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la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, 
azi soseste in tara noastră 

It. col. Mengistu Haile Mariani 
președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 

si al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste 

BUN VENIT ÎNALTULUI
OASPETE ETIOPIAN!

Șantierele de investiții în ultima lună a anului SUCCESE MCfUE IN MUNCH

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, locotenent-colonelul Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, efectuează, începind de astăzi. • vizită oficială in România.

ORGANIZARE EXEMPLARA
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
pentru punerea în funcțiune

Au îndeplinit planulColectivul de oameni ai muncii de la Combinatul minier al cuprului Abrud, angajat în realizarea investiției din munții Apuseni. „Deschiderea zăcămîntului de minereuri cuprifere sărace Roșia Poieni", și-a îndeplinit planul anual de investiții Si de constructii-montaj. In mod deosebit s-au evidențiat constructorii grupului de șantiere miniere Abrud și ai grupului de șantiere construcții forestiere industriale Deva.In telegrama trimisă cu acest prl-

anual de investițiilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune : Mobilizați de vibrantele dumneavoastră îndemnuri adresate cu prilejul aniversării a șase decenii de la formarea statului national unitar român, ne angajăm ca prin intensificarea eforturilor să creăm premisele realizării. pină la sfîrșitul anului, a unui volum suplimentar de investiții de minimum 30 milioane lei. fapt ce va duce nemijlocit la încadrarea in termenele prevăzute de punere in funcțiune a acestui mare obiectiv.
a tuturor obiectivelor planificate!Caracteristica dominantă a activității desfășurate în prezent pe șantierele de investiții productive o constituie munca energică și susținută a constructorilor și montorilor, reflectată prin rezultate în creștere de la o zi la alta, prin realizarea și depă- 'șirea, în multe locuri, a prevederilor din graficele de execuție. Tot acest fort insistent este, după cum se știe, subordonat in întregime accelerării ritmului de execuție, recuperării ră- minerilor in urmă existente la un șir de obiective noi și indeplinirii integrale a planului de investiții și de puneri in funcțiune din acest an.

Se recuperează restan*  
țele, se lucrează în avans. Ca urmare, la numeroase obiective de investiții, răminerile in urmă, semnalate la un moment dat, au fost in mare parte recuperate, iar acum se muncește cu maximă energie pentru darea lor în funcțiune. Astfel, construcția noilor capacități din cadrul Combinatului chimic din Tîrnăveni, Combinatului chimic din Făgăraș, întreprinderii de țevi și platformei chimice din Roman, Combinatului chimic din orașul Victoria. întreprinderii de rulmenți din Bîrlad și din alte locuri a intrat pe un făgaș normal. se desfășoară într-o cadență corespunzătoare. Pe alte șantiere se desfășoară o luptă dirză pentru sporirea ciștigului de timp obținut pină acum in vederea scurtării cit mai mult posibil a duratelor de execuție. Au căpătat un contur cert angajamentele constructorilor și montorilor de a pune mai devreme in funcțiune noua rafinărie de pe platforma petrochimică de la Midia-Năvodafi, primele capacități din cadrul combinatelor de utilaj greu din Cluj-Napoca, Iași și Craiova.în răstimpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului mai este de realizat un volum important de investiții și, ceea ce este deosebit de important, sînt prevăzute să fie date în funcțiune zeci și zeci de obiective și capacități noi de producție, în special din industria chimică, metalurgie, industria construcțiilor de mașini, economia forestieră și industria materialelor de construcții. Acestora li se adaugă și o serie de capacități cu termene expirate.Iată de ce este necesar ca în toate

cazurile, pe toate șantierele, să se acționeze cu și mai multă hotărîre decît pînă acum, în aceeași principală direcție : accelerarea continuă a ritmului de execuție, asigurarea condițiilor pentru intrarea in funcțiune Ia termen a tuturor obiectivelor planificate — aceasta fiind o sarcină deosebit de importantă subliniată din nou de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta sesiune solemnă comună consacrată aniversării formării statului național unitar român.
Grăbirea montării utilaje

lor tehnologice rePrezint*. ln- discutabil, principala sarcină a tuturor factorilor din acest domeniu. La majoritatea investițiilor reușita examenului de punere în funcțiune este condiționată strict de montarea mașinilor și utilajelor prevăzute, de punerea lor în stare de perfectă func- ' ționare. Pentru aceasta, trebuie avute în vedere toate căile și mijloacele prin care se poate atinge un ritm susținut de montaj, îndeosebi la capacitățile de producție care au asigurat.e utilajele tehnologice, cum sînt laminorul continuu de la întreprinderea de țevi din Zalău, laminorul de tablă groasă nr. 2 de la Combinatul siderurgic din Galati, secția de benzi șl tablă inoxidabile de la „Oțelinox" din Tîrgoviște etc. Este vorba de organizarea riguroasă a acestor lucrări in două și trei schimburi, completarea efectivelor de muncitori, folosirea la maximum a utilajelor de construcții, adoptarea unor metode de lucru avansate, menite să ducă la scurtarea substanțială a ciclurilor de montaj. Un sprijin în acest sens pot si trebuie să-l acorde beneficiarii de investiții. prin participarea, cu echipe proprii de muncitori calificați. Ia montajul utilajelor tehnologice.
Asigurarea fronturilor de 

lucru corespunzătoarese de~ tașează ca o condiție extrem de importantă pentru realizarea rapidă a lucrărilor de montaj. O investigație succintă ne arată că importante cantități de utilaje aflate în stoc de multă vreme nu au încă front de montaj pe unele șantiere, cum sînt cele ale laminorului degrosistor de la Combinatul siderurgic din Reșița,
GIND Șl FAPTA DE COMUNIST

Semnificațiile

noii capacități a întreprinderii „Danubiana" ,din București, trăgă- toriei de otel moale de la întreprinderea metalurgică din Be- clean ș.a. Cauzele sînt cunoscute : slaba activitate a contruc- torilor, lipsa forței de muncă, organizarea necorespunzătoare a lucrului. în. toate aceste situații trebuie stabilite programe precise, realiste și judicios eșalonate, pe zile și pe ore, urmărindu-se permanent ' modul în care sînt realizate lucrările fizice prevăzute și în care sînt predate fronturile de lucru pentru montaj.Deci, în bătălia cu timpul, cuvîntul hotărîtor îl va avea desigur, ca și pînă acum, organizarea exemplară a muncii constructorilor șl montorilor pe șantiere.
Livrarea urgentă și inte

grală a utilajelor tehnolo
gice soIicitate Pe șantiere constituie o altă importantă condiție de care depinde intrarea în producție a unui număr însemnat de noi capacități. Ca atare, este absolut necesar ca toti furnizorii de utilaje să-și concentreze la maximum forțele, să-și programeze și mai bine producția, să dea dovadă • de receptivitate sporită fată de cererile și apelurile montorilor. în pofida eforturilor notabile depuse în ultima perioadă de timp în numeroase întreprinderi furnizoare, precum și a îmbunătățirilor consemnate 'în' domeniul livrărilor de utilaje, volumul restantelor continuă să se mențină ridicat. Nimic nu este mai important pentru întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești și Făgăraș, întreprinderile bucureștene de mașini grele, de pompe, „23 August", „Grivița roșie", mecanică de utilaj chimic, decît recuperarea grabnică a restantelor înregistrate, livrarea ritmică, la termen, a celorlalte utilaje contractate. Colectivele de oameni ai muncii din aceste prestigioase unități au, totodată, datoria de a asigura utilajele în set complet, cu toate accesoriile și instalațiile aferente, în ordinea stabilită prin tehnologia de montaj.Pe toate șantierele de investiții, esențial este acum ca potențialul constructorilor, montorilor. al colectivelor din unitățile beneficiare să fie puternic mobilizat de organele si organizațiile de partid și pus in slujba obiectivului major urmărit — punerea în funcțiune a tuturor capacităților productive planificate pentru acest an, astfel îneît acestea să-și aducă din plin contribuția la creșterea forței economice a tării, a avuției naționale.

• Consumuri materiale 
mai reduse. Ac<iunile ^tre- prinse în acest an în județul Vran- cea pentru valorificarea superioară a materiilor prime și gospodărirea rațională a resurselor energetice au asigurat economisirea a peste 1 600 tone combustibil conventional, 157 000 mp țesături, 100 mc lemn de diverse esențe, 80 tone ciment și 80 000 kWh energie electrică.♦

• Cu planul pe trei ani 
ai cincinalului realizat. Co~•lectivul întreprinderii de aluminiu din Slatina a raportat îndeplinirea Înainte de termen a sarcinilor de plan pe primii trei ani ai actualului cincinal, la indicatorul producția industrială. Potrivit calculelor estimative, pînă la 31 decembrie întreprinderea va consemna în • bilanțul realizărilor din perioada

menționată un spor de producție evaluat la aproape 850 milioane lei.
• 0 nouă capacitate de 

producție. Colectivul de la In_ treprinderea de ferite din Urzicenl a dat în funcțiune, cu o lună de zile mai devreme, o nouă capacitate industrială. Aceasta a fost e- xecutată pe spatiile existente. în regie proprie. Proiectele au fost întocmite de specialiștii unității, iar o parte din utilaje s-au executat prin autodotare. (Lucian Ciubotaru).
• Economii de corbu*  

Fonfi Măsurile tehnico-organiza- torice aplicate în cadrul unităților întreprinderii de transporturi auto Alba, menite să asigure reducerea consumurilor de carburanți, au asigurat economisirea. în perioada care a trecut de la începutul anului, a 142 tone benzină și 87 tone motorină.
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Șantierul platformei petrochimice de la Midia-Nâyodari: se execută ultimele 
lucrări la traseele electrice de la instalația de distilare atmosferică din cadrul 

rafinăriei Foto : E. Dichiseanu

unei ascensiuniSînt destine omenești care se confundă pînă la identitate cu o ramură industrială, cu o etapă din devenirea unui colt de țară. Prin viata sa Lukăcs loan, directorul Întreprinderii de utilaje și piese de schimb pentru industria forestieră din Gheorgheni, confirmă întru totul această a- firmatie.Acum peste 40 de ani a plecat din Gheorgheni, orașul său natal, ca să învețe o meserie, integrîndu-se in acest fel in neîntreruptul șuvoi al secuilor care, lipsiți de locuri de muncă în ținutul lor natal, erau nevoiti să se risipească prin toată tara în căutarea unei bucăți de pîine. Ucenic, calfă, muncitor, maistru, tehnician. inginer. Lukăcs loan s-a dovedit a a- vea mîini „de aur“. tenacitate „de fier", o inepuizabilă rezervă interioară de voință, dar și de înțelegere a- dîncă a timpului și a oamenilor. Ascensiunea lui este ascensiunea unei întregi clase sociale sale rice.In ani. trezit deosebită fată de imaginea pe care o are fiecare cînd rostește cuvîntul director : fusese numit in acest post tntr-o întreprindere care... Încă nu e- xista. A trebuit să învețe regulile muncii pe șantier, de Ia săparea șanțurilor la a-

. samblarea utilajelor. Și a făcut-o. A creat un colectiv, a pus „pe roate" un proces de producție. I-a dezvoltat și modernizat. Și iată că I.U.P.S. Suceava a devenit întreprindere fruntașă pe ramură.In 1973, la Miercurea-Ciuc, în Harghita

spre marile răspunderi tsto-urmă cu 20 de la Suceava, s-a intr-o situație

lul de baștină, inaugurat o nouă întreprindere de utilaje și piese de schimb. U- tilaje tehnologice modeme, dar putini oameni calificați, cadre de conducere cu insuficientă experiență, un aflux permanent de mină de lucru pr<)ve- nind de la sate unde industrie însemna, pînă nu de mult, maximum o fierărie.Lukăcs Ioan a primit sarcina să preia conducerea noii întreprinderi din Miercu- rea-Ciuc. Are o profundă semnificație faptul că unii oameni din uzina suceveană se legaseră pînă de directorul l-au însoțit la de muncă.Miercurea-Ciuc a de
intr-atit lor incit noul loc I.U.P.S.

venit în scurt timp școală de calificare perfecționare, un 1 borator de experimentare a celor mai bune metode de concepere a unor fluxuri tehnologice cu adevărat moderne, o „platformă morală" unde se modelau conștiințe muncitorești. Rezultatul ? După numai doi ani de activitate, întreprinderea harghiteană s-a situat în fruntea » unităților de profil din tară.N-a mai fost, deci, o surpriză pentru nimeni numirea lui Lukăcs loan ca director al I.U.P.S. Gheorgheni care, ca și întreprinderea de la Suceava de acum 20 de ani. trebuia ridicată din temelii. Cum merg „rotile" noii întreprinderi ? Ca... unse. Angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe anul 1978 au fost realizate integral încă la începutul lunii septembrie. Planul la indicatorul producție netă și la producția fizică — depășit.Care e secretul a- cestor spectaculoase reușite ? Ne explică tovarășul Jakab Dezso, secretarul comitetului de partid de la I.U.P.S. Gheorgheni :— Tovarășul Lukăcs știe să „pună pe roate" nu numai procese tehnologice, ci și — aș zice, mai ales — conștiințe umane. Știe, a- dică. să-i facă pe oameni demni șl mîndri de munca lor...

oȘi la-

I. D. KISSDesen de T. ISPAS

După zîmbetul plin de subînțelesuri cu care ne-a întîmpinat la ieșirea din schimb, ne-am dat seama că șeful de brigadă Gheorghe Prunduș de la Exploatarea minieră Herja avea să ne comunice o bucurie, „în sfîrșit, după rezultatele de ieri, după cele de azi, după cele de o lună, metoda nouă se confirmă. Performanțele sînt neașteptate — ni se desțălnuie șeful de brigadă.' închipui- ti-vă că într-o singură lună brigada mea a realizat, folosind noua metodă de exploatare. 1 700 tone de minereu. Cu numai 9 oameni fată de altădată, eram cu de trei multi. Mă veți unde s-a născut metodă ? Aici, la tatea noastră, mina".Se știe că mina nu constituie un depozit plin de rafturi în care minereul să se afle la îndemîna omului. La Herja. de pildă, filoanele sînt de multe ori capricioase și derutante. Pentru a le capta și exploata integral și cu maximă eficientă. oamenii trebuie să caute mereu soluții tehnologice noi, să așeze pe planșetă idei și sugestii rezultate din experiența dobîndită în abataj. Ideea de perfecționare neintreruptă este așezată aici, așa cum îndeamnă mereu secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe temelia spiritului revoluționar, muncitoresc, care stimulează și împinge mereu înainte efortul de căutare a noului.Strădania de perfecționare, aflăm la conducerea minei, are printre obiective asigurarea condițiilor pentru aplicarea cu succes a noului mecanism econo- mico-financiar. pentru realizarea producției fizice și a valorii producției nete cu depășiri constante. „Metoda ^de exploatare despre care

v-a vorbit tovarășul Prun- duș — remarca secretarul comitetului de partid. Al. Sălăjean — face parte din- tr-un program complex care vizează ridicarea pe termen lung, la cote mereu mai înalte, a randamentului și eficientei muncii în mina noastră".Ne oprim la această Inovație tehnologică : „Meto-

Introducerea noului mecanism economico-finan- ciar presupune o participare permanentă și responsabilă a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea planului întreprinderii. A- cest lucru a fost bine înțeles la mina Herja, unde există o colaborare fructuoasă între compartimente. Iată un exemplu : rea
Mina-o universitate

cînd lu- ori mai întreba această universi- care este și inginerul devin colegi
de studii

Insemnări de la Exploatarea 
minieră Herja - Maramureș

dă de exploatare cu fîșii înclinate și înmagazinare continuă a minereului" — cum este menționată în certificatul de inovator. Ea poartă semnătura inginerilor Llviu Pop și E- rich Htitter, a șefilor de echipă Gheorghe Prun- duș și Ludovic Ke- reszteș. Metoda, așa cum preciza directorul minei, creează posibilitatea creșterii producției într-un singur abataj pînă în 24 de ore. cu de lemn redus ment sporit, cu Ea permite reducerea costului fiecărei tone de minereu cu 45 la sută, con- • centrarea activității din subteran — inclusiv cea de transporturi — într-o zonă restrînsă. influentînd astfel pozitiv nivelul producției nete realizate.

la 200 tone un consum și randa- aeraj bun.

lizarea programului de modernizare a tehnologiilor și utilajelor. Sînt bine cunoscute aici reușitele în creșterea productivității in abataje. Nivelurile atinse au devenit posibile pentru că în atelierele exploatării miniere s-au proiectat și realizat cîteva tipuri de cărucioare de perforat — pentru preabataje, pentru galerii și pentru abataje — cu ajutorul cărora indicele de productivitate a ajuns să fie de trei ori și jumătate mai mare.Sporurile de productivitatea impuș creșterea mijloacelor de De aceea a fost în subteran un vagonet de tip special, soluție aflată in curs de generalizare la orizonturile intermediare. Vagonetul are o capacitate

producție, înaltă au capacității transport, introdus

de cinci ori mai mare decîT cele obișnuite. S-a trecut la centralizarea producției de la sectorul II la orizontul minus 3, prin executarea unui siloz de mare capacitate, facilitînd astfel utilizarea vagoanelor a- mintite. Cea mai spectaculoasă realizare ni se pare a fi însă automatizarea circuitului rampei puțului rir. 1 la orizontul minus 3, ceea ce a sporit ducti vi tatea rampei.— Aceste mare importantă pentru valorificarea integrală a zăcămîntului de metale neferoase. Cu cine credeți că • le-am realizat ? — ne întreba directorul Liviu Pop. Cu inginerii și minerii de la Herja, cu lăcătușii și maiștrii pe care ii avem, cu posibilitățile modeste pe care le are un atelier de mină. Noi nu putem aștepta cu mîinile încrucișate să ne facă alții, pentru că avem prea mare nevoie acum de tehnologii și utilaje moderne. Iată de ce, ingineri și muncitori, am devenit colegi de studii in această universitate a muncii care este mina.într-adevăr, pe certificatele de inovator și pe diplomele obținute în cadrul Festivalului național „Cîn- tarea României" de creațiile tehnice realizate la Herja stau alături semnăturile unor oameni de cele mai diverse profesii — ingineri, mineri. lăcătuși-mecanici, tehnicieni. Azi, ei se mîn- dresc că și prin contribuția lor de muncă, de creație, mina se înnoiește. Rezultatele în producție, atit în ce privește cantitatea de 1 minereu extrasă peste plan, cit și la indicatorul producției nete, cresc mereu. Este o expresie concretă a preocupărilor stăruitoare pentru perfecționare ale minerilor maramureșeni.

de 1,5 ori pro- la circuitullucrări sînt de

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scinteii

Mengistu Haile Mariam s-a născut în anul 1941, lâ Addis Abeba, într-o familie săracă. In 1957. la vîrsta de 16 ani, a îmbrățișat cariera militară, urmînd cursurile Școlii de ofițeri Guenet, pe care a absolvit-o în 1959 cu gradul de locotenent. Pînă în anul 1974, a activat în cadrul diviziei a III-a de infanterie a armatei, fiind promovat succesiv pină la gradul de maior. între timp, și-a completat studiile militare în străinătate. Pâralel cu cariera militară, Mengistu Haile Mariam a urmat cursurile Universității din Addis Abeba. A .studiat, de asemenea, timp de doi ani. științele economice în Statele Unite, la Universitatea Maryland. 'Mengistu Haile Mariam a luat parte activă la mișcarea antimonarhică a ofițerilor etiopieni. în timpul acestor evenimente din februarie-iulie 1974. in calitate de președinte al Comitetului de coordonare al forțelor armate, el a condus acțiunea revoluționară împotriva orînduirii feudalo- monarhice. După înlăturarea monarhiei și crearea Consiliului Militar Administrativ Provizoriu — D.E.R.G., la 12 septembrie 1974, Mengistu Halle Mariam devine prim-vicepresedinte al acestuia, iar în februarie 1976 este ales președinte al D.E.R.G., devenind, în același timp, președinte al Consiliului de Miniștri și comandant suprem al forțelor armate etiopiene.în condițiile existentei în tară a unor structuri feudale înapoiate, a unor forte și mijloace de producție slab dezvoltate, revoluția etiopiană a urmărit să pună capăt regimului feu- dalo-monarhic, să înfăptuiască transformări economice, politice și sociale fundamentale. în absenta unui partid al clasei muncitoare, forțele arma*o  etiopiene și-au asumat misiunea patriotică de a conduce muncitorii, țăranii, forțele progresiste, întregul popor iubitor de libertate pe calea transformărilor revoluționare. Victoria revoluției de Ia 12 septembrie 1974 a permis declanșarea unui complex proces de schimbări economico-so- ciale. de creare a unor instituții democratice. Noile autorități au decretat naționalizarea marilor întreprin

deri industriale. Instituțiilor bancare, transporturilor și comunicațiilor. Au fost create comitete de oameni ai muncii care au preluat conducerea si controlul procesului de producție. Transformări sociale adinei au fost realizate și la sate, unde trăiește aproape 90 la sută din populația Etiopiei. Ca urmare a aplicării reformei agrare, marile latifundii au fost lichidate, iar în locul lor au fost create ferme de stat, asociații St cooperative țărănești. Programele de dezvoltare elaborate de guvern prevăd, de asemenea, construirea unor obiective economice, sociale si culturale.Pe plan extern, Etiopia socialistă se pronunță pentru o politică de nealiniere, pentru relații de colaborare pașnică și prietenie. întemeiate pe egalitate în drepturi, cu toate statele, pentru dezvoltarea unei largi cooperări cu statele socialiste. Guvernul etiopian și-a declarat sprijinul deplin pentru lupta popoarelor din Africa australă împotriva colonialismului. a rasismului și imperialismului.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile pe care guvernul și poporul etiopian le depun pentru asigurarea progresului economic șl social al țării, pentru edificare*  unei
(Continuare în pag, * III-a)

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia sosirii președintelui Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale 
Etiopiei Socialiste, locotenent-colonel Mengistu Haile Mariam, 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, va efectua o vizită oficială în 
țara noastră.

5. CHELTUIELILE 
PENTRU ÎNARMARE 
—factor acut de agravare 

a crizei economice
Cursa înarmărilor constituie un obstacol 

imens în calea depășirii crizei și instabilității 
economice și politice mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCUPronuntîndu-se și militînd ferm pentru trecerea neîntîrziată la măsuri de „înghețare" și reducere a cheltuielilor militare, de înaintare pe calea' dezarmării, partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pornesc de la aprecierea realistă a pericolelor grave pe care le creează înarmările la adresa întregii umanități, a consecințelor negative ale acestora pe toate planurile — politic, economic, social — pentru toate statele, indiferent de mărimea lor, pentru întreaga viață internațională. Ne vom opri aici asupra unui aspect de o deosebită actualitate, și anume : cursa înarmărilor ca factor de agravare a crizei economice mondiale.După cum se știe, cu mai multi ani în urmă, lumea a fost profund zguduită de o criză economică de o amploare fără precedent și care se prelungește și în prezent, in pofida momentelor de atenuare pe care le cunoaște, sporadic, în unele țări. A- ceastă criză, caracterizată prin recesiune, șomaj, inflație, a fost accentuată de fenomenele crizei energiei, materiilor prime și valutar-financia- re. Desigur, este vorba de fenomene

cu adîncl rădăcini în economi*  capitalistă. dar ale căror efecte, în condițiile interdependentei internaționale, se repercutează negativ asupra condițiilor de dezvoltare economică a tuturor statelor, inclusiv a celor socialiste, de ridicare a nivelului de trai al tuturor popoarelor, asupra relațiilor de colaborare- dintre state, a întregii vieți internaționale.Or, Ia apariția fenomenelor de criză economică, la amplificarea consecințelor lor, și mai cu seamă Ia blocarea > încercărilor de a se găsi căile ieșirii din criză, cursa înarmărilor, sporirea cheltuielilor militare au avut un rol și o influență considerabile.
Frînarea dezvoltării eco

nomice. într-adevăr, una din manifestările primordiale ale crizei —■ restringerea activității productive —• — este direct legată de faptul că înarmările implică un uriaș transfer de resurse materiale și umane, de potențial tehnico-ștîintific din sectorul civil, unde are Ioc creșterea eco-
(Continuare în pag. a IV-*)
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[faptul! Livrarea porumbului la fondul de stat
I
I DIVERS !
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Omul de la cantonul dintre 
stațiile Ghergani și Titu, P. 
Vicoveanu, se afla, ca de obicei, 
la postul său, urmărind trece
rea unui mărfar. Și tot ca de 
obicei, număra în gind vagoane
le, atent la rularea fiecăruia 
dintre ele. Unu, doi, trei, patru... 
Cind să treacă și al cincilea va
gon, îl vede înclinat peste măsu
ră. Cantonierul a anunțat repede 
pericolul la stația cea mai apro
piată. Idee inspirată. In stația 
Bîldana. mărfarul a fost oprit. 
Vagonul cu pricina a fost scos 
din garnitură pentru a i se în
locui arcurile rupte. După cum 

■ne scrie tehnicianul principal. 
Gheorghe Muscăloiu, cantonierul 
P. Vicoveanu nu este la prima 
faptă de acest fel, preintimpi- 
nind și alte evenimente nedorite. 
După cum nu este nici la prima 
felicitare, pe care o merită cu 
prisosință.

Din nou 
printre 
colegi
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Ioan Oancea, Ioan Păcurar, 
Rodica Grigorescu, Mihai Călu- 
găru. Sint numele a patru me
dici de la clinica de oftalmolo
gie nr. 2 din Cluj-Napoca, oa
meni pentru a căror omenie și 
pricepere Petre Ghergeleș din 
Călățea — Bihor le aduce cele 
mai călduroase mulțumiri. Fiul 
său, Florin, ajuns la virsta de 12 
ani (mulți inainte !), avea de la 
un timp încoace tot mai mari 
greutăți cu învățatul. Ochii îl 
dureau, îl oboseau. Din zi în zi, 
starea lui Florin se înrăutățea. 
A fost dus la clinica de oftalmo
logie sus-amintită, iar după o 
dificilă intervenție chirurgicală, 
lumina cea de toate zilele s-a 
statornicit din nou in ochii săi. 
Acum a revenit in mijlocul fa
miliei și al colegilor, in lumea 
cărților, a jocului și bucuriei.
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Lanțul... 
jerseului

Angliei Niculina din Drobeta- 
Turnu Severin cumpăra adeseori 
jerseu cu zepile și cu sutele de 
metri, cit pentru toate neamu
rile și vecinele ei. Dar nu pen
tru neamuri și vecine le cumpă
ra. Ea vindea fiecare metru de 
jerseu unei anume Florica Dra
gan din Brăila cu cîteva zeci de 
lei în plus față de, prețul real. 
La riadul ei, Florica revindea 
fiecare metru de jerseu tot ta 
preț de speculă, cu alte cîteva 
zeci de lei în plus față de cit îl 
luase.

Pînă la elucidarea întregului 
caz, să notăm că la Niculina An
gliei s-au găsit nu mai puțin de 
363 metri jerseu pe care n-a mai 
apucat să-i comercializeze. Dar 
nici n-o să-i țină de cald de-a- 
cum încolo.
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La un pasaj 
de cale ferată
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S-a întimplat la cantonul nr. 38 
Gura Humorului. Mai precis, la 
trecerea de nivel peste calea fe
rată. Spre canton se îndrepta un 
autovehicul condus de Vasile Is- 
trate de la Întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Su
ceava. în astfel de cazuri — așa 
cum am mai scris in rubrica 
noastră — prima și cea mai ele
mentară obligație a șoferului era 
ca, inainte de a trece peste calea 
ferată, să se asigure dacă din 
dreapta sau stingă nu vine 
vreun tren. Tocmai acest lucru 
nu l-a făcut Vasile Istrate, și a- 
vea să-i fie fatal. In momentul 
in care se angajase in traversa
rea căii ferate, a apărut un măr
far. Cu toată intervenția lor 
promptă, medicii nu l-au mai 
putut salva.
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Și s-a potolit!
Aurel Telegescu lucra în ca

litate de electrician la o fermă 
a întreprinderii agricole de stat 
Giurgiu. Prezentîndu-se la lucru 
cu chef, pe bună dreptate șeful 
fermei i-a atras atenția asupra 
periculoasei sale prezențe la... 
curentul electric.

— Acum du-te acasă și miine, 
pe trezie, vom lua o hotărire — 
i-a spus șeful de fermă.

— Cum ? Nu mă lași să lu
crez ? — s-a înfuriat A'. T. și 
a tăbărît asupra șefului fermei, 
amenințindu-l cu cuțitul.

Judecătoria din Giurgiu l-a 
condamnat la două luni închi
soare corecțională.
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„Băiatul 
mamei“
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Aflat la volan sub influența 
alcoolului, A.S. din Satu Mare 
s-a răsturnat cu autoturismul 
proprietate personală (1—SM— 
6623). El a fost ușor rănit. In 
schimb, mașina s-a boțit rău de 
tot. Deși a recunoscut fapta co
misă, a doua zi, A.S. a venit la 
miliție însoțit de mama sa. Fe
meia i-a rugat pe oamenii ordi
nii să nu scrie in procesul ver
bal că „băiatul“ ei a condus cum 
a condus, întrucit in asemenea 
situație ADAS nu plătește des
păgubiri pentru reparatul ma
șinii. „Cică așa zice legea" — 
a adăugat „băiatul mamei". 
„Știm și noi că așa zice legea — 
i s-a răspuns — după cum tot 
așa de bine văd că o 
dumneavoastră. Dar 
o și respecte".

știe și jiul 
trebuie să
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Rubrică realizată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

de I

în județul Constanța, camioanele și tractoarele cu remorci sint concentrate la transportul și livrarea porumbului contraefet Ia fondul de stat. în numeroase cooperative a- gricole, consiliile de conducere și organizațiile de partid au considerat ca o datorie de o- noare buna depozitare a produselor, livrarea integrală și chiar depășirea cantităților de porumb contractate. Și dacă ar fi să stabilim un clasament al celor mai buni dintre ei, menționăm, în primul rînd, pe membrii cooperativelor agricole din comunele Negru Vodă. Cotu Văii, Pecineaga, Albești, Vîrtop, Izvoru, Cerchezu, Dumbrăveni, Căscioarele, Plopeni, Chirnogeni și Dul- cești care, după ce au transportat cantitățile contractate' și au reevaluat necesitățile reale de porumb pentru consumul intern, au hotărit să suplimenteze livrările la fondul de stat cu sute de tone. Importante cantități de porumb au livrat suplimentar și cooperativele agricole din comunele Comana, Cio- cîrlia de Jos, Peștera, 23 August, Co- badin, Viișoara, Viile, Pietreni. Cos- tinești, Agigea, Mangalia. Gîrliciu, Credința. Horia, Ghindirești, Cuza Vodă, Ovidiu ș.a.Dincolo de veniturile sporite pe care unitățile agricole le realizează pe această cale, preocuparea pentru livrarea integrală a produselor contractate cu statul și chiar a unor cantități suplimentare — spre a se asigura astfel o bună aprovizionare a populației cu produse agroalimen- tare și satisfacerea altor necesități

ale economiei naționale — este o dovadă a responsabilității cu care conducerile și membrii acestor unități înțeleg să răspundă efortului pe care statul nostru il face pentru modernizarea continuă a bazei tehnice a a- griculturii, pentru asigurarea unor cantități tot mai mari de îngrășăminte chimice în vederea sporirii continue a producției agricole.Intensificarea livrării produselor

era aproape de amiază, iar la descărcat se afla cea de-a 24-a mașină sosită de la I.A.S. Săcele.După grafic, cooperatorii din Cor- bu de Jos ar fi trebuit să descarce și ei cel puțin 15 mașini. Primele autocamioane au sosit insă abia la ora 12. deși șoferii ne-au demonstrat, cu foaia de parcurs semnată, că au fost prezenți la sediul cooperativei la ora șapte. Camioanele n-au putut
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Cuvîntul cititorilor 
CUVÎNTULnută. Unor astfel de tendințe trebuie să li se pună capăt că desăvârșire și cea mai bună măsură în asemenea cazuri o constituie determinarea exactă a producției — în prezența cadrelor de partid și de stat repartizate in timpul campaniei pe fiecare unitate in parte — în funcție de care să se treacă la livrarea la fondul de stat a tuturor cantităților de porumb prevăzute. Pe ansamblul județului, ultima balanță a porumbului s-a perfectat săptămîna trecută și, dacă ar fi să raportăm livrările la ea, tot ar mai fi de transportat in baze și la fabricile de nutrețuri combinate aproximativ 70 000 tone de porumb. Or, dacă ținem seama de cantitățile transportate la baze în ultimele zile, ar însemna ca livrările să se pre- Fapt este că jude- află pe unul din uitară în ce privește

r

Unii suplimentează contractele.
alții... restanțele

contractate la fondul de stat depinde, în primul rînd, de organizarea temeinică a transportului și a preluării Ia bazele de recepție. La una din bazele volante din zona Năvodari, unde transportă porumbul I.A.S. Să- cele și cooperativele agricole din Corbu de Jos și Corbu de Sus, este folosit un mijloc simplu și original pentru descărcarea mecanizată a porumbului. De la I.A.S. Săcele a fost adus aici un tractor-încărcător acționare hidraulică (un fel făr) care, în 5—10 minute, cîte un autocamion sau o Cu acest mijloc simplu șieconomic, fermele acestei întreprinderi reușesc să livreze cîte 200—220 tone porumb pe zi. Cînd am ajuns,

Ia au din km.

OAMENILOR MUNCII

cu de grai- descarcă remorcă, foarte

în stațiunile montane si balneare;

Noutăți in sezonul turistic de iarnăDe la tovarășul Gh. Moraru, director în Ministerul Turismului și Sportului, am aflat că sezonul turistic de iarnă a început sub auspicii dintre cele ihai bune. Condițiile favorabile din această toamnă au permis oficiilor județene de turism să încheie la timp toate lucrările de pregătire pentru anotimpul rece. De s-au luat măsuri pentru unei bune aprovizionări pe toată durata iernii.Ca rezultat al acestor „______ _____baza materială de odihnă și sporturi de iarnă se prezintă acum mai bine pregătită decît în anii trecuți. O serie de stațiuni au cun.oscut înnoiri în dezvoltarea spațiilor de cazare. Si-a început activitatea o nouă bază pentru odihnă și practicarea sporturilor de iarnă — complexul Durău. în stațiunile Vatra Dornei, Predeal. Felix, Buziaș, Herculane ș.a, s-au dat in folosință, în cursul acestui an, hoteluri cu o capacitate, totală de circa1 500 locuri. în alte stațiuni ca Pre- • deal. Sinaia. Bușteni, Cheia,- Tușnâd ș.a. s-a încheiat, cu bune rezultate, prima etapă a programelor de modernizare a unor vile și cabane,- în vederea îmbunătățirii condițiilor de confort. Prin aceste măsuri, peste2 000 de locuri de cazare din hoteluri, vile și cabane asigură oaspeților condiții de sejur mai bune decît în anii trecuți,în toate stațiunile situate In zone alpine s-au efectuat lucrări de amenajare și extindere a pîrtiilor de

asemenea, asigurarea a turiștilorpreocupări,

schi și săniuțe, s-au făcut pregătiri pentru crearea unor patinoare naturale. Asemenea amenajări s-au făcut în special în stațiunile care dispun de condiții bune pentru practicarea sporturilor de iarnă, cum ar fi Poiana Brașov, Predeal, Sinaia. Seme- nic, Cheia ș.a. Fiecare din a- ceste stațiuni are posibilitatea să primească în bazele pentru practicarea sporturilor de iarnă cu 25—30 la sută mai mulți solicitant! decît anul trecut. O altă noutate de larg interes : creșterea numărului de instalații pe cablu. Astfel, in Poiana Brașov, au fost date în folosință două teleschiuri, la Predeal — unul, la Borșa — un telescaun, la Balvanyos — o instalație de schi pentru copii.în această iarnă,. stațiunile montane de odihnă și cele de cură balneară au posibilitatea să asigure cazarea a circa 80 000 de oameni ai muncii pe serie. Totodată, s-au luat măsuri ca toate stațiunile să pună la dispoziție f solicitanților spații .pentru orgaiyza- feâ de’TSevelioane. Peste:4OI)O0 Me pa- J merii ai muncii vor avea posibilitatea să-și petreacă revelionul în unitățile Ministerului Turismului din stațiunile montane șl de cură balneară....Așadar, sezonul turistic de Iarnă anunță multe noutăți atractive. E rîn- dul gazdelor să arate că știu să fie la înălțimea acestui anotimp al odihnei active pentru toți.

fi însă încărcate mai devreme deoarece încărcătorii au venit abia ora nouă. Fapt este că mașinile făcut doar cîte două curse, deși cimp pînă la bază nu sint decît 6Tot cite două curse făcuseră autocamioanele și în ziua precedentă. Dacă transportul va decurge în același ritm, înseamnă că mai sint necesare cel puțin 14 zile pînă ce cooperativa își va achita integral obligațiile contractuale I La cooperativa agricolă Corbu de Sus, care mai are mari cantități de porumb pe cîmp, lipseau atît președintele și inginerul- șef, cît și contabilul-șef, precum și toți cei care au primit sarcina de a coordona și îndruma efectiv activitatea în această campanie de recoltare. Pînă la urmă am aflat că, de fapt, sîntem în fața unor absențe ne- • motivate, chiar dacă cei în cauză își vor acoperi, într-un fel sau altul, lipsa de la datorie. Fapt este că in cîmp am găsit sute de tone de porumb bjabe, aflate sub cerul liber, în timp ce alte cîteva. sute de tone nici măcar nu erau depănușate. Restanțe apreciabile la livrarea produselor contractate ' se înregistrează și în cooperativele agricole din comunele Tătaru, Vîlcele, Dorobanțu, Po- tîrnichea, Piatra, Dulgheru, Tariver- de, Fîntînele, Istria, Săcele, Mihai Viteazul ș.a.La dataînnude . ______și care este destinația lor. Așa,
cînd ne-am aflat în ju- unele cooperative agrișe știa exact dfe can- porumb se aflau încă petități cîmp bunăoară, pentru una și aceeași cantitate de porumb, aflată pe cîmp la cooperativa din Corbu de ■ Sus, secretarul adjunct al comitetului comunal de partid, Gheorghe Stanciu, ne-a dat o anumtiă cifră, contabilul cooperativei. Ion Lupaș — o alta, în timp ce in evidența ceîor doi șefi de fermă figura o cu totul altă cifră. Această situație readuce în discuție modul incorect în care se mai înregistrează pe alocuri producția obți-

lungească mult, țul Constanța se timele locuri pe realizarea obligațiilor contractuale la porumb. Dincolo de o serie de greutăți care au apărut pe parcursul desfășurării recoltării porumbului, legate de asigurarea mijloacelor de transport, principala cauză a acestui decalaj în livrarea produselor este de natură strict organizatorică și denotă deficiente serioase în activitatea multor comandamente comunale, a unor activiști de partid trimiși in sprijinul unităților agricole, a organelor agricole județene. Multi din acești factori de răspundere au considerat că principala lor obligație este doar aceea de a asigura încheierea recoltării porumbului. lăsînd problema livrărilor la fondul de stat pe seama conducerilor din unitățile agricole. Or, în nu puține cazuri, acestea au înțeles să transforme obligațiile contractuale asumate într-un subiect de tîfguială, mani- festînd tendințe de a „rotunji" cantitățile reținute pentru consumul propriu al unității respective.Există deci suficiente motive care îndeamnă la o preocupare mai susținută din partea tuturor factorilor cu răspunderi din agricultura județului pentru intensificarea transportului și livrarea porumbului la bazele de recepție sau la fabricile de nutrețuri combinate. Este vorba, înainte de toate, de o mai bună folosire a mijloacelor de transport, de asigurarea în fiecare fermă și în fiecare bază de recepție a unor echipe permanente de încărcători și descărcă- tori, iar din partea unor conduceri de cooperative agricole — de o analiză aprofundată a posibilităților ăe care dispun și de înțelegerea responsabilă a îndatoririlor ce le revin în respectarea obligațiilor contractuale.
Iosif POP

Lapte proaspăt... de la sute de kilometriOprea Nicula, președintele consiliului oamenilor muncii, Ștefan Rogoz, șeful biroului plan de la întreprinderea industria laptelui— Brașov : în ultimul timp, producția de lapte a crescut substanțial, însă cantitățile preluate de întreprinderea noastră de la producătorii colectivi și individuali d'in raza de activitate ce o avem nu acoperă în întregime' necesitățile de consum ale populației județului. Aceasta din cauză că producția de lapte, îndeosebi cea obținută în I.A.S.-urile din zona preorășenească a Brașovului, nu este folosită integral pentru aprovizionarea cu lapte și preparate proaspete din lapte : brinză de vacă, brinză cu smintînă, iaurt,

sana, smintînă etc. în aceste condiții, sîntem nevoiți să aducem zilnip lapte, și produse lactate proaspete de la sute de kilometri, din Bistri- ța-Năsăud, Tîrgu Mureș, Buzău. Ceea ce nu este economicos. Pentru transport sint utilizate mijloace auto care consumă o importantă cantitate de carburanți, iar laptele ajunge la consumator abia a treia zi.Credem că este necesară intervenția forurilor județene de resort, care să determine conducerile I.A.S.-urilor să producă nu numai brînzeturi fermentate, ci să aprovizioneze și populația cu produse lactate proaspete.
Resurse materiale ce-și așteaptă 

valorificarealoan Negruț, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de sere Oradea : în vederea mai bunei valorificări a materialelor secundare și a deșeurilor, consider necesar ca metodologia de organizare a evidenței și colectării acestora să fie pusă de acord, pretutindeni, cu prevederile Decretului nr. 106/1975. în multe unități e- conomice există mari cantități de astfel de resurse materiale ce nu pot fi valorificate din lipsă de beneficiari. De pildă, noi avem în întreprindere deșeuri din folii de polietilenă, de sticlă, ghivece și lăzi din p.v.c., lăzi din lemn, anvelope uzate ce nu se pot reșapa etc., deșeuri pe care nu

avem cum le refolosi ori valorifica. De aceea, propun ca la nivelul fiecărui județ să funcționeze centre specializate pentru preluarea pe bază de plan nominalizat, atit pentru beneficiari, cit și pentru furnizori, a deșeurilor și materialelor secundare. Iar în flecare întreprindere să. fie desemnată o persoană competentă căreia să-i revină și atribuția rezolvării problemelor privind valorificarea materialelor secundare și a deșeurilor.Asemenea măsuri, precum și elaborarea de noi tehnologii de prelucrare, ar atrage in circuitul economic importante resurse materia- / le care in prezent nu-și găsesc ut.’ lizare. ' *
Promisiuni neonorateM. Dumitrașcu, șeful secției teritoriale vie-vin Horezu, județul Vîl- cea : La începutul lunii septembrie a.c, am trimis o autocisternă la a- telierul „service" Tîrgu Jiu, din cadrul întreprinderii „Steagul roșu" Brașov, pentru revizie, fiind în termen de garanție] Revizia trebuia încheiată cît mai repede cu putință, deoarece de autocisternă a- veam nevoie în producție la transportul marcurilor fermentate de la cooperativele agricole și de la centrele noastre. Cum însă nici după 45 de zile mașina n-a fost gata, timp in care șoferul acesteia a stat mai mult pe la Tîrgu Jiu, ocupîn- du-se personal de procurarea unor

piese și executarea unor lucrări, a trebuit să ne adresăm întreprinderii din Brașov. Ni s-au dat asigurări ferme că în cîteva zițe revizia autocisternei se va încheia. Asigurările însă s-au dovedit a fi simple promisiuni ...neonorate, deoarece au trecut alte săptămîni, se a- propie sfirșitul celei de-a treia luni de cînd mașina a fost dusă la revizie și nu o putem folosi în producție.Ce părere are conducerea Întreprinderii din Brașov despre lipsp de solicitudine și operativitate in prestarea serviciilor din partea lucrătorilor de la atelierul „service" din Tîrgu Jiu ?
Pe scurt, din scrisori

DE LA ADASvremea

Constantin PRIESCU

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

cinema

9,00 Teleșcoală
9,S0 Roman foileton : Putere fără glo

rie
10.20 In alb și negru
11,00 Muzică populară instrumentală

In jurul orei 11,30 — Transmi
siune directă : Ceremonia sosirii 
președintelui Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu șl al 
Consiliului de Miniștri ale Etiopiei 
Socialiste, locotenent-colonel Men- 
gistu Haile Mariam

15,00 Campionatul mondial de handbal 
feminin: România—R.F. Germania. 
(Transmisiune de la Bratislava) 

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,55 Curs de limba engleză
17,15 Din cartea naturii

17.45 Pagini de muzică românească
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură
18.45 Mari ansambluri : „Maramureșul" 

din Baia-Mare
19,00 Tribuna TV : Dimensiunile Iniția

tivei creatoare
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,54). La ordinea zilei în economie
20,00 Ancheta TV : „A răspunde, răs

pundere"
20,25 Seară de teatru : „Locuitorii sce

nei" de William Saroyan
22.00 Țară de cîntec, țară de dor 

muzică ușoară românească
22,15 Telejurnal

19,30 Telejurnal
19,5® Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei
20,15 Viata economică
20,45 Muzică de cameră
ZI,15 Telex
21,20 Inscripții pe celuloid

• Primele apartamente. în centrul civic ăl ftfaȘului TopolțKenî' — Argeș au fost puse la dispoziția locatarilor primele -trei blocuri cu' 44 apartamente și spații comerciale la parter. Alte 114 apartamente, aflate în construcție, vor fi predate beneficiarilor pină la sfirșitul anului. (Ion Rizoiu, Pitești).• Stricătorii de străzi. Pe o porțiune de 400 m între Combinatul de fibre sintetice și întreprinderea metalurgică din Iași, trotuarul și pista pentru biciclete sint pline de gropi și grămezi de pămînt rămase în urma săpăturilor executate pentru înlocuirea unei conducte. Numeroși lucrători de la întreprinderea metalurgică trebuie să facă un adevă-

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
șl 8 decembrie. In țară : Vreme rece, 
mal ales in nordul și estul țării. Cerul va 
fi mai mult acoperit. Vor cădea preci
pitații, mai ales sub formă de ninsoare, 
în cea mal mare parte a țării. In vestul 
țării, Izolat, se va semnala polei. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu Inten
sificări locale, mai ales in zona de mun
te. Temperaturile minime vor fl cuprin
se între minus 12 și minus 2 gradb, iar 
cele maxime între minus 5 șl plus 3 
grade. Dimineața și seara, ceață locală. 
In București : Vreme rece, cu cerul aco
perit. Vor cădea precipitații, mal ales 
sub formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperatura ușot 
variabilă. Temporar, ceată.

rat slalom pentru a parcurge aceas- ’ "tă distanță. Deși trecut două luni de cînd. s-a înlocuit conducta, cei care ău stricat strada au uitat să o readucă in stare bună de circulație. (Gheorghe Zaiț, municipiul Iași).• Risipă la lumina zilei. M-am aflat pentru cîteva zile în orașul Bușteni — Prahova. Am rămas surprins că pe -majoritatea străzilor becurile efectrice ardeau ziua în a- miaza mare. Am încercat să mă adresez edililor de aici, dar nu m-a luat nimeni în seamă. De ce tolerează o astfel de risipă, un asemenea consum inutil de energie electrică ? (Traian Bărbălată, activist cultural, Giurgiu)
La tragerea de amortizare a asigurărilor de viață pentru luna noiembrie 1978 au ieșit următoarele opt combinații de litere: KJQ.R.; B.J.A;U. Q.W.; B.G.J.; U.P.Z.; A.M.N.;V. Y.S.; D.W.Z.Toți asigurații cărora le-au ieșit una sau mai multe din aceste combinați) de litere înscrise in polițHe lor urmează să se adreseze unită lor ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite..Pentru a participa și la următoarele trageri lunare de amortizare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

• Ecaterina Teodoroiu: PATRIA
— 15; 17,30; 20, CAPITOL — 15; 
17,30; 20, FAVORIT — 15; 17,30: 20
• Toți sau nici "
— 15; 17,30: 20
• Cascadorii :
15,45; 18; 20,15,
15,15; 17,45; 20
• Principiul dominoului: ARTA
— 15.30; 18; 20.15
• Acțiunea „Arsenal": TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20
• Ghinionistul: CENTRAL — 15; 
17,30; 20
• Profetul, aurul șl ardelenii:
BUCEGI — 15; 17,30; 20
• Capcana din munți : AURORA
— 15.30; 18; 20,15.
• Brigada specială — 15; Gala 
filmului belgian : „Recrutul" — 
19,30: CINEMA STUDIO
• Jucăria: BUZEȘTI

' 17,30; 20
• Ușa periculoasă 
COSMOS — 15,30;
• Mateiaș giscarul 
cu fereastra 
20: DOINA
• Revanșa :
17,30; 20
• Orașul —
CENI — 15;
— 15,30; 17,45;
• Dueliștii:
17,30; 20, SCALA
• înainte de tăcere:
SĂRII — 15,30; 18; 20
• Animalul: EFORIE — 15: 17,30; 
20
• Albinele sălbatice: FEROVIAR
— 15; 17,30; 20. MODERN — 15; 
17,30; 30, MELODIA — 15,45; 18; 
20,15
• Joe Hill — 11,45; 14; Veșnicii
necunoscuți — 16.15; O noapte de 
amintiri — 18,30: Sarea pămintu- 
lui — 20,30: CINEMATECA
• împușcături sub clar de lună:
VOLGA — 15; 17,30; 20
• Al treilea jurămint: TOMIS — 
15; 18,30
• Șoimul:
17,45 20.15
• Rătăcire:
18; 20,15
• Circiuma
nițkaia: MUNCA — 15; 17,30; 20
• Aurul lui Mackenna: EXCEL-

unul î VICTORIA

BUCUREȘTI 
LUCEAFĂRUL

15,15;

spre

de la balcon 
17,45: 20 
— 15: Camera 
mare — 17,45

DACIA 15,15;

fantomă: COTRO-
17,30; 20, MIORIȚA
20,15
FESTIVAL — 15;

15; 17,30: 20
DRUMUL

VIITORUL

FLACARA

15,30;

15.45;

de pe strada Piat-

SIOR — 16; 19, FLAMURA — 16; 
19, GLORIA — 16; 19,15
• Hop.'... și apare maimuța: I
RENT ARI — 15; 17; 19,30
• M-ațl confundat: GIULEȘTT 
15,30; 17,45'; 20,15
• Cianura... șl picătura de ploaie
FLOREASCA — 15: 17,30; 20
• Jezebel: GRIVIȚA — 15,15;
17,45; 20,15
• Acel blestemat tren blindat:
LIRA — 15,30; 18; 20
• Gustul și culoarea fericirii:
PACEA — 15; 17,30; 20
• Pasiunea: PROGRESUL — 15; 
17,30; 20
• Mama: POPULAR — 16; 18; 20

t e a t r
• Teatrul Național București (sala
mică): Generoasa ------
19,30; (sala Atelier): Zoo
• Opera Română : ~
Rusticana, Paiațe — 19
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor): Concertul corului de 
copii. Dirijor: Nicolae Vicleanu 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19; (sala Grădi
na Icoanei): Anecdote provinciale 
— 19,30
• Teatrul Mic: Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30
• Teatrul de comedie: Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru): Micul infern —- 19,30
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 19,30
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19,30; (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul — 19,30
• Teatrul „Ion Vasilescu": Adam 
și Eva — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul șî 
jocul — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă": Pi- 
nocfchio — 17,30
• Teatrul „Țăndărică": Omulețul 
de puf — 17, (la Tehnic-Club, Cl. 
Șerban Vodă) : Punguța cu doi 
bani — 10.
e Circul București: Invitație la 
circ — 19,30

fundație —
19

Cavalleria

u

Faptul a fost cit se poate de surprinzător. După anunțarea scopului întîlnirii de către Octav Buche, ■ vicepreședintele Consiliului popular al orașului Darabani, în locul deputatei Ana Turcu a solicitat cuvîntul cetățeanul Dumitru Cliveț : „Ca să putem discuta la obiect, eu cred că ar fi bine să adoptăm mai întîi programul de lucru pentru perioada următoare, întrucit cele ce ne va spu- ■ ne deputata noastră despre ce făcut pină acum știm cu toții, doar nu ne-au picat din cer. amintim fiecare de propunerile care le-am făcut anul trecut, la ultimele alegeri, și cunoaștem și modul în care ele s-au înfăptuit".— Așa e I Are dreptate 1 — au aprobat cei din sală.încă înaintea începerii întîlnirii, ne-a atras atenția faptul că multi dintre alegătorii circumscripției nr. 8 a orașului Darabani își scoseseră din buzunare cite un carnețel. Citim, la întîmplare, pe coperta unuia dintre acestea : „Carnet al alegătorului Toader Stoleru". Răsfoim filele carnețelului. Sint pline cu însemnări de la fiecare întîlnire cu deputata aleasă la 20 noiembrie 1977 : propuneri, observații critice, sugestii, termene de soluționare.Ce demonstrează,' în fapt, conținutul acestor „Carnete de alegători" ? Mai presus de orice, înțelegerea justă a profundului fiemocratism ce caracterizează societatea noastră, manifestarea concretă, practică, a dreptului fundamental al fiecărui cetățean nu numai de a vota, ci și de a-i face să dea seamă pentru felul în care își îndeplinesc învestitura cei cărora li s-a acordat înalta încredere de aleși ai obștii. Transcriem din același carnet al alegătorului Toader Stoleru : „Pină astăzi (30 aprilie —

s-a că Ne pe

n.n.) încă nu s-a terminat pietruirea drumului ce duce spre satul Siliștea. Nici magazia școlii genera’e. Tov. Marcel Moruzi a criticat deputata pentru această tergiversare în aplicarea uneia din propunerile făcute". A doua zi după intîlnirea din aprilie, deputata Ana Turcu a solicitat primăriei sprijinul pentru pietruirea drumului. Acum, parcurgîn- du-1, aproape că nu-i simți diferența față de unul asfaltat. La fel s-au petrecut lucrurile și cu magazia școlară.

tatea de lapte din gospodăriile populației' pentru fondul de stat. „De acord — spune un alegător — dar trebuie să interveniți la primăria orașului să ne trimită mai repede materialele promise pentru construirea podețului, astfel incit cisterna colectoare să vină pînă la punctul de achiziție, că doar nu o să care omul bidonul cu lapte în circă pînă la șoseaua principală". Vicepreședintele consiliului popular răspunde pe loc : „Chiar miine va fi adus aici mate-
Intîlnirea deputaților cu alegătorii la Darabani, 

județul Botoșani

devenită o adevărată anexă gospodărească. O altă filă din carnetul de alegător : „Azi, 8 septembrie, tov. I. Antoșică a cerut deputatei să intervină la primărie pentru un autobuz special care să ducă șl să aducă elevii care învață în oraș". Chiar de la 15 septembrie, pe bază de abonamente, elevii satului suburban Ieșanca, din circumscripția nr. 8, au un autobuz la dispoziție.Iată. de ce, propunerea de la început ca întîlnirea după un an dintre alegătorii circumscripției nr. 8 a Consiliului popular orășenesc Darabani să înceapă cu... ceea ce se propune să se mai facă, a apărut cît se poate’de firească. întîlnirea a început nu cu cuvinte mari, nu cu doleanțe de tipul „Am dori să ni se facă" sau „Dacă primăria ar realiza...", cl cu propuneri realiste, cu angajamente concrete. Adică : „Mai avem (rețineți : avem) de făcut cutare sau cutare lucru". Deputata aduce la cunoștință cerința de a se spori canti-

rialul de construcție". Imediat, trei dintre alegători se angajează să se apuce de treabă.în același spirit s-a desfășurat întreaga întîlnire a alegătorilor cu deputata lor. S-a discutat mult, gospodărește. S-au găsit soluții pentru plantarea de pomi pe aliniamentele drumurilor, pentru instalarea de noi posturi de telefoane, construirea prin muncă voluntară a unei stații de călători. Pentru fiecare din propunerile raportului „ce vom face miine", consemnate atît în „carnetul deputatului" (editat de consiliul popular județean imediat după alegerile din anul trecut), cît și în „carnetul alegătorului", s-au stabilit termene și răspunderi precise, au fost stabiliți cetățenii care să participe la efectuarea diferitelor lucrări.— Cînd veți trece la realizarea programului de muncă pe care 1-ati adoptat astăzi ? — am întrebat-o, la sfirșitul întîlnirii, pe deputata Ana Turcu.

— Cum cind ? — a răspuns ea surprinsă. începind chiar de astăzi, așa cum s-a hotărit. Credeți că altfel aș mai putea da ochii cu alegătorii ?— Ceea ce ați putut constata la întîlnirea dintre alegătorii si deputata din circumscripția electorală nr. 8 — ne-a spus tovarășul Constantin Bobu, primarul orașului Darabani — nu este un caz de excepție. Vă asigur că la fel se desfășoară si alte intîlniri dintre deputați și alegătorii celor 23 de circumscripții electorale cîte numără orașul Darabani. Inițiativa cu „Carnetul alegătorului" a fost lansată și generalizată încă in iarna anului trecut, aceasta ca un răspuns la editarea pe plan județean a „Carnetului deputatului". Nu de ,dragul scriptologiei, ci pentru ca fiecare alegător să aibă evidența tuturor propunerilor ce se fac in cadrul intîlnirilor cu deputății, modul de soluționare a acestora. Se realizează și pe această cale un control cetățenesc asupra muncii deputaților din fiecare circumscripție. Tocmai datorită acestui fapt, analiza in intîlnirile dintre alegători și deputați se realizează foarte operativ, acestea avind însă, mai ales, un caracter de programare a muncii pentru etapa următoare. Legătura strinsă dintre alegători și de- putați se concretizează in realizări remarcabile. Astfel, în acest an s-au efectuat lucrări prin muncă voiuntar-patriotică a căror valoare depășește cu 1,5 milioane lei angajamentul asumat. S-a eorțstruit o nouă aducțiune de apă potabilă, s-au extins spațiile verzi, s-a construit o seră pomicoli s-au plantat sute de mii de trandafiri, pomi fructiferi, arbori și arbuști ornamentali.
Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii1
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Ca prilejul împlinirii a 60 de ani de la făurirea statului national unitar român

MESAJE DE FELICITARE
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Tn virtutea legăturilor prietenești de cooperare existente, din fericire, între țările noastre, îmi este plăcut, cu prilejul aniversării a șase decenii de la formarea statului național unitar român, să vă adresez felicitările noastre in numele poporului senegalez, al guvernului și al meu personal.înrădăcinat în valorile sale culturale și de civilizație, poporul român, sub conducerea dumneavoastră lucidă, a înregistrat rezultate pozitive în construcția unei societăți moderne.Adresindu-vă urări pentru fericirea dumneavoastră personală, a familiei dumneavoastră, pentru dezvoltarea continuă a. țării dumneavoastră, vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele considerațluni.
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român imi oferă deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre și națiunii dumneavoastră prietene, în numele meu, al poporului și al Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, cele mai sincere felicitări.Sînt ferm convins că relațiile existente între țările noastre se vor întări mai mult, în toate domeniile in interesul comun al națiunilor noastre.Vă adresez, domnule președinte, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar țării dumneavoastră, progres continuu și prosperitate, sub conducerea dumneavoastră curajoasă și devotată.

HUSSEIN I
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului și poporului Indoneziei, precum și al meu personal, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre sincere felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român.Fie ca relațiile prietenești și de cooperare dintre cele două țări ale noastre să prospere în continuare în anii care vin.Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate personală, de bunăstare și fericire continuă poporului României.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, in numele guvernului și al poporului ruandez, reunit în cadrul Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, precum și în numele nostru personal, ne este deosebit de plăcut de a adresa Excelenței Voastre și poporului român cele mai vii și sincere felicitări.Aducem un vibrant omagiu operei Excelenței Voastre pe care o desfășurați fără încetare pentru unitatea și progresul poporului român.Sîntem foarte bucuroși de excelentele relații de prietenie și cooperare care există deja între Republica Socialistă România și Republica Ruanda și reafirmăm dorința noastră de a vedea aceste relații întărindu-se și mai mult printr-o cooperare mai activă pentru bunăstarea popoarelor noastre.Folosim această fericită împrejurare pentru a reînnoi Excelenței Voastre șl poporului român cele mai bune urări de fericire și prosperitate.Cu cea mai înaltă considerație,

General-maior HABYARIMANA JUVENAL
Președintele Republicii Ruanda, 

Președintele fondator
al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn momentul în care România, reunită sub înalta dumneavoastră conducere. sărbătorește cea de-a 60-a aniversare a făuririi statului național unitar român, permiteți-mi, domnule președinte, să vă transmit călduroase urări dumneavoastră personal, compatrioților dumneavoastră și scumpei dumneavoastră țări.Această aniversare este aceea a unui mare moment, cînd un popor pe care nici o opresiune nu l-a putut îngenunchea niciodată și care, trecînd prin multe încercări, a reușit să-și păstreze intactă personalitatea sa. și-a văzut încununate eforturile pentru o independență dobîndită atît de scump.Cu gindul la aceste lupte și la martirii poporului dumneavoastră, la cei ce s-au jertfit pe cîmpul de luptă, la combatanții necunoscuți și la cei care au luptat în războaiele ce v-au fost impuse, dar și la extraordinara vitalitate a statului român, ale cărui realizări am putut să le admir recent, țin să vă exprim, in aceste momente, domnule președinte, sentimentele de prietenie și de foarte înaltă considerațiune, împreună cu călduroasele mele felicitări.

ALAIN POHER
Președintele Senatului 

Republicii Franceze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi statului național unitar român, sărbătorită la 1 decembrie a.c., vă adresez urarea fierbinte și cordială a P.S.D.I. și a mea personal.P.S.D.I. dă o apreciere deosebită activității desfășurate de către ’’omânia sub conducerea și acțiunea dumneavoastră în favoarea păcii ,.| destinderii internaționale, prin stabilirea de raporturi de prietenie cu toate țările pe baza independenței și suveranității naționale.Succese importante au fost obținute în țara dumneavoastră pe planul dezvoltării economice și sociale și cu siguranță că astfel de succese* * vor fi realizate și în viitor.

„Ring XX Sofia ’78". în finala categoriei cocoș, bulgarul Pehlivanov l-a întrecut la puncte pe Niță Robu. în limitele categoriei semimijlocie, Gro- zev (Bulgaria) l-a învins la puncte in finală pe Ion Budușan.• La Copenhaga, ciclistul danez Hans Oersted a stabilit un nou record mondial pe velodromul qcoperit, in proba de 10 km cu start de pe loc, realizînd timpul de 12’06”28/100 (medie orară 49,566 km). Recordul aces

Ca și dumneavoastră, P.S.D.I. își exprimă convingerea că, în spiritul acordurilor de la Helsinki, România va continua să promoveze pe planul vieții democratice, a drepturilor și libertăților civile și politice concepțiile socialismului cu privire la toate valorile libertăților — inclusiv cele umane.P.S.D.I. dorește în mod deosebit să consolideze și să dezvolte raporturile între Italia și România, raporturi care se înscriu pe linia vechilor tradiții istorice și culturale și, mai mult, dorește să aprofundeze și să intensifice și la nivel politic acest schimb de experiențe.Reînnoind încă o dată urările noastre cele mai fierbinți adresate poporului prieten al României și dumneavoastră personal, vă rog, de asemenea, să primiți, în același timp, expresia celor mai prietenești sentimente.
PIETRO LONGO

Secretarul general
al Partidului Socialist-Democratic Italian

(P.S.D.I.)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
SECRETARULUI GENERAL AL P.C.R., 

NICOLAE CEAUȘESCUCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, partidele socialiste din Belgia trimit urările lor cele mai bune de succes în îndeplinirea obiectivelor stabilite.Felicită, de asemenea, Comitetul Central al Partidului Comunist Român pentru rezultatele obținute pină în prezent în edificarea unei societăți noi.Ele speră să poată conta pe ajutorul său în continuarea luptei pentru pace, libertate și respectarea drepturilor omului.
ANDRE COOLS

Președintele 
Partidului Socialist Belgian 

(Valon)

CHARLES VAN MIERT
Președintele 

Partidului Socialist Belgian 
(Flamand)

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Pț-im-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a‘ formării statului român, îmi este plăcut să vă adresez, domnule prim-ministru, în numele guvernului, al poporului spaniol și al meu personal, cele mai cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări Excelenței Voastre și de progres continuu poporului dumneavoastră.

ADOLFO SUAREZ
Președintele Guvernului Spaniol

| Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă adresez, în numele poporului filipinez și al meu personal, cele mai calde felicitări Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste România cti ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român.Inaugurarea relațiilor bilaterale cu trei ani în urmă și rapida lor dezvoltare ulterioară au oferit poporului filipinez o șansă în plus de a aprecia ' măreția națiunii române.România s-a distins nu numai prin realizările sale extraordinare în edificarea unui stat suveran modern, cît și prin contribuțiile ei creatoare la sporirea înțelegerii și cooperării internaționale.Filipinele slnt bucuroase să colaboreze îndeaproape cu România pentru promovarea cauzei lumii a treia, pentru depășirea decalajelor dintre națiunile bogate și sărace, pentru edificarea unei ordini economice internaționale juste, considerată ca bază a păcii durabile în lume.Fie ca România să continue să se bucure de roadele unității și independenței sale, să obțină succese tot mai mari, prin eforturile ei de a asigura progresul continuu și viitorul mereu prosper poporului său și întregii omeniri.

FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, doresc să exprim calde felicitări Excelenței Voastre, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

NUR MOHAMMED TARAKI
Președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 

Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul fericit al aniversării formării statului național unitar român dorim să transmitem Excelenței Voastre și poporului României călduroase salutări, sincere și bune urări din partea mea și a poporului Omanului.

QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,In numele Consiliului Național al Partidului Comunist din India am plăcerea să adresez calde felicitări frățești poporului român, guvernului său și partidului dumneavoastră, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului national unitar român.Lupta poporului dumneavoastră pentru eliberarea de sub dominația habsburgică a constituit o parte integrantă a luptei declanșate în anul 1918 de către popoarele din Europa, pentru autodeterminare națională șl înlăturarea dominației străine, luptă care a luat un puternic avînt în urma victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ducînd la prăbușirea imperiului habsburgic. în aceste condiții, s-a desăvîrșit și unitatea statului național român. stat care a deschis calea dezvoltării unitare a națiunii dumneavoastră.Statul național unitar român a dobîndit noi victorii în august 1944, cind insurecția armată condusă de partidul comunist a dus la eliberarea țării de sub dominația fascistă și la făurirea României socialiste.Statul național unitar român a parcurs șase decenii deosebit de bogate în evenimente.Adresăm poporului român urări de prosperitate continuă și succese tot mai mari în eforturile sale de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.Trăiască Partidul Comunist Român !Cu salutări frățești,

_ T. N. K. KRISHNAN
Secretar al Consiliului Național al 

Partidului Comunist din India

Cu prilejul
„Zilei internaționale 

de solidaritate 
cu poporul palestinian44Cu prilejul ..Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian1, reprezentantul permanent în țara noastră al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Imad Abdin, a oferit, luni seara, o recepție.Au luat parte tovarășii Vasile Mușat. secretar al C.C. al P.C.R., Petre Brâncuși. membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii*  Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentant! ai conducerii unor organizații obștești și instituții centrale, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Vizita lordului Sigiliului 
Privat al Regatului Unit 

al Marii Britanii 
si Irlandei de NordRevenit in Capitală, după vizita întreprinsă in județul Suceava. Thomas Peart, lordul Sigiliului Privat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, lider al Camerei Lorzilor, a avut, luni după-amiază. o întrevedere cu Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Cu acest prilej au fost discutate aspecte privind dezvoltarea relațiilor economice și extinderea cooperării in diferite sectoare de activitate dintre România și Marea Britanie.La întrevedere a participat Reginald Louis Seconde, ambasadorul Marii Britanii la București.

★In aceeași zi, președintele Asociației de prietenie România — Marea Britanie, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, a oferit, în onoarea oaspetelui. un dineu care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie. • (Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Celei de-a 60-a aniversări a unirii Transilvaniei cu România și formării statului unitar român, Comitetul Central al A.K.E.L. vă adresează călduroase felicitări dumneavoastră, Partidului Comunist Român și întregului popor român și vă urează fericire și succese tot mai mari în construcția socialismului.
EZEKIAS PAPAldANNOU

Secretar general al A.K.E.L.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNComitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, eveniment datorat luptei de eliberare a maselor populare din țara dumneavoastră și influenței extraordinare a Revoluției din Octombrie, și, totodată, punct de plecare pentru procesul care a culminat la 23 August 1944 cu înfrîngerea dictaturii militare fasciste și inițierea erei marilor transformări pe drumul victorios spre socialism.Vă rugăm să transmiteți aceste felicitări guvernului și poporului român, împreună cu urările comuniștilor venezueleni pentru dezvoltarea de relații tot mai bune și mai strinse între cele două țări ale noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, vă adresăm felicitările noastre cordiale.Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția în legătură , cu adîn- cirea bunelor relații dintre cele două partide ale noastre.
D-NA IEN VAN DEN HUEVEL DE BLANK

Președintele Partidului Muncii din 
Olanda

RELUS TER BEEK
Secretar cu problemele 

internaționale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul aniversării unității naționale a României, doresc să vă reînnoiesc sentimentele mele de prietenie și de încredere pentru viitorul națiunii dumneavoastră.Vă rog să primiți salutul meu cordial.

ENRIQUE TIERNO GALVAN
Președinte de onoare al 

Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la formarea statului național unitar român, vă adresez, In numele meu personal și al membrilor Partidului Socialist Progresist din Liban, sincere felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și progres pentru țara dumneavoastră prietenă, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.
WALID JUMBLATT

Președintele
Partidului Socialist Progresist din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării statului național unitar român, în numele tuțuror tinerilor comuniști britanici, dorim să vă adresăm dumneavoastră și poporului român calde felicitări frățești.

COMITETUL CENTRAL AL LIGII
TINERETULUI COMUNIST DIN MAREA BRITANIE

Tovarășului AARNE SAARINEN
Președintele Partidului Comunist FinlandezDragă tovarășe Saarinen,Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere vă adresez cele mai cordiale salutări și cele mal bune urări de sănătate și de noi succese în activitatea pe care o desfășurați în slujba intereselor oamenilor muncii, ale poporului finlandez, pentru progres social, democrație și pace.îmi exprim și cu această ocazie convingerea că bunele raporturi de prietenie și solidaritate, de stimă și respect reciproc dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Finlandez, relațiile de colaborare multilaterală dintre România Si Finlanda se vor dezvolta continuu, in interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE ETIOPIAN!
(Urmare din pag. I)societăți noi în Etiopia. Pe fondul unor vechi și trainice legături de# prietenie, in ultimii ani raporturile' româno-etiopiene au cunoscut o nouă dezvoltare.După cum arăta președintele Nicolae Ceaușescu, „relațiile de prietenie și solidaritate dintre Republica Socialistă România și Etiopia socialistă, care au frumoase tradiții, cunosc o evoluție favorabilă, avînd largi perspective de a se dezvolta si intensifica. în interesul ambelor popoare. al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale. în acest context, apreciem că un mijloc de întărire si dezvoltare a relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările si popoarele noastre îl reprezintă promovarea contactelor largi la toate

nivelurile, pentru asigurarea unei mai bune cunoașteri reciproce și crearea unui cadru adecvat realizării de înțelegeri și acorduri bilaterale în domenii de interes comun".Animat de convingerea că vizita în țara noastră a înaltului oaspete etiopian. dialogul la cel mai înalt nivel ce va avea • loc cu acest prilej vor aduce o contribuție hotăritoare la dezvoltarea. în continuare, a' relațiilor dintre cele două țări. în interesul reciproc al popoarelor lor. ai cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale, poporul român îl întîmpină pe locotenent-colonelul Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, cu sentimente de stimă ți prietenie, adresîn- du-i tradiționalul ..Run venit 1“
Sosirea in Capitală a vicepreședintelui 

Republicii Democratice SudanLuni după-amiază a sosit în Capitală Al Rashid Al Taher Bakr, vicepreședinte al Republicii Democratice Sudan, ministrul afacerilor externe, care. în fruntea unei delegații, face o vizită oficială în țara noastră pentru a participa la lucrările celei de-a III-a sesiuni a Comisiei politice mixte româno-sudaneze și a celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-sudaneze de cooperare economică și tehnică.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Emil'- Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Iosif Banc, președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Acti

vității Economice și Sociale, președintele părții române in cele două comisii, Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului. Constantin Va- siliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.Au fost prezenți. de asemenea. Florian Stoica, ambasadorul țării noastre Ia Khartum, și Mohamed Osman Mohamed El Awad. ambasadorul R.D. Sudan la București.Au fost de față ambasadori ai unor țări arabe și africane acreditați te România. (Agerpres)
Cronica zileiCu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră, ambasadorul Statelor Unite Mexicane. ■ Juan Manuel Berlanga Garcia, a oferit, luni, un cocteil. Au participat Constantin Oan- cea. adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă. Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.

★A sosit în Capitală Juan Ansa Bordagaray, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Orientale a Uruguayului în țara noastră.
irSub egida Academiei Republicii Socialiste România și a Ministerului Educației și învățămintului, la Institutul Politehnic din Capitală a avut loc luni simpozionul pe terna : „Probleme actuale ale acusticii aplicate". După cuvîntul de deschidere, rostit de acad. Radu Voinea. președintele. Comisiei de acustică a Academiei, rectorul Institutului politehnic, au fost prezentate comunicări care au abordat aspecte ale cercetării aplicative românești privind reducerea gradului de poluare sonoră în medii industriale, folosirea ultrasunetelor în studiul -proprietăților metalelor. în industria alimentară ș.a. La realizarea acestora au participat cadre didactice universitare, cercetători, alți specialiști (Agerpres)

lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică, științifică și tehnică 

romăno-pahistaneieLuni dimineață au inceput la București lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică, științifiaă și tehnică româno  ̂pakistaneze..^ ,.Delegația română este condusă de Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, iar cea pakistaneză de Ghu- lam Ishaq Khan, ministrul finanțelor și planificării.Cu acest prilej au fost apreciate evoluția pozitivă a colaborării eco

nomice dintre cele două țări, modul în care se îndeplinesc prevederile precedentei sesiuni a comisiei și sînt > analizate noi căi și mijloace concrete j pentru impulsionarea , cooperării te diferite domenii de intere» comun, tn special în construcțiile de mașini, industria chimică, agricultură și industria alimentară, precum și pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale.(Agerpres)
Ajutor acordat de România poporului vietnamezDupă cum este cunoscut, în Republica Socialistă Vietnam au avut loc, in ultimul timp, puternice inundații, care au produs mari pagube economiei și populației.Pentru a veni în sprijinul poporului vietnamez, în spiritul legăturilor de prietenie tradițională, al solidarității și întrajutorării tovărășești, Republica Socialistă România a trimis Republicii Socialiste Vietnam un important ajutor constînd din medica

mente, cereale, conserve și alte produse alimentare, precum și articole textile.
★Animată de aceleași sentimente de prietenie și solidaritate, Republica Socialistă România a trimis Republicii Democrate Populare Laos, in sprijinul populației din această țară, afectată de marile inundații care au avut loc recent, un ajutor constituit din medicamente, cereale și diverse alte produse alimentare.

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

REVISTA COMPETIȚIILORCînd joacă între ele două forțe atît de puternice in rugbi, ca reprezentativele României și Franței este posibil orice rezultat, indiferent care e gazdă și care d oaspete. Totuși, parcă prea ne obișnuisem să-i învingem pe francezi și să luăm campionatul european la fiecare doi ani, ca să nu ne pară rău de înfrîngerea suferită duminică pe stadionul Giulești! Dacă socotim și amicalul de anul trecut de la Paris, și oficialul de la Clermont Fen and, acesta este al treilea 6—9 consecutiv. Scor strîns, dar nefavorabil. De data aceasta, tocmai cînd îi credeam mai în stare de o victorie clară, rugbiștii noștri au ratat, neobișnuit de mult și au jucat cam confuz, în apărare au comis lesne erori, iar în atac n-au avut ceea ce se numește aplomb. Să le reproșăm bărbătește acestor bărbați, dar să nu facem greșeala de a-i nega, cum procedăm uneori — poate la fel de greșit — cu fotbaliștii.în handbal, ne-au fost oferite una caldă și una rece. Băimărenii antrenorului Lascăr Pană au învins la 12 goluri (31—19) în runda a doua in Cupa Cupelor, luînd o considerabilă opțiune descalificare în fața handba- liștilor de la echipa daneză Aalborg *- cu care se vor reîntîlni în deplasare la 13 decembrie. Se confirmă deci, pas cu pas, valoarea competitivă a unei formații care asigură pentru națională pe elevul Măricel Voinea. pe Palko, pe Mironiuc și poate pe Avramescu sau Orbsz. în schimb, fetele din lotul reprezentativ au ratat calificarea în turneul 1—6 al Campionatului mondial ce se desfășoară în Cehoslovacia. Este drept, ele n-au jucat prea rău in fața celorlalte două contracandidate (9—13 cu R.D.

Germană, campioană mondială ; 14—16 cu Iugoslavia, fostă campioană mondială), dar dacă se acorda încredere încă de anul trecut acelei excelente selecționate de junioare, poate acum rezultatul era mai bun, oricum, aveam rodată o tînără formație de viitor.în fotbal asistăm la un final de sezon mai aprins decit bănuiam. F. C. Baia Mare și-a revenit ca boxerii „din pumn" (1—0 la București cu „Sportul" și 1—0 acasă cu Steaua), astfel că iar s-a instalat în fotoliul de lider. F.C. Argeș amenință de asemenea această poziție pentru întreruperea de iarnă (are două puncte in minus față de băimăreni, dar duminică, în ultima etapă, joacă acasă cu Dinamo, in timp ce ceilalți se deplasează la Tîrgoviște), Steaua pierzînd deocamdată „roata". în penultima etapă, „Sportul studențesc" a fost singura care a reușit victoria în deplasare (1—0 la Oradea), iar C.S. Tîrgoviște, singura care a smuls un punct pe teren străin (0—0 la Craiova). în rest, gazdele și-au fructificat avantajul psihologic de a juca în fața propriilor suporteri. O situație specială a apărut la F.C. Bihor — echipă care are nu numai o poziție precară în. clasament, dar care și-a pierdut încrederea celor ce-o înconjoară și autoîncrederea in posibilitatea de a se salva. Vom scrie mai mult în viitorul apropiat despre acest club, dar deocamdată nu putem să nu menționăm că are mai multă nevoie de sprijinul organelor locale, de o strîngere a rîndurilor și de o întărire a lotului cu tineri talentați din județ.
G. MITROI

O duminică 
a sporturilor de iarnăStațiunile poiana Brașov și Predeal au cunoscut duminică atmosfera plină de farmec, specifică activității turistice și sportive de iarnă. Zăpada, căzută din belșug în ultimele zile ale săptămînii trecute, a atras mulți, foarte multi iubitori ai sporturilor de iarnă, nu numai din Brașov, dar și din alte localități ale țării.Dimineața, vechiul drum al Poienii Brașovului se transformase într-un șir nesfîrșit de iubitori ai sporturilor și drumeției, „înarmați" ca schiuri, săniuțe, patine. începătorii în- ale schiului s-au oprit pe pîrtia Bradul ori au urcat puțin mai sus. pe pîrtia Drumul roșu, destinate lor. Avansa- ții — sportivi sau amatori, dintre care foarte multi elevi, participanți direcți la întrecerile din cadrul „Daciadei" — s-au îhdreptat fie cu mijloacele de transport pe cablu, fie pe jos. înfrun- tînd nămeții, spre pîrtlile Sulinar, Kantzer, Ruia și altele. In acest timp, jos, patinoarul devenise neîncăpător pentru numărul mare al amatorilor acestui sport îndrăgit, mai ales tineri. Aceeași afluență au cunoscut și pîr- tiile Predealului — Clăbucet și Cioplea — asaltate mai cu seamă de bucureșteni.Un merit pentru frumoasele ore petrecute în această primă zi. cu adevărat de iarnă, de către cel peste 30 000 iubitori ai sporturilor albe, sosiți în cele două stațiuni brașovene, revine și lucrătorilor de la I.A.P.I.T. Brașov, care au luat toate măsurile pentru amenajarea pîrtiilor și pentru funcționarea neîntreruptă a mijloacelor de transport pe cablu : teleca- bină. telescaune, teleschiurl. (Nicolae Mocanu)ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în campionatul republican feminin de șah. care se desfășoară la Mediaș, după opt runde, în clasament se menține lideră tinăra maestră internațională Dana Nuțu (cu 6.5 puncte). urmată de Margareta Teodorescu (5,5 p), Elisabeta Polihroniade. Margareta Mureșan și Rodica Reicher (4,5 puncte și cite o partidă întreruptă).• S-a încheiat cea de-a 5-a ediție a turneului internațional de box

tei probe in aer liber aparține belgianului Eddy Merckx cu timpul de U’53”2/10.• Titlul de cea mai bună jucătoare de tenis din lume a anului a fost atribuit campioanei americane Chris Evert, în vîrstă de 24 de ani. Desemnarea celui mai bun tenisman al lumii pe anul 1978 va avea loc în urma rezultatelor .„Turneului campionilor", programat în luna ianuarie a anului viitor la New York.
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Raspunzînd interesului deosebit al opiniei publice, 
în Kuweit a apărut o nouă lucrare în limba arabă: 

“ ‘  '■ /   "—   —     •—  "     

„NICOLAE CEAUȘESCU- 
studiu despre președintele României"KUWEIT 4 (Agerpres). — în Kuweit a apărut o nouă lucrare în limba arabă consacrată personalității șefului ' statului român, sub titlul : „NICOLAE CEAUȘESCU — STUDIU DESPRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI".Editat sub Îngrijirea publicistului Abdul Fattah A. Hamid, în condiții grafice deosebite, volumul este bogat ilustrat cu imagini privind activitatea prodigioasă internă și pe plan internațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu.în cuvîntul introductiv, autorul relevă că lucrarea „Nicolae Ceaușescu — studiu despre președintele României" reprezintă „rodul stimei și prețuirii pentru personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, al prieteniei pentru poporul român, iubitor de pace și libertate, care iși construiește o țară prosperă și independentă. Doresc — scrie Abdul ‘Fattah A. Hamid — să prezint pe unul dintre acei conducători de seamă din istoria luptei pentru independență, pentru o viață mai bună, un conducător care a intrat în focul luptei revoluționare de Ia virsta de 15 ani, considerind aceasta drept singurul mijloc, singura cale pentru garantarea adevăratei libertăți și suveranități a patriei sale, un conducător convins de ideile și principiile socialismului. Cartea își propune să arunce o lumină asupra vieții, ideilor, pozițiilor militante și obiectivelor activității neobosite a președintelui Nicolae Ceaușescu, un conducător eminent, care se bucură de dragostea și prețuirea poporului român, de stima șl prețuirea tuturor popoarelor lumii iubitoare de pace și libertate. Activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu a înscris momente memorabile în istoria contemporană; prin eforturile depuse pentru statornicirea principiilor egalității și respectului reciproc în relațiile internaționale".„Succesele pe care România le-a obținut în construirea socialismului în anii c^re au trecut de la alegerea președintelui Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și a statului •— continuă autorul — justifică și îndreptățesc intru totul acordarea celei mai înalte distincții a țării sale — Erou al Republicii Socialiste România".„Personalitatea marcantă a președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa pe plan intern și extern, cațe au impresionat toate popoarele angajate în lupta pentru libertate și independență, pentru dreptul la autodeterminare, au constituit un imbold în încercarea de a prezenta fizionomia acestui lider politic de excepție" — se relevă în cuvîntul introductiv.Volumul oferă cititorului 
arab prilejul de a cunoaște

principalele momente din viața președintelui României, ideile și acțiunile sale practice' care își găsesc o

specifice ale României în elaborarea strategiei dezvoltării și progresului multilateral al tării.Un alt capitol — „Ceaușescu și lumea" — prezintă concepția președintelui României despre pacea mondială. Autorul volumului relevă : „Președin

expresie grăitoare în realizările poporului român.Primele capitole ale lucrării, purtînd titlurile : „Ceaușescu și construcția economico-socială" ; „Ceaușescu și strategia învățămintului, culturii, artelor și turismului"; „Ceaușescu și tineretul", pun în evidență activitatea dinamică a șefului statului român pentru progresul României, pentru introducerea noului în toate domeniile de activitate, pentru edificarea unei economii moderne și prospere. Fotografiile care însoțesc aceste capitole înfățișează cîteva dintre marile obiective ale construcției socialiste în România. Autorul prezintă o imagine grăitoare a realizărilor poporului român în cincinalul 1971—1975 și a perspectivelor dezvoltării României în actualul cincinal. Sint relevate principalele orientări ale dezvoltării economice șl sociale, care poarță amprenta gindirii creatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu. Este remarcată atenția pe care șeful statului român o acordă condițiilor concrete șl

tele Nicolae Ceaușescu consideră că pacea lumii implică depunerea unor eforturi susținute pentru lichidarea tuturor situațiilor conflictuale sau litigioase, pentru înfăptuirea efectivă a dezarmării generale, și în primul rind a celei nucleare ; pacea lumii înseamnă lichidarea politicii imperialiste de dominație și promovarea unul nou tip de relații intre state ; pacea lumii înseamnă asumarea de responsabilități de către toate statele ; pacea lumii Înseamnă lichidarea subdezvoltării și consolidarea cursului spre destindere".Sînt înfățișate principalele teze și orientări ale politicii externe a României, în elaborarea și promovarea cărora președintele Nicolae Ceaușescu are rolul determinant, este prezentată poziția României, în probleme ca : securitatea și cooperarea europeană, blocurile militare, relațiile dintre statele balcanice, problema Orientului Mijlociu. fenomenul subdezvoltării. mișcarea de nealiniere. problemele dezarmării, precum și concepția despre

locul și rolul O.N.U. în viața internațională.Numeroase pagini sînt rezervate dezvoltării pe care o cunosc relațiile româno- arabe. Autorul lucrării relevă adîncirea continuă a acestor relații ca o expresie grăitoare a modului în care înțeleg România si președintele său să sprijine e- forturile țărilor arabe pentru o dezvoltare independentă si suverană, pentru progres. Menționînd că relațiile româno-arabe au vechi si bogate tradiții, autorul se oprește îndeosebi asupra extinderii fără precedent a acestor relații în ultimii ani. Vizitele și întilnirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu șefi de state arabe — se relevă în volum — constituie pagini de referință în cronica relațiilor României cu țările arabe. Autorul evidențiază consecventa cu 'care România. președintele Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat pentru solutionarea justă a conflictului din Orientul Mijlociu și. în acest cadru, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian de a-și organiza viata de sine stătător, inclusiv de a-si constitui un stat independent.Imaginile care însoțesc capitolul „Ceaușescu și lumea" oglindesc vasta si intensa activitate internațională a președintelui României, contactele sale cu șefi de state, partide, guverne, conducători ai unor Organizații internaționale.în ultimul capitol, „Ceaușescu — omul", autorul subliniază din nou „devotamentul cu care președintele Nicolae Ceaușescu militează pentru independenta. progresul și înflorirea patriei sale, pentru pace. înțelegere și colaborare în lume". Această activitate — se spune în volum — explică prețuirea deosebită de care se bucură președintele României în ringurile poporului său. ca și pe pian internațional. Lucrarea se încheie cu prezentarea unor înalte distincții și titluri onorifice acordate tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. ca ilustrare a recunoașterii pe plan internațional a marilor lor merite fată de poporul român și cauza păcii. înțelegerii și cooperării între popoare.Volumul „Nicolae Ceaușescu — studiu despre președintele României" se înscrie în seria numeroaselor lucrări publicate în diverse țări ale lumii și care reliefează personalitatea puternică și gîndirea novatoare a șefului statului român, înaltul prestigiu de care se bucură politica internă și externă a României socialiste, contribuția de prim ordin a președintelui său la lupta pentru împlinirea aspirațiilor de progres și de pace ale tuturor popoarelor.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tehnico-științifică 

dintre România și R. D. Germană 
Tovarășul Wilii Stoph l-a primit pe conducătorul 

delegației româneBERLIN 4 (Agerpres). — De la trimisul special al Agerpres. Paul Finanțu : Tovarășul Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, l-a primjt luni pe tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului român.în cadrul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej, au fost trecute în- revistă stadiul actual al relațiilor de colaborare economică dintre România si R.D. Germană exprimîndu-se dorința reciprocă de extindere în continuare a acestora pe multiple planuri, în spiritul indicațiilor si hotărîrilor stabilite în cursul convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.La primire a fost prezent ambasadorul țării noastre în R.D.G., Gheorghe Tache.în aceeași zi. la Berlin au început

lucrările celei de-a 9-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-știin- țifică dintre România și &.D. Germană.Delegația României este condusă de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisia mixtă, iar delegația R.D. Germane de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G.. președintele părții R.D.G. în comisie. Cele două delegații examinează activitatea de colaborare dintre România și R.D. Germană. în perioada care a trecut de la sesiunea precedentă a comisiei mixte. în special în domeniul cooperării și specializării în producție, în industria construcțiilor de mașini și în industria chimică, în alte domenii economice, precum și stadiul desfășurării schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.
Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar român

O FINLANDA. La Academia Partidului Comunist Finlandez a fost organizată o manifestare culturală. In fața conducerii academiei, a corpului profesoral și a unui mare număr de studenți a fost prezentată o expunere care a scos în relief principalele mftmente din lupta poporului român pentru libertate și unitate.Cu acest prilej, Bibliotecii- Academiei i-a fost donat un fond de cărți românești cuprinzînd lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și cărți de istorie, sociologie, economie, artă și literatură. .• SIRIA. La Teatrul armatei din Damasc a avut loc o seară festivă sub patronajul Ministerului Culturii și Orientării Naționale.Au fost de față .Youssuf AI-Assad, membru al comandamentului regional al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Asociației de prietenie Siria — România, Shaker Al-Faham, ministrul invățămîntului superior, Adib Al-Nahawi, ministrul justiției, alte persoane oficiale siriene.Despre semnificația evenimentului au vorbit Adib Al-Lajmi, adjunct al ministrului sirian al culturii și orientării naționale, și Emilian Manciur, ambasadorul României la Damasc.• BRAZILIA. Adunarea legislativă a statului Rio de Janeiro a adoptat

o moțiune privind aniversarea a 60 de ani de la formarea statului național unitar român. După ce prezintă lupta poporului român pentru unitate națională, moțiunea elogiază activitatea pe plan intern și internațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa la dezvoltarea relațiilor româno-brăziliene.• STATELE UNITE ALE AMERICIU Timp de două zile, la Wayne State University din Detroit s-au desfășurat lucrările colocviului româno-american de istorie. în încheiere a avut loc o adunare festivă închinată evenimentului aniversat.• CANADA. în sălile primăriei din Ottawa a avut loc vernisajul expoziției „Imagini din România" și expoziția de pictură a artistei canadiene de origine română, Helen de Silaghi-Șirag.• AUSTRIA. La sediul cultural al asociației „Unirea — prietenii României în Austria" a avut loc o adunare festivă încheiată cu prezentarea de filme documentare, înfățișînd dezvoltarea pe multiple planuri a României socialiste.• ANGOLA. La Luanda a avut loc o gală de filme documentare românești, iar ambasadorul țării noastre a rostit o alocuțiune la postul național angolez de televiziune.
Simulacrul electoral din NamibiaWINDHOEK 4 (Agerpres). — Ig- norînd revoluțiile O.N.U. cu privire la Namibia și sfidind voința opiniei publice internaționale, regimul minoritar rasist de la Pretoria a hotărît să organizeze un simulacru electoral — între 4 și 8 decembrie — în vederea desemnării unei așa-zise Adunări constituante în Namibia.Pentru a evita surprizele, în ajunul „scrutinului" poliția locală, sprijinită de peste 50 000 de militari din R.S.A., a procedat la arestări masive in rîndul populației de culoare și al reprezentanților Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest, singurul reprezentant legitim al poporului din Namibia, recunoscut de O.N.U. și O.U.A.Daniel Tjongarero, vicepreședinte

al S.W.A.P.O., Mokgadeni, Axei lo- hannes și Franz Kabangula, membri ai Comitetului -Executiv al organizației, au fost reținuți de poliția dinR. S.A.Pentru mai multă siguranță, la „a- legeri" nu au fost admise decît acele grupări care sint favorabile politicii de anexiune promovate de Pretoria,S. W.A.P.O. boiootînd această farsă electorală. Armata de ocupație din R.S.A. și așa-zisele forțe de securitate supraveghează toate cele 1100 centre de votare. Avînd în vedere că majoritatea dintre cei care se vor prezenta la urne sub amenințarea armelor sînt analfabet!, guvernul rasist sud-african a prevăzut ca pentru a- ceștia să voteze „ofițerii" care supraveghează centrele de vot.

ZIUA NAȚIONALA A THAILANDEI

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Thailandei BANGKOKCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, Ziua națională a Thailandei, vă adresez sincere felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului thailandez.îmi exprim convingerea că raporturile de cooperare rodnică dintre România și Thailanda vor continua să fie intensificate și diversificate, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALA A IMPERIULUI CENTRAFRICAN

Maiestății Sale BOKASSA I
Împăratul Africii Centrale BANGUISărbătoarea națională a Imperiului Centrafrican îmi oferă prilejul să vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate și fericire, iar poporului centrafrican prieten, succese pe calea propășirii economice și sociale a tării sale. Apreciind bunele raporturi de prietenie și cooperare stabilite intre țările noastre, îmi exprim convingerea că ele vor continua să se dezvolte spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii

*Cu prilejul Zilei naționale a Imperiului Centrafrican, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Ferdinand Zoumamdji, a oferit luni seara o recepție în saloanele ambasadei. •Au participat Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului. Ludovic Fazekas, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alți

Înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

•irmembri ai conducerii unor ministere, reprezentanți ai unor instituții centrale.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
★Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, luni după-amiază, o manifestare culturală consacrată Zilei naționale a . Imperiului Centrafrican.(Agerpres)

agențiile de presă transmit:
La Moscova au taceput con* vorbirile sovieto-afgane la care participă Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului, Suprem al U.R.S.S., Nur Mohammed Taraki, secretar general al C.C. al Partidului Democratic Popular, președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar din Afganistan, alți conducători de partid și de stat sovietici și afgani.
Convorbiri ungaro—etio

piene. Budapesta a avut loc o convorbire între Jărtos Kâdăr. prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., și Men- gistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, aflat în vizită oficială în R.P. Ungară. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale de interes comun, acordîndu-se o atenție deosebită evoluțiilor de pe continentul african.
Intîlnire sovieto-omeri- 

Cană. Alelei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a întîlnit la Moscova cu ministrul finanțelor al S.U.A.. Michael Blumenthal. și cu ministrul comerțului al S.U.A., Juanita Kreps, care fac o vizită în U.R.S.S. Au fost discutate probleme ale relațiilor comerciale și economice bilaterale.

Reuniune la Belgrad. Reu~ niunea pregătitoare a grupului de coordonare al țărilor nealiniate pentru folosirea energiei nucleare in scopuri pașnice și-a început lucrările la Belgrad. Grupul a luat ființă prin hotărîrea Conferinței ministeriale a țărilor nealiniate desfășurate la Belgrad in acest an și din el fac parte 14 țări. Deschizînd lucrările. Andrei Marinț, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, a relevat că țările nealiniate se pronunță pentru elaborarea unui program în vederea folosirii în scopuri pașnice a energiei nucleare, pornind de la prioritățile, interesele și cerințele lor naționale.
Dezbaterile asupra pro

gramului noului guvern 
portughez 31 premierului Moța Pinto au început luni în Adunarea Republicii din Lisabona. Agenția A.N.O.P. precizează că problemele relansării economice, a stimulării investițiilor și continuării politicii de austeritate ocupă un loc primordial în program.

Anglia și atribuțiile co
misiei C.E.E.într un intervlu “■ cordat săptămînalului „The Observer" pe marginea funcționării unor instituții ale Pieței comune, primul ministru britanic. James Callaghan, a avertizat că organul executiv al „celor nouă" — Comisia C.E.E. — „își arogă responsabilități pe care guvernele țărilor membre nu sînt dispuse să le a- bandoneze".

CHELTUIELILE PENTRU ÎNARMARE
(Urmare din pag. I) trivit calculelor efectuate de specia-•  ——---------------—- liștii Institutului internațional de cer-nomică, în sectorul militar, unde re- cetări în problemele păcii din Stock- ■ursele sînt pur și simplu irosite. Po- holm (S.I.P.R.I.),

înarmările absorb anual echivalentul creșterii economice 
mondiale pe o perioadă de 3—4 ani.

în ultimele două decenii, transferul de resurse materiale și tehnico- științifice a sporit. în țările industrializate. cu circa 8—10 la sută pe an, fapt care a contribuit la reducerea continuă a volumului investițiilor și a gradului de folosire a capacităților de
producție In economia civilă, Ia slăbirea simțitoare a pulsului activității productive in ansamblu. în aceste condiții, economia capitalistă a cunoscut cea mai profundă recesiune din perioada -postbelică.După calculele specialiștilor O.N.U.,

Irosirea resurselor natu
rale. Unul din factorii principali care au concurat Ia apariția și la alimentarea actualei crize economice îl constituie, fără îndoială, risipa de resurse naturale, în bună măsură provocată de cursa înarmărilor. Așa cum se știe. înarmările deturnează de la producția de pace la producția de armament cantități uriașe de resurse

naturale — între care combustibili, metale (aluminiu, crom, zinc) și metale rare (titaniu, zirconiu etc) — a căror irosire este cu atît mai intolerabilă cu cit rezervele existente de asemenea resurse sînt limitate și tind să se epuizeze rapid. Probleme extrem de serioase a ridicat în această privință penuria, resimțită pe plan mondial, în domeniul resurselor energetice. Or, statisticile arată că

„Mai multe tunuri decît unt 
înseamnă inflație"

anual se utilizează în scopuri militare o cantitate de pro
duse petroliere egală cu consumul total al țărilor de pe un 
întreg continent (Africa).

Guns Over Butter 
Equals Inflation

reducerea doar cu 10 la sută a cheltuielilor militare 
mondiale ar duce — prin efectele cumulative ale acestui 
transfer de capitaluri — la sporirea investițiilor în economia 
de pace cu 14 la sută în țările dezvoltate și cu 33 la sută 
în cele subdezvoltate.

După 1973, nivelul de folosire a capacităților de pro
ducție s-a redus cu 30 la sută, iar al forței de muncă — cu 
45 la sută.

Potrivit unor păreri larg răsptn- dite, soluționarea crizei energetice trebuie căutată, în primul rînd, în domeniul folosirii atomului pașnic. Dar, aceasta presupune renunțarea la folosirea energiei atomice în scopuri militare. După calculele Agenției internaționale pentru energia atomică.

Creșterea șomajului. Ca una din consecințele cele mai grave ale actualei crize economice. direct legată de sporirea cheltuielilor militare, șomajul a luat proporții gigantice.
_____ 4__ ________

Numărul șomerilor din țările capitaliste dezvoltate a 
sporit, în ultimii cinci ani, de la 9,5 la 17 milioane,

provocînd grave suferințe în rîndu- rile oamenilor muncii aruncați pe drumuri și contribuind la înrăutățirea condițiilor de viață ale clasei muncitoare, ale tuturor celor ce muncesc. Constituie o caracteristică a actualei crize faptul că și în țările în care in ultimii doi ani s-a înregistrat un oarecare reviriment în domeniul producției, șomajul s-a menținut, în genere, la un nivel înaltAceste evoluții infirmă categoric „teoriile" susținute de adepții cursei

înarmărilor, potrivit cărora dezvoltarea producției de armament ar impulsiona economia, i-ar asigura un grad ridicat de folosire a capacităților de producție. Viața arată că, dimpotrivă, escaladarea cheltuielilor militare ridică obstacole serioase în calea dezvoltării producției de bunuri necesare populației, a desfășurării normale a vieții economice.Semnificative sînt datele furnizate de Biroul de statistică a muncii al Statelor Unite, potrivit cărora :
cu un miliard de dolari transferați din bugetul militar în 

cel civil se pot crea 100 000 de locuri de muncă, iar cu în
treaga sumă absorbită anual de înarmări — 40 000 000 — 
deci cu mult peste dublul șomerilor din țările capitaliste a- 
vansate.

dacă 2 000 tone de materii fisionabile (combustibil nu
clear) ar fi disponibile în scopuri pașnice, aceasta ar ajunge 
spre a alimenta cu combustibili inițiali și de înlocuire, pe 
toata durata lor utilă, instalații cu reactoare termice cu o 
putere de circa 100 000 MW sau reactoare supragenera- 
toare rapide cu o putere de aproximativ 500 000 MW.

Pentru comparare, estimările actuale ale A.I.E.A. referitoare la puterea instalată totală a centralelor cu energie de origine nucleară sînt de 300 000 MW pentru 1980 și de un milion MW pentru 1990.
Accelerarea inflației. ° caracteristică esențială a actualei crize economice o constituie împletirea ei cu o inflație galopantă, care s-a accentuat continuu în perioada postbelică. în strînsă legătură tocmai cu accelerarea cursei înarmărilor. Cheltuielile militare sînt prin ele însele inflaționiste, deoarece, sporind cererea de consum fără să mărească oorespunzător volumul mărfurilor disponibile pe piață, exercită presiuni în direcția creșterii preturilor în întreaga economie. De la începutul actualului deceniu preturile au crescut in țările capitaliste dezvoltate intr-un ritm mediu anual de 10—15 la sută — ceea ce atrage permanent scăderea puterii de cumpărare a celor care trăiesc din venituri fixe. Or, numeroși specialiști occidentali sînt de părere că actualele fenomene in

flaționiste nu pot fi atenuate în condițiile menținerii unui nivel ridicat ăl bugetelor militare.
Dezechilibrarea balanțe

lor de plăți. Una din exPresiiIe evidente ale perturbărilor din economia mondială o constituie dezechilibrarea balanțelor de plăți externe. La aceasta a contribuit considerabil importul de tehnică militară, de multe ori ca urmare a atragerii in cursa înarmărilor a unor țări mai puțin dezvoltate economicește de către furnizorii de armament Dar și balanțele unor țări capitaliste dezvoltate au fost serios afectate de cheltuielile militare întreprinse dincolo de frontierele lor. in special prin menținerea de baze și trupe pe teritorii străine.
Agravarea crizei mone

tare. Totodai®. economia mondială este puternic zguduită de criza finan. ciar-valutară, la originea căreia stă. după părerile multor experți în materie, cursa Înarmărilor. Așa cum

îl
1978

Sub acest titlu 
semnificativ, ziarul 
„The New York 
Times" scrie: „Da
torita dimensiunilor 
lor, bugetele milita
re au influența co
pleșitoare asupra 
întregii economii". 
O grditoare ilustra
re în acest sens o 
constituie diagra
ma de alături pu
blicata in sapta- 
mînalul „Newswe
ek" : ca urmare a 
sporirii vertiginoa
se a cheltuielilor 
militare, fața de 
1960, puterea de 
cumpdrare a dola
rului a ajuns la 
numai 45 de cenți I

Măsuri ale autorităților 
pakistaneze. ° curte militară din orașul pakistanez Multan a condamnat la cîte un an închisoare pe Ghulam Hussain și Farooq Leghari, foști secretari generali ai Partidului Poporului din Pakistan după arestarea fostului premier pakistanez, Zulfikar Aii Bhutțo. Ei au fost acuzați de incitare la demonstrații împotriva guvernului. g

Reuniunea Ia nivel îmut 
a Pieței comune și_a tnceput lucrările la Bruxelles. Principala problemă înscrisă pe agenda reuniunii este adoptarea noului sistem monetar vest-european. elaborat de Franța și R.F.G. Noul sistem ce urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 1979 întîmpină rezistență din partea Marii Britanii. care nu-1 acceptă în forma prezentată inițial la precedenta reuniune la nivel înalt a „celor nouă".

1 DOLAR = 45 CENȚI.»
susțin aceștia, măsurile excepționale luate în 1971 de S.U.A. — măsuri în urma cărora sistemul monetar internațional de la Bretton Woods, în centrul căruia se afla dolarul, a încetat să mai funcționeze — au fost direct legate de presiunile exercitate asupra balanței de plăți și a monedei americane de cheltuielile militare ale Statelor Unite.

Perturbarea relațiilor e- 
COnOmiCe. Persistenta crizei economice mondiale și dificultățile tn ceea ce privește depășirea ei sînt legate. totodată, de faptul că relațiile economice internaționale sînt afectate de cursa înarmărilor ca urmare a reștrîngerii inerente a schimburilor de bunuri civile, cit șl a menținerii discriminărilor, pe considerente „strategice", a raporturilor de schimb inechitabile — factor de adîncire a decalajelor dintre țările dezvoltate și cele ta curs de dezvol-. tare.Apare, astfel, limpede că prin costurile sale exorbitante, prin consecin

țele sale economice și sociale profund negative, cursa Înarmărilor constituie nu numai un important obstacol in calea progresului fiecărei națiuni, ci și o principală circumstanță agravantă a situației economice mondiale, în lumina acestor constatări, concluzia care se poate trage. în concordantă cu rațiunea, cu interesele și aspirațiile de dezvoltare și prosperitate ale tuturor popoarelor, este aceea că TREBUIE CURMATA ORICE NOUA ESCALADARE A CHELTUIELILOR MILITARE, TREBUIE TRECUT IN MOD HOTARIT LA REDUCEREA BUGETELOR MILITARE.Sînt tot atitea argumente ta favoarea poziției constante a României, care cheamă la unirea eforturilor statelor și popoarelor pentru reducerea cheltuielilor militare, stăvilirea cursei înarmărilor, adoptarea de măsuri efective în direcția dezarmării generale. în primul rînd a dezarmării nucleare. ta concordantă cu aspirațiile de pace și progres ale întregii omeniri.
Gh. CERCELESCU

Alegerile din Venezuela. Postul de televiziune „Venevision" din Caracas a anunțat că. după evaluarea a aproximativ 85 la sută din sufragiile expritaate ta cadrul scrutinului prezidențial de duminică, victoria ar fi revenit candidatului partidului social-creștin „Copei". Luis Herrera Campins, care totalizează 2 387 334 voturi, față de 2197 421 adjudecate de candidatul partidului de guvernămînt. Acțiunea Democratică, Luis Pinerua Ordaz. încă nu s-au anunțat rezultatele oficiale.
In onorarea reformei a- 

grate. ora?ul portughez Evora a avut loc o conferință în problemele reformei agrare, la care au participat peste 3 000 de delegați. Participanții au adoptat o moțiune prin care cer să se pună capăt „ofensivei împotriva reformei agrare" și să se continue exproprierea altor latifundii. însumînd circa 700 000 ha. Se știe că precedentul guvern — condus de Nobre da Costa — a acționat împotriva reformei agrare, restituind foștilor proprietari o parte din pămînturile naționalizate, ceea ce a provocat o puternică mișcare de protest.
Incidente Ia Teheran. !n timpul unor demonstrații care au avut loc la Teheran după intrarea în vigoare a restricțiilor de circulație s-au produs ciocniri cu politia soldate cu 5 morți, 20 de răniți și 145 arestați — informează agenția iraniană de presă P.A.R.S.. citind o declarație a Administrației legii marțiale. Toate școlile din capitală au fost închise pînă la 13 decembrie.
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