN
Președintele Partidului Uniunea Civică 

Radicală din Argentina

La cetatea lui Gelu.în 
comuna Dăbica. județul Cluj, s-a 
desfășurat cea de-a 6-a ediție a în
trecerilor cultural-sportive dotate 
cu trofeul „Cetatea lui Gelu", re
zervate pionierilor și școlarilor. Pe 
primele locuri s-au clasat, la fete, 
reprezentativa școlii din Soimeni, 
iar la băieți — cea din Dăbica. Apoi, 
participanții la întreceri au vizitat 
cetatea lui Gelu din localitate. (Al. 
Mureșan).

Descoperire arheologi
că, In localitatea Valea Arsului 
de lingă orașul Brad a fost desco
perită o necropolă romană în care 
s-au identificat pînă acum 115 mor
minte, atribuite unor locuitori care 
se ocupau cu extragerea și prelu
crarea aurului. Săpăturile începute 
aici în urmă cu un an vor conti
nua pentru a se vedea întinderea 
cimitirului și depistarea așezării. 
(Sabin Cerbu).

„Amicii munților". In 
sala de marmură a Casei de cultură 
a sindicatelor din Sibiu s-a organi

zat o interesantă expoziție de echi
pamente șl articole pentru turism 
realizate in tară. Aceasta a cores
puns cu debutul celei de-a 4-a edi
ții a zilelor „Amicii munților" — 
amplă manifestare a clubului sibian 
dedicată dezvoltării turismului mon
tan de masă și coordonării unitare a 
acțiunilor turistice. Printre alte ma
nifestări s-a organizat și o excursie 
a participanților in Munții Cibin. 
(Nicolae Brujan).

Magazine sătești. La Osl- 
ca, viitor centru urban în județul 
Olt. a fost dat în folosință un mo
dern complex comercial cu etaj, 
avind o suprafață utilă de 1 250 mp. 
Un asemenea complex comercial a 
fost dat în folosință și la Urzica, igr 
altele sint în curs de realizare la 
Vădastra, Iancu Jianu, Optași, 
Sprîncenata și Vulpeni. (Emilian 
Rouă).

Nave în prima cursă 
maritimă. Zeci de nave sub pa’ 
vilion românesc sau sub pavilioanele 
altor țări efectuează operațiuni de 
incărcare-descărcare in portul Con

stanța. La danele portului a an
corat mineralierul „Buziaș" de 
55 000 tone, care s-a întors din pri
ma sa cursă efectuată pe ruta Con
stanța — Tubarao (Brazilia) — Con
stanța. avind la bord minereu de 
fier. Altă navă românească intrată 
în dotarea flotei noastre maritime 
comerciale — cargoul „Sebeș" de 
4 800 tdw, construit la Șantierul na
val din Brăila — se pregătește pen
tru prima sa cursă. Cu „Sebeș", nu
mărul navelor destinate transportu
lui dd mărfuri generale și de masă, 
construite in acest an în țara noas
tră, se ridică la 30.

Economii de metal. Pvln 
reproiectarea și asimilarea unor noi 
produse, extinderea unor tehnologii 
avansate, recuperarea și reciclarea 
deșeurilor, colectivul întreprinderii 
de rulmenți din Bîrlad a economi
sit. de la începutul anului și pină 
in prezent. 728 tone de metal. Apli- 
cind o valoroasă inițiativă la ela
borarea șarjelor de oțeluri specia
le. colectivul Combinatului din 
Cimpia Turzii a economisit în acest 
an 9.4 tone molibden și 66 tone ni
chel.
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DEZARMAREA- 
o cerinfă vitală 

STOP ÎNARMĂRILOR !

I LA NAȚIUNILE UNITE
I ___ ___'____________________________________ '_________

Adoptarea rezoluției

50 000 de persoane au ieșit pe străzile Amsterdamului, Ic chemarea mișcării olandeze pentru pace, spre o pro 
testa împotriva măsurilor de intensificare a cursei inumane a înarmărilor

privind creșterea rolului 
pe cale pașnică 

! NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
. — Comitetul juridic al Adunării

Generale a O.N.U. a adoptat
: prin condens rezoluția inițială de
I România privind creșterea rolului 
1 O.N.U. in soluționarea pe cale pașni

că a diferendelor. Prin această rezo
luție. la care s-au alăturat 46 coau
tori. Comitetul special care exami
nează căile și metodele creșterii ro
lului O.N.U. este imputernicit să-și 
continue lucrările și in cursul anului 
viitor. Documentul cere Comitetului 
special să situeze pe primul plan al 
activității sale problematica rezolvă
rii pe cale pașnică a diferendelor in
ternaționale. precum și implicarea or
ganizației mai mult deeit in prezent 
in eforturile popoarelor pentru intă- 
rirea păcii, colaborării și securității 
internaționale.

Rezoluția, adoptată unanim, este re
zultatul conlucrării active a delega
ției române cu numeroase delegații 
ale statelor in curs de dezvoltare, ne
aliniate. preocupate să identifice v 1’ 
mai adecvate căi și mijloace pentru 
creșterea rolului forumului mondial 
in soluționarea marilor probleme cu 
care este confruntată astăzi omenirea.

In amplele dezbateri care au pre-

initiate de România
O.N.U. în soluționarea 
a diferendelor
cedat adoptarea rezoluției s-a reflec
tat audiența largă de care se bucură 
in lume concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea ca O.N.U. să devină cu 
adevărat un forum al comunității in
ternaționale, capabil să răspundă noi
lor realități ale lumii de azi și aspi
rațiilor popoarelor, să promoveze cu 
fermitate relații bazate pe egalitate 
și echitate, pe respectul față de drep
tul sacru al fiecărei națiuni de a-și 
alege de sine stătător calea dezvol
tării sale economico-sociale și poli
tice.

Dezbaterile au reliefat semnificația 
pe care 6 prezintă în acest sens îm
bunătățirea și extinderea proceduri
lor existente în domeniul soluționă
rii pe cale pașnică a problemelor li
tigioase .dintre state.

De un deosebit interes s-au bucu
rat cunoscutele propuneri ale Româ
niei de a se indicia un tratat general 
prin care toate statele să se anga
jeze să rezolve orice diferend intre 
ele exclusiv prin mijloace pașnice, 
indiferent de natura litigiului, și de 
a se crea un organism de bune oficii 
si concilieri, subordonat Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar român

I/bcZ ale rațiunii pe toate meridianele
9 Comisia politică a Adunării Generale a O.N.U. a adoptai vineri o 

rezoluție in care cere tuturor statelor dotate cu arme nucleare să se abțină 
de la a amplasa astfel de arme pe teritoriile țărilor nenucleare.

• în parlamentul norvegian, in cadrul dezbaterilor care au avut loc în 
această săptămină asupra bugetului, numeroși deputați, -inclusiv reprezen
tanți ai partidului de guvernămint, s-au pronunțat Împotriva propunerii de 
majorare a alocațiilor militare, arătind că o asemenea măsură nu este cu 
nimic justificată de evoluția internațională și vine in contradicție cu nă
zuințele popoarelor spre pace și dezarmare.

O O reuniune a reprezentanților mai multor organizații obștești, care a 
avut loc recent la Paris, a adoptat un apel adresat organizațiilor democra
tice, sindicatelor și liderilor politici de a-și intensifica acțiunile în sprijinul 
aplicării in viață a hotăririlor sesiunii speciale a O.N.U. consacrate dezar
mării.

O Zeci de mii de lucrători din industria metalurgică a R.F.G. au in
trat in grevă, protestind împotriva hotăririi guvernului de a achiziționa, 
în cadrul N.A.T.O., un nou sistem de alarmă aeriană și control foarte 
costisitor — măsură adoptată într-un moment in care patronatul inten
ționează să concedieze un mare număr de muncitori.

• Fostul prim-ministru al Suediei. Olof Palme, lider al Partidului So
cial-Democrat. a evidențiat intr-un discurs recent necesitatea creării în 
Europa a unor zone denuclearizate și a reducerii armamentelor, atit nu
cleare, cit și convenționale.

Foamea poate fi 
astimpărată cu piine, 

nu cu bombe

Pancarta purtată la o manifestație desfășurată la Aidershot. în Marea 
Britanie (fotografia din dreapta), cheamă la lichidarea unui tragic para
dox — a situației în care, în timp ce sute de milioane de oameni suferă 

de foame, cheltuielile pentru înarmare sporesc

Poziția principială, constructivă a României 
in vederea soluționării problemelor 

poporului palestinian
reafirmată în plenul Adunării Generale a O.N.U.

Nu există nici un fel de apărare 
împotriva radiațiilor nucleare...

avertizează participanții la această manifestație orga 
nizată in orașul american Barnwell

„International Herald Tribune" 

„Este sporirea cheltuielilor 

militare cu adevărat 

necesară ?“

Chiar și pentru țări
le cu un inalt grad de 
dezvoltare, cum sini 
S.U.A., escaladarea 
cheltuielilor militare 
are serioase repercu
siuni pe plan economic 
și social. Iată ce spune 
in acest sens ziarul 
„International Herald 
Tribune" intr-unui din 
ultimele sale numere : 
„Cum se poate recon
cilia recomandarea 
N.A.T.O. de a spori

cheltuielile militare cu 
3 la sută cu actualele 
preocupări ale guver
nului american de a re- 
diice deficitul bugetar 
de la 39 la 30 miliarde 
de dolari? Singura mo
dalitate de a face acest 
lucru — in afară de o 
serioasă majorare a 
impozitelor — este să 
se reducă programele 
civile cu 15 miliarde. 
Este sporirea cheltuie
lilor militare cu ade
vărat necesară

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, in ple
nul Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile asupra problemei 
palestiniene. Luind cuvintul, repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U.. ambasadorul Teodor Mari
nescu, a reafirmat poziția de prin
cipiu a țării noastre privind căile de 
soluționare in ansamblu a probleme
lor din Orientul Mijlociu și. in acest 
context, importanta primordială pen
tru realizarea păcii in zonă a rezol
vării juste a problemelor poporului 
palestinian, asigurării dreptului său 
fundamental la autodeterminare si 
existență de sine stătătoare. Repre
zentantul țării noastre a reamintit că 
Ronfânia a fost printre primele țări 
care au evidențiat că drepturile na
ționale ale poporului palestinian vor 
putea fi pe deplin 'asigurate doar in

ORIENTUL 
MIJLOCIU 
C Mesaj al președintelui Egip
tului adresat președintelui 
S.U.A.
• Declarația premierului isra- 
elian

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter a primit 
pe primul ministru al Egiptului. Mus
tafa Khalil, care — după cum a a- 
nunțat secretarul de stat. Cyrus 
Vance, participant la întrevedere — 
i-a inminat un mesaj din partea pre
ședintelui Anwar El Sadat. Convor
birile — a menționat Cyrus Vance —. 
s-au referit la eforturile privind con
tinuarea in ritm susținut a negocieri
lor de pace egipteano-israeliene. pri
mul ministru egiptean împărtășind 
opiniile președintelui Carter asupra 
necesității reluării acestora cit mai 
curînd. pe baza acordurilor de la 
Camp David.

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Pre
mierul Menahem Begin a declarat in 
cadrul unei convorbiri cu o delegație 
a fracțiunii liberale a Partidului 
Likud că Israelul este pregătit să 
reia convorbirile'de pace cu Egiptul.

Potrivit postului de radio israelian. 
Menahem Begin a făcut această de
clarație după primirea mesajului per
sonal al președintelui egiptean. An
war El Sadat, care i-a fost remis de 
senatorul american Robert Byrd, tri
mis special al președintelui Carter 
în Orientul Mijlociu.

cadrul unui stat propriu independent, 
a stabilit legături de prietenie și so
lidaritate . cu poporul palestinian, a 
recunoscut de mulți ani Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei ca re
prezentant unic al acestui popor.

Au fost reafirmate poziția princi
pială, constructivă, promovată activ 
de România in legătură cu căile de 
soluționare a conflictului pe calea 
tratativelor pașnice intre toate părțile 
interesate, principiile de bază ale unei 
reglementări, efective a problemelor 
Orientului Mijlociu, formulate in re
petate rinduri in declarațiile oficiale 
ale țării noastre, in cuvântările pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Consecventă acestor principii, 
România subliniază necesitatea de 
a se depune noi eforturi pentru re
zolvarea problemei poporului pales
tinian ca o cerință vitală pentru in
staurarea unei păci trainice, pentru 
soluționarea politică globală a situa
ției din Orientul Mijlociu,

Cea de-a 60-a aniversare a formării 
statului național unitar român conti
nuă să fie marcată in numeroase țări 
prin manifestări ce evidențiază sem
nificațiile evenimentului, marile reali
zări obținute de România in edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, politica sa externă ori
entată spre asigurarea unui climat 
de pace și securitate în lume.

Sub auspiciile Asociației de priete
nie coreeano-română (A.P.C.R.). la 
Casa de cultură Ciăllima din Phe
nian a avut loc o adunare festivă la 
care au participat Ce Hi Zăn. minis
trul muncii, președintele A.P.C.R.. 
Li Sion Mok. membru al C.C. al 
P.M.C., adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Kim long Sun. vicepre
ședinte al Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea, vicepre
ședinte al A.P.C.R.. alte persoane 
oficiale. A fost prezentat filmul ar
tistic românesc „Nemuritorii".

La Pekin, la Ambasada Republicii 
Socialiste România a avut loc un 
cocteil-film, la care au participat 
Tan Cen-lin. membru al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze, Wang Shou-tao, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Național al Consiliului 
Consultativ Politic Popular al 
R.P. Chineze, cadre de conducere din 
Ministerul Afacerilor Externe și alte 
instituții centrale.

în orașul cehoslovac Zdar Nad 
Sazavou a fost organizată o adunare 
festivă în cadrul căreia a fost evo
cată semnificația evenimentului ani
versat. au fost reliefate realizările re
marcabile ale poporului român in 
îndeplinirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, politica 
externă a României și relațiile

româno—cehoslovace. Au fost proiec
tate filme documentare românești.

La lectoratele de limba și literatura 
română din Berlin, Leipzig și Halle 
au avut loc manifestări culturale ro
mânești. în cadrul acestora a fost 
reliefată semnificația evenimentului, 
au fost prezentate succesele țării 
noastre în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Tot
odată. asistența a vizionat filme do
cumentare românești.

La. Ambasada țării noastre din 
Londra a fost organizată o expoziție 
fotodocumentară și de carte româ
nească. in cadrul căreia la loc de 
frunte au fost expuse lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu, precum 
și volumele scrise de autori britanici 
despre personalitatea și activitatea 
șefului statului român.

Sub auspiciile Asociației de priete
nie Franța-România, la Paris a avut 
loc o seară românească. în fața unui 
numeros public, prof. Emil Condura- 
chi. membru al Academiei Republicii 
Socialiste România, și scriitorul Pierre 
Paraf. președintele asociației, au vor
bit despre importanța evenimentului 
din 1918 în viața poporului român.

în Elveția, la Geneva și Neucbatel, 
sub auspiciile Asociației de prietenie 
helveto-române, au avut loc colocvii de 
istorie avind ca temă formarea statu
lui național unitar român.

Editura indiană „Alfa" a publicat 
lucrarea „Formarea statului național 
unitar român" de Constantin C. Giu- 
rescu. Volumul este prefațat de dr. 
Pratap Chandra Chunder. ministru al 
educației, bunăstării sociale si cultu
rii, care evocă pe larg lupta poporului 
român pentru libertate, unitate și in
dependentă națională. Lucrarea isto
ricului român a apărut și in editura 
japoneză „Kobunsha".

La ambasadele tării noastre din 
Kinshasa și Lusaka au avut loc con
ferințe de presă.

49 state africane au cerut convocarea 
de urgența a Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
Grupul celor 49 de state africane la 
O.N.U. a cerut convocarea de ur
gență a Consiliului de Securitate ca 
urmare a evoluției recente a eveni
mentelor din Namibia.

într-o scrisoare adresată președin
telui in exercițiu al consiliului, pre
zentată de către Pascal Gatnaya, in- 
sărcinatul cu afaceri al delegației 
congoleze la O.N.U.. președintele in 
exercițiu al grupului, se precizează 
că reuniunea consiliului trebuie să 
aibă loc cel mai tîrziu luni. 4 de
cembrie, Reuniunea Consiliului de

Securitate ar urma să se desfășoare, 
deci, paralel cu organizarea in Na
mibia de așa-zise alegeri interne in 
vederea creării unui organ legislativ, 
pe care Consiliul de Securitate l-a 
declarat deja nul și neavenit.

WINDHOEK 2 (Agerpres). — în ca
pitala Namibiei. Windhoek, a avut loc 
o demonstrație de protest a populației 
africane împotriva așa-zisului scrutin 
hotărî t de regimul de la Pretoria in 
vederea „alegerii" unei Adunări con
stituante. Poliția sud-africană a in
tervenit cu brutalitate, operind nume
roase arestări.

agențiile
încheierea convorbirilor 

cehoslovaco—etiopiene. La 
Fraga au luat sfirșit convorbirile în
tre delegațiile cehoslovacă și etiopia
na. conduse de Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. președintele R.S. Ceho
slovace, și de Mengistu Haile Ma
riam. președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu și al Con
siliului de Miniștri ale Etiopiei. Cu 
acest prilej a fost semnată o decla
rație privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare intre cele două 
țări. în prezența șefilor celor două 
delegații au fost semnate, de ase
menea. un protocol privind colabo
rarea culturală și științifică și un 
protocol privind colaborarea eco
nomică între cele două țări.

Convorbiri ungaro—siri- 
OnO. Ba Budapeșta s-au încheiat 
convorbirile oficiale înțre delegațiile 
ungară și siriană, conduse de Jânos 
Kâdăr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. și Hafez Al-Assad, secre
tar general al Partidului Baas Arab 
Socialist. președintele Republicii 
Arabe Siriene. în cadrul convorbi-

de presă transmit:
din R.S.F. Iugoslavia) a efectuat o 
vizită în Albania la invitația radio- 
televiziunii din Tirana, informează 
agenția Taniug. Reprezentanții ce
lor două organizații au discutat 
posibilitățile promovării și dezvol
tării in continuare a cooperării. Au 
fost semnate un acord de cooperare 
pe termen lung și un protocol de 
cooperare pentru anul viitor intre 
cele două instituții.

In piața That Luang din
Vientiane a avut 'oc 0 mare adu_

nare a oamenilor muncii laotieni. cu 
prilejul celei de-a III-a aniversări a 
proclamării R.D.P. Laos. La adunare 
au luat parte Fumi Vongvicit, vice- 
premier al guvernului. Sisomphone 
Lovansay. vicepreședinte al Adunării 
Populare Supreme, alți conducători 
de partid și de stat. în cadrul acestei 
manifestări a fost lansat un apel 
către populație din partea Comitetu
lui Central al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian și a guvernului 
de a-și spori eforturile în vederea 
dezvoltării economice a țării.

COMPETIȚIA ÎNARMĂRILOR
(Urmare din pag. I)

tațiile intervenite in raportul mon
dial de forțe au deschis, după cum 
se știe, pentru prima oară perspec
tive obiective pentru instaurarea unor 
relații internaționale noi. democratice, 
corespunzătoare intereselor tuturor 
popoarelor.

La baza acestor raporturi se află 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, integri
tății teritoriale, nerecurgerii la folo
sirea forței și la amenințarea cu forța 
— principii care se bucură de tot mai 
largă recunoaștere pe plan interna
țional. Or. se poate spune că toate 
aceste principii fundamentale. înscrise 
in Carta O.N.U. și in alte importante 
documente internaționale, traducerea 
in viață, transformarea lor intr-o 
realitate trainică a vieții internațio
nale sint afectate intr-o gravă mă
sură de politica înarmărilor. Repre- 
zentînd o amenințare permanentă 
pentru independența și suveranitatea 
statelor, această politică afectează, 
totodată, și egalitatea in drepturi a 
statelor, deoarece, prin însăși exis
tența lor. armele duc la divizarea co
munității internaționale pe criterii de 
potențial militar. Există astfel state 
nucleare și state nenucleare, există 
state puternice și state slabe din 
punct de vedere militar. Aceasta 
permite unor state să promoveze o 
politică de aroganță și de încălcare 
brutală a intereselor statelor mai 
mici.

Cursa înarmărilor deschide, totoda
tă. cîmp larg pentru amestec in tre
burile interne, pentru ingerințe, 
atit prin presiuni și amenințări, cit 
și prin forme de intervenție directă. 
Cursa înarmărilor creează relații de 
subordonare față de statele furni
zoare de armament modern, care 
ocupă, astfel, poziții dominante in 
viața țărilor ce depind de ele din

punct de vedere militar ; statele fur
nizoare dobindesc astfel posibilitatea 
să influențeze orientările de politică 
internă și externă.

Cursa înarmărilor cu arme tot mai 
perfecționate impune, de asemenea, 
cunoștințe și o specializare din ce in 
ce mai mare. în acest scop se trimit 
specialiști, instructori, care ocupă 
posturi de comandă in cadrul forțe
lor armate ale țărilor cărora li se

puternică a activităților pe linia spio
najului. De la avioanele-spion de tip 
„U-2“, folosite in urmă cu mai bine 
de 25 de ani, s-a ajuns in prezent la 
sateliți și contrasateliți spion și Ia 
altei asemenea mijloace ultraperfer- 
ționate. Vaste forțe umane, științifice 
și tehnice sint angrenate in activita
tea de spionaj și contraspionaj, a- 
ceasta reprezentind una din marile 
plăgi ale raporturilor internaționale.

• Mai multe arme — mai mulți nori pe orizontul politic.
• Un permanent generator de tensiune și suspiciuni.
• Cursa înarmărilor lezează întreg ansamblul principiilor 

de bază ale raporturilor interstatale democratice.
• Psihoza temerii, instigațiilor, spionajului.
• Comerțul cu arme și adîncirea decalajelor economice 

și tehnologice.

livrează armament, deschizîndu-se. 
astfel, cimp larg unor acte de ames
tec in treburile interne.

în sfirșit. una din formele cele mai 
flagrante de limitare a suveranității 
statelor, de amestec in treburile lor 
interne o constituie dislocarea de 
baze militare, de trupe și chiar de 
armament nuclear pe teritoriul altor 
țâri.

Stimulator al atmosferei 
de suspiciune și ostilitate. 
Competiția furibundă a înarmărilor, 
teama de „a nu fi depășit" de adver
sar. preocuparea pentru ajungerea 
din urmă și depășirea acestuia de
termină, intre altele, intensificarea

La rîndul lor sînt afectate și rela
țiile internaționale pe plan spiritual : 
pe fondul cursei înarmărilor iși fac 
apariția și proliferează instigatorii la 
agresiune, literatura, filmele și emi
siunile de televiziune care fac apolo
gia războiului — ceea ce. firește, nu 
poate să nu vicieze climatul interna
țional, să nu tulbure liniștea sufle
tească a popoarelor, dorința lor de a 
trăi, in liniște și pace.

Piedică în calea schimbu
rilor economice, a lichidă
rii decalajelor tehnologice. 
Cursa înarmărilor reprezintă, cum 
bine este știut, o frină in schimburile

economice mondiale. Și aceasta nu 
numai pentru faptul că diminuează 
substanțial volumul producției civile, 
ci și pentru că pune o serie de opre
liști artificiale in fața acestor schim
buri. cum sint cele referitoare la ma
teriile prime și materialele așa-zis 
strategice. în același timp, psihoza 
înarmărilor impietează in mod se
rios asupra transferului de știință și 
tehnologie modernă. Nu constituie, 
desigur, un Secret pentru nimeni fap
tul că foarte multe din cuceririle 
științei și tehnicii își găsesc aplica
ții atit în sfera civilă, cit și în cea 
militară. Pe motiv că reprezintă se
crete militare se limitează sau se in
terzice transferul multora din aceste 
cuceriri, împiedieîndu-se astfel ca în
treaga umanitate să poată beneficia 
de roadele lor. în acest fel în loc să 
se micșoreze, decalajele tehnologice 
— componentă esențială a decalaje
lor economice — se măresc continuu, 
indepărtind tot mai mult perspectiva 
in făptuirii obiectivului vital pentru 
întreaga viață internațională, de lichi
dare a subdezvoltării.

Concomitent, cunoaște o continuă 
și rapidă creștere „comerțul cu moar
tea", cum este supranumit comerțul 
cu arme. Acesta întreține și intensi
fică conflictele și focarele de încor
dare din diferite puncte ale globului, 
antrenează în competiția ruinătoare a 
armamentelor tocmai state în curs 
de dezvoltare, ale căror interese vitale 
impun folosirea resurselor de care 
dispun pentru combaterea înapoierii, 
și nu pentru înarmări.

Iată, enumerate pe scurt, un șir de 
aspecte evidente, din care reiese în 
mod clar cit de gravă, de profund 
nocivă este pentru ansamblul vieții 
internaționale cursa Înarmărilor și cit 
este de imperios — așa cum arată in 
permanență partidul și statul nos
tru — să i se pună capăt.

Radu BOGDAN

rilor au fost abordate probleme pri
vind colaborarea între cele două 
partide și țări și posibilitățile dez- 

I volțării lor pe mai departe. A avut 
loc, de asemenea, un schimb de 
păreri in probleme internaționale 
actuală.

Întrevederi greco-turce. 
La Paris au fost reluate vineri con
vorbirile greco—turce in problema 
platoului continental al Mării Egee, 
la nivel de experți. Aceste convor
biri, inițiate in 1975. au fost relan
sate după întrevederile dintre pri
mul ministru al Greciei, Constantin 
Karamanlis, și primul ministru al 
Turciei. Biilent Ecevit.

0 delegație a radiotele- 
viziunii din Pristina (Pro™- 
cia Socialistă Autonomă Kosovo,

FRANȚA

O comisie parlamentară 
va ancheta activitatea 

sectelor religioase
Guvernul francez și-a dat acordul 

pentru crearea unei comisii parla
mentare care să ancheteze activitatea 
sectelor religioase in Franța. Luind 
cuvintul in Adunarea Națională, de
putatul socialist Alain Vivien a ară
tat că in Franța aproximativ 400 000 
de persoane fac parte din astfel de 
secte. El a cerut adoptarea de mă
suri de natură să protejeze cetățe
nii împotriva „exploatării psihice" 
care se ascunde in spatele acestor 
secte religioase. Totodată. Alain Vi
vien a solicitat guvernului să asigure 
că astfel de practici ca cele promo
vate de secta „Templul poporului" nu 
vor avea loc in Franța. Este vorba 
de „sinuciderea" in masă de luna tre
cută a peste 900 de persoane in 
Guyana, in majoritate nord-ameri- 
câni, membri ai sectei „Templul po
porului".
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încordat circumvoluțiumle și au 
produs direct al meningelor cere- 
citeva zeci bune de miliardă. Dar,

Oul lui Columb...
Ce simple sint, de multe ori, lucrurile cele mai complicate 1 Cite 

rezolvări geniale nu sint, in esență, decit soluționări decurgind din 
adevăruri evidente, plus un strop suplimentar de decizie.

Cite încercări nu s-au făcut pentru desfacerea „nodului gordian" 
din templul lui Jupiter — pînă cînd Alexandru cel Mare a găsit so
luția cea mai simplă ; retezindu-l.

Sau, nu părea insolubilă nostima problemă a așezării verticale a 
unui ou. pină cînd, după cum zice anecdota, a tranșat-o Columb — 
tot simplu, și tot cu un plus de decizie ? 1

Există și astăzi o problemă foarte complicată, care preocupă 
areopaguri de minți scăpărătoare.

Mai intîi aceste creiere și-au 
zămislit rachetele. Desigur, nu ca 
brale — au mai fost necesare și
in sfirșit, s-au creat, perfecționat, dezvoltat, multiplicat, diversificat — 
incit astăzi omul are la dispoziție, cum spun termenii comerțului, o 
„largă ofertă sortimentală". Poate avea parte de rachete simple sau 
cu mai multe focoase, care zboară foarte sus ori foarte jos, 
sau cotit, 
antiradar.

Numai 
gatone de 
și-au luat 
fie pitiți mii și mii de asemenea monștri, de dimensiunile unor clădiri 
cu multe etaje — astăzi cind drăguții de sateliți fotografiază, filmează 
și raportează pină și rostogolirile unei mingi de tenis ?

Grea problemă. Areopagurile de minți scăpărăioare au emis ideea 
mutării pe submarine — dar tehnicește nu se poate din cauza dimen
siunilor. în plus, lansările de pe apă comportă incertitudini — ajunge 
un val mai puternic, o deviere — și megatoneie sint expediate alături, 
pe copul prietenilor.

S-au creat silozurile. Nu, nu silozuri pentru 
depozitat excedentele agricole, ineît să răsufle 
înfometată din țările sărace 
acestea sînt fixe și locul lor 
hărțile militare.

Nu a rezistat, tehnicește.
tegice pe autovehicule. Mal plauzibilă a apărut varianta unor platforme 
feroviare mobile : o rețea densă de linii ferate, desigur nu pentru a 
se accelera transportul mărfurilor și călătorilor, ci pe care să 
voiajeze permanent rachetele Dar. același inconvenient — căile fe
rate sint imediat identificabile : și sateliții atit așteaptă ca să rapor
teze .

Așa a născut, areopagul ințelepților, ideea rampelor subterane 
mobile. Adică, omul contemporan supracivilizat. inspirindu-se 
exemplul inaintat al cirtițelor. să 
subpămintene.

Idee excelentă, dar... realizare 
să fie produse, și apoi alte zeci

direct 
avind ori nu integrate calculatoare electronice sau sisteme

că, oricit ar fi de incărcate cu tone sau kilotone sau me- 
moarte, rachetele sint, totuși, vulnerabilă. Mai ales cind nu 
incă zborul. Cum să fie ferite de o primă lovitură, cum să

Silozuri subterană 
este, desigur, de

nici ideea instalării

ca

cereale, pentru 
ușurată populația 

pentru rachete Dar 
mult insamnat pe

marilor rachetă stra

construiască o rețea

foarte costisitoare. Zeci 
ca să fie ascunse ?

din 
de galerii

dă miliarde

soluție : săUnde este Alexandru Macedon să găsească o altă 
taie, pur și simplu, spirala producerii lor!

Simplu, ca oul lui Columb.
Trebuie numai un plus de decizie. E drept, nu din partea unui 

areopag de înțelepți — ci a patru miliarde de oameni.
N. CORBU
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