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O contribuție importantă la dezvoltarea colaborării prietenești româno-etiopiene, 

la cauza păcii și cooperării internaționale

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 

Ieri a început vizita in tara noastră
a It. col. Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 
si al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste

La Invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
marți dimineața a sosit în 
Capitală, într-o vizită oficială in 
tara noastră, locotenent-colonelul 
Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri ale Etio
piei Socialiste.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut Joc pe Aeroportul 
internațional București-Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe fron
tispiciul salonului oficial se 
aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și șefului 
statului etiopian, lt. col. Men
gistu Haile Mariam, încadrate 
de drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe mari panouri 
erau înscrise urările „Bun venit 
în Republica Socialistă România 
președintelui Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri ale Etio
piei Socialiste, locotenent colo
nel Mengistu Haile Mariam !“, 
„Să se dezvolte și să se inten
sifice relațiile . „ de . prietenie. și. 
solidaritate dintre România și 
Etiopia in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internațio
nale !“.

Aeronava specială cu care că
lătorește șeful statului etiopian 
a aterizat la ora 11,30.

La coborîrea din avion, șeful 
statului etiopian, lt. col. Mengistu 
Haile Mariam, a fost salutat 
cu cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi șeii 
de stat și-au strîns mîinile cu 
prietenie.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, marți, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri ale Etiopiei 
Socialiste, locotenent-colonel Men
gistu Haile Mariam.

Au participat tovarășii Manea Mă
nescu. Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Gheorghe Rădules- 
cu, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei,

Toastul tovurasului 
Nicolae Ceaușescu 

/Tovarășe președinte, 
Tovarăși și prieteni, 
îmi face o deosebită plăcere să vă salut în mod 

cordial și să vă adresez dumneavoastră, tovarășe 
Mengistu, și colaboratorilor care vă însoțesc, urarea 
călduroasă de bun venit in România socialistă.

Vizita pe care o faceți este o expresie a bunelor 
relații româno-etiopiene, a dorinței țărilor și popoa
relor noastre de a întări și mai mult prietenia și co
laborarea dintre ele. Constatăm, cu satisfacție, că re
lațiile dintre țările noastre cunosc o evoluție pozitivă, 
anul acesta volumul schimburilor economice fiind 
de două ori mai mare decît în 1975. Acordul comer
cial și celelalte acorduri dintre România și Etiopia 
au deschis perspective tot mai largi colaborării re
ciproc avantajoase, atît pe tărim economic, cît și cul
tural, al invățămîntului și în alte domenii. S-au in
tensificat contactele și vizitele reciproce la diferițe 
niveluri, s-a întărit, de asemenea, conlucrarea româ
no-etiopiană pe arena mondială. Consider însă că 
există mari posibilități ca aceste relații să cunoască 
un progres și mai susținut — și sint încredințat că, în 
cadrul vizitei, vom identifica noi căi și mijloace de a 
conferi dimensiuni și mai largi colaborării dintre 
România și Etiopia. Fundamentate pe egalitate în 
drepturi și respect reciproc, relațiile româno-etiopiene 
corespund pe deplin intereselor ambelor noastre po
poare, reprezentind, totodată, o contribuție la cauza 
prieteniei, colaborării și păcii în lume.

Am salutat în mod călduros revoluția poporului 
etiopian, care a pus capăt feudalismu’ui, dominației 
imperialiste și a deschis calea dezvoltării economico- 
sociale independente a țării. Opțiunea și dorința 
poporului etiopian de a păși pe caiea dezvoltării, so
cialiste reprezintă un factor, important atît pentru 
Etiopia, cît și pentru popoarele africane. Ca prieteni și
(Continuare in pag. a Ill-a)
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Miu Dobrescu. Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ursu, Richard Winter, 
Vasile Mușat, Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-minlstru, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale 
și întreprinderi economice, persona
lități ale vieții noastre științifice și 
culturale, generali și ofițeri superiori.

Au luat parte lt. col. Berhanu 
Bayih. It.. Guessesse Wolde Kidan, 
lt. comandor Yehualashet Germa. It. 
Mengestu Gemetchu, Ashagre Yegle- 
tu, Tefra Wolde Semaet, Feleke
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Gedle Giorgis, Tesfaye Dinka și cele
lalte persoane oficiale etiopiene care 
îl însoțesc pe șeful statului în vizita 
in tara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Etiopiei Socialiste și Republicii 
Socialiste România.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, președintele Nicolae Ceaușescu 
și șeful statului etiopian, lt. col. 
Mengistu Haile Mariam, au rostit 
toasturi, urmărite cu atenție și subli
niate cu aplauze.

Toastul tovarășului

Mengistu Haile Mariam
Tdvarășe Nicolae Ceaușescu,
Tovarăși și prieteni,

Aș dori să exprim sincera mea gratitudine pentru 
primirea caldă ce ne-a fost acordată mie și tovară
șilor mei încă din momentul sosirii în frumosul oraș 
București.

Cuvin tarea rostită cu cîteva clipe în urmă de to
varășul Ceaușescu, în care s-a referit și la unele as
pecte importante ale revoluției etiopiene și a exprimat 
cele mai bune urări pentru succesul acesteia, confirmă 
faptul că poporul României se interesează înde
aproape de cursul revoluției noastre.

Relațiile de prietenie dintre popoarele României și 
Etiopiei sînt tradiționale. Ele au fost întărite pe mai 
departe, ca rezultat al înfăptuirii revoluției etiopiene 
cu patru ani în urmă.

Poporul etiopian cunoaște foarte bine lupta îndelun
gată și sacrificiile mari făcute de poporul rorSân in 
lupta sa pentru eliberarea națională și împotriva fas
cismului. Frontul patriotic antihitlerist și celelalte 
organizații antifasciste create după aceea au înfrînt 
regimul marionetă, al lui Antonescu, au desfășurat 
o luptă armată hotărîtă și curajoasă împotriva for
țelor hitleriste, încununînd astfel lupta antifascistă 
a poporului român.

în continuare, vorbitorul a spus ; în ciuda deosebi
rilor de timp și spațiu, masele largi ale Etiopiei, ca 
și poporul român odinioară, sînt angajate astăzi într-o 
luptă de clasă ascuțită și decisivă în vederea instau-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Republicii au început, 

marți, 5 decembrie, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și locotenent-co
lonel Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu și al Consiliului 
de Miniștri ale Etiopiei Socialiste.

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea 

Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui, Cornel Burtică. Viceprim-minis- 
tru. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe. Angelo Miculescu, viceprim- 

' ministru, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, general-locote- 
nent Ion Hortopan, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major. Tudor Postel- 
nicu. ministru secretar de stat la Mi
nisterul de Interne, șef al Departa
mentului securității statului. Nicolae 
Constantin, șeful grupului de con-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, 5 decembrie, pe 
primul ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Mustafa Khalil, trimis special 
al președintelui Anwar El Sadat.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe.

Au fost de fată Ossama EI Baz, 
prim-adjunct al ministrului de exter
ne, și Hassan Abdel Aal Nayel, am
basadorul R.A. Egipt la București.

Primul ministru egiptean a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj și i-a transmis, totodată, un. 
salut călduros, de prietenie, multă 
sănătate și fericire, cele mai bune 
urări din partea președintelui R.A. 
Egipt, Anwar El Sadat. în același 
timp, oaspetele a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu sentimentele 
de înaltă prețuire și cele mai calde 
mulțumiri pentru activitatea neobosi
tă și sprijinul permanent pe care 
România, președintele ei le - acordă 
eforturilor politico-diplomatice pen
tru înfăptuirea unei păci trainice și 
juste în Orientul Mijlociu.

Au
pe primii

îndeplinit planul 
trei ani ai cincinalului

Industria județului Brăila
... Oamenii muncii din industria ju
dețului Brăila au îndeplinit, cu 26 de 
zile înainte de termen, sarcinile de 
plan pe primii trei ani âi actualului 
cincinal, creînd astfel premisele re
alizării pînă la sfîrșitul anului a unei 
producții suplimentare în valoare de 
1,2 miliarde lei,

Raportind acest succes printr-o te
legramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Bi
roul Comitetului județean Brăila al 
P.C.R. subliniază :

Aplicarea cu consecventă a măsu
rilor stabilite privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar, 

silieri ai președintelui Republicii, 
Constantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Republicii, Alexandru 
Roșu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Gheor
ghe Picoș, adjunct al ministrului fi
nanțelor.'

Din partea etiopiană — lt. col. 
Berhanu Bayih, lt. Guessesse Wolde 
Kidan, lt. comandor Yehualashet Ger
ma și lt. Mengestu Gemetchu, mem
bri ai Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu, Ashagre Y’egletu, 
ministrul comerțului, Tefra Wolde 
Semaet, ministrul finanțelor. Feleke 
Gedle Giorgis, ministrul afacerilor 
externe, Tesfaye Dinka, ministrul in
dustriei. col. Tesfaye Wolde Selassie, 
șeful securității statului, Getachew 
Kibret, consilier politic al președin
telui.

Convorbirile prilejuiesc un larg 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
economică și socială a celor două 
țări, stadiul actual al relațiilor ro
mâno-etiopiene, căile și mijloacele de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj, pentru sen
timentele de prietenie transmise și a 
adresat, la rîndul său, președintelui 
Anwar El Sadat un cordial salut și 
cele mai bune urări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat preocu
pările și eforturile continue ale șe
fului statului egiptean, ale guvernu
lui și poporului R.A. Egipt pentru 
găsirea soluțiilor în vederea instau
rării unei păci durabile și drepte în 
Orientul Mijlociu.

Primul ministru egiptean a infor
mat despre evenimentele intervenite 

, in ultimul timp în zonă, despre e- 
forturile ce se fac pentru asigurarea 
succesului negocierilor de pace egip- 
teano-israeliene, ca o parte integran
tă a unei reglementări globale, ono
rabile, juste și trainice a situației 
din Orientul Mijlociu.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
că în prezent, mai mult ca oricind. 
se impune intensificarea activității 
politico-diplomatice pentru soluționa
rea problemelor din Orientul Mijlo
ciu pe cale politică, pașnică, a trata
tivelor, considerîndu-se că nu există 
o altă cale reală pentru realizarea a- 
cestui tel. A fost subliniată impor

organizatoric 
a oamenilor

îmbunătățirea cadrului 
de participare efectivă 
muncii la conducerea întregii activi
tăți, munca plină de dăruire și res
ponsabilitate a colectivelor din eco
nomia județului ne dau garanția în
făptuirii neabătute a hoțărîrilor Con
gresului al XI-lea șl Conferinței Na
ționale ale partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru, profund recunoscă
tori grijii permanente și activității 
neobosite pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. o desfășurați pentru dezvoltarea 
și înflorirea patriei, creșterea nivelu
lui de trai al intregului popor, con- 
solida'rea independentei și suverani
tății României socialiste, vor acționa, 

promovare a acestora în viitor, pre
cum și în legătură cu probleme ma
jore ale vieții politice internaționale.

în cursul convorbirilor, tovarășul 
Mengistu Haile Mariam a dat o înal
tă apreciere ajutorului pe care Româ
nia l-a acordat poporului etiopian in 
lupta sa pentru înfăptuirea obiecti
velor revoluției, pentru reconstrucția 
tării, pentru progresul Etiopiei So
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat dorința României de a ex
tinde colaborarea cu Etiopia in dife
rite domenii de interes comun.

Cei doi președinți au convenit ca 
membri ai delegațiilor române și e- 
tiopiene să examineze și să stabi
lească. în cadrul unor întilniri de 
lucru, modalitățile concrete în ve
derea intensificării colaborării eco
nomice, industriale și tehnice între 
tarile noastre.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, prietenească. 

tanta înțelegerilor dintre Egipt șl Is
rael in cadrul reglementării atotcu
prinzătoare a conflictului din zonă, 
care să ducă la instaurarea unei păci 
echitabile și durabile pe baza retra
gerii Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, soluționării problemelor po
porului palestinian, prin recunoaște
rea dreptului său la autodeterminare 
— inclusiv la constituirea unui stat 
propriu independent — respectării in
tegrității și suveranității tuturor state
lor din regiune. De comun acord s-a 
evidențiat că solutionarea problemei 
poporului palestinian, in conformita
te cu drepturile, și năzuințele sale 
fundamentale, constituie problema e- 
sențială a unei reglementări durabi
le și drepte în Orientul Mijlociu. în 
cursul convorbirilor s-a subliniat ne
cesitatea continuării eforturilor in 
vederea organizării unei reuniuni in 
problemele Orientului Mijlociu — la 
Geneva sau în altă parte — cu par
ticiparea tuturor statelor Interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, sub egida sau cu 
prezența activă a O.N.U.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie.

și în continuare cu dăruire și răspun
dere pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe întregul cinci
nal, contribuind astfel la ridicarea 
națiunii noastre pe " noi. trepte ale 
progresului și civilizației.

întreaga energie în e-
Industria județului Ilfov

Angajați cu ______
forturile pe care poporul nostru le 
consacră dezvoltării in ritm înalt a 
economiei naționale, oamenii muncii 
din județul Ilfov au îndeplinit cu o 
lună mai devreme prevederile pri
vind producția industrială pe primii 
trei ani ai cincinalului. Ca urmare, 
se prelimină obținerea, pînă la sfâr
șitul acestui an. a unei producții su
plimentare in valoare de peste 1 mi
liard lei.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Ilfov al P.C.R., se spune :

în pas cu întreaga națiune, ur- 
mind Îndemnurile dumneavoastră, co
muniștii, toți ilfovenii vă asigură că 
vor acționa cu înalt spirit de răs
pundere pentru îndeplinirea exem
plară a planului de stat la toți in
dicatorii cantitativi și calitativi, a 
tuturor sarcinilor ce revin unităților 
economice din județ in direcția creș
terii continue a eficientei economi
ce. perfecționării generale a activi
tății in industrie și agricultură. Strins 
uniți în jurul partidului, al condu
cerii sale, in frunte cu dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — conducător vrednic de 
cea mai inaltă dragoste și prețuire 
a poporului român — toți cei ce mun
cesc in orașele și satele ilfovene 
nu-și vor cruța forțele pentru a 
spori, an de an, contribuția lor la 
înfăptuirea și depășirea prevederilor 
cincinalului, la accelerarea procesu
lui de edificare a socialismului pe 
pămintul României.

(Agerpres)
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* Figaro... '
I din Oniceni I
i Pionierul Cătălin Murariu din I

Oniceni — Suceava ține cu tot I 
dinadinsul să ne contrazică in ■

I privința numărului de berze care . 
au rămas să ierneze la noi. In I 
afară de cele din Spineni — Olt | 
și Fălticeni — despre care am

I scris la rubrica noastră — Câtă- I 
lin ne-o semnalează și pe a treia I 
barză rămasă la el in sat. Intr-o •

Izt. și-a atins aripa de linia . 
de înaltă tensiune, căzind, fulge- I 
rată. Norocul ei a fost că I 
in preajmă se afla mediculI veterinar. Om priceput, acesta a I

I îngrijit-o ca la carte, iar pionie
rii s-au angajat să-i asigure 1

I hrană și culcuș. Vn singur lucru ■ 
nu înțelege Cătălin : de ce o fi I 
botezat-o veterinarul ffe barza I 
cu pricina... „Figaro" 7

I „Cu-cu“ I
I la Brăila

POUTICO-EDUC
■ *’

4. Azi, despre: COMITETELE
DE CETĂȚENI DIN CARTIERE

■ .... :

^8 ------.......

r ■

1 I- *

I Trecătorii aflați pe strada Re- I 
publicii din Brăila au fost mar
torii unui fenomen neobișnuit 1

I pentru acest sezon. „Cu-cu“, ■ 
„Cu-cu" ! — se auzea clar și I 
tare, de parcă stoluri de cuci vă- • 
rației ar fi invadat ultracentralaI stradă brăileanâ. Ce se intim- I 

| plase 7 In unitatea de ceasorni
cărie nr. 7 a cooperativei

I, „Tehno-casnica", 20 de cuci („do- ■ 
miciliați" in binecunoscutele I 
cutii cu rotițe, lanțuri și contra- •

I greutăți, numite ceasuri) ieșeau, 
cintau și trinteau ușițele. după I 
care iar ieșeau, și iar cintau, și | 
iar... „Cucii ăștia ne-au scos su-

Ifletul — mi se plinge respon- • 
sabilul unității. Sintem singurii I 
din oraș care reparăm ceasurile •

Icu cuc aflate in garanție. Săptă- 
mîna trecută, magazinele briile- j 
ne au vindut cîteva sute de | 
astfel de «minuni» și acum...

[Mecanismul ceasului fabricat la | 
Arad este perfect, dar cei care j 
deranjează sint cucii, care ori *

Icintă continuu, ori la... trecute ■ 
fix. Meșterii arădeni ar trebui 
să-i «domesticească» mai bine". I

I
I

I

I

I

I
I
I
I

„Cînd colo, 
ce să vezi?"

Fiind suferind. Marin Dumitru 
din Petrești, județul Dîmbovița, 
în virstă de 67 de ani, s-a dus in 
stațiunea Govoră-Băi. „Cum se 
lăsase seara — ne scrie el — mi 
se părea că n-am să mai pot 
ajunge la pavilionul unde fu
sesem repartizat. Deodată, nu
mai ce văd că vine spre mine 
cineva care mă-ntreabă unde 
merg. I-am spus de pavilion. 
Omul m-a ajutat să ajung Cu: 
bine, ba mi-a dat și o doctorie 
de. întărire. A doua zi am 
început tratamentul. Cînd colo, 
ce să vezi 7 Omul din fața mea, 
care-mi dăduse seara o mină de 
ajutor, era chiar... C. Năstase, 
doctorul care urma să mă îngri
jească".

Un record 
doborît

După ce am publicat in rubri
ca noastră cele două note despre 
niște dovlecei de dimensiuni 
neobișnuite, au continuat să ne 
sosească noi scrisori, însoțite 
de fotografii, intre care și 
aceea trimisă de mecanicul 
Constantin Novac, str. Flori
lor nr. 6 .din Brăila. I-am dat 
adresa completă, intrucit dînsul, 
în dorința că și alții să cultive 
acești dovlecei „foarte gustoși și 
sănătoși" — cum scrie — s-a 
oferit să le pună la dispoziție și 
semințe. Se pare că dovleceii 
realizați de brăilean constituie, 
intr-adevăr, recorduri in ma
terie. Anul de „virf" a fost 1977, 
cînd unul dintre dovlecei a atins 
lungimea de... 2,15 m și greuta
tea de 13 kg ! Anul acesta, ma
joritatea au fost de numai— 
1,85—1,95 metri. Speră ca la 
anul să se revanșeze. Iar dacă 
cineva-l intrece, nu incape su
părare I

Cu 146 km 
pe oră!

Dacă nu am fi avut in față, ca 
martor, fotografia realizată cu 
ajutorul instalației radar de că
tre lucrătorii de la serviciul de 
circulație al miliției județului 
Maramureș, cazul l-am fi cre
zut... incredibil I Pentru că. real
mente, ce altceva poți să spui 
despre un om care circulă prin 
localitate cu viteza de... 146 kilo
metri pe oră 7 Autoturismul sur
prins cu această viteză in Tăuți 
Măgherăuș poartă numărul 1— 
MM—575, iar posesorul său se 
numește Ilie Fllipaș din comuna 
Seini. 1 nchipuiți-vă ce s-ar fi 
putut întimpla dacă-i tăia calea 
cineva sau era vreun obstacol !

I
I
I
I
I
1
I
I

I

I

I
| O noapte
I albă
1 Constantin Banta, președintele ’ 
I Judecătoriei din Tg. Jiu, ne reia- .

tează fapta reprobabilă săvirșită I 
de doi frați, pe nume Constan- | 
tin și Nicolae Măgăreață, in

I virstă de 36 și, respectiv, 25 de I 
ani, de fel de prin părțile Dolju
lui, care se pripășiseră prin Mo- ’ 

itru. In loc sa se apuce de o > 
muncă cinstită, cei doi se țineau 
toată ziua, bună ziua, de chefuri. I 
Ultima petrecere a fost de pomi- 

Ină. O noapte-ntreagă. oamenii I 
dintr-un bloc in care cei doi se I 
„cinsteau" cu alții de teapa lor 1 

In-au putut pune geană pe geană. ■
Ba au mai fost și amenințați, in
sultați. Instanța l-a condamnat I 

Ipe fratele cel mare la șase luni
închisoare corectională, iar pe I 
cel mic la patru luni și jumătate. I

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților
„Scînteil" 1

Cartierul, strada, blocul, elemente 
esențiale ale mediului de conviețuire 
socială, de care oamenii își leagă în 
mod intim existența pe toate trep
tele-vîrstei, constituie, după locul de 
muncă, terenul de afirmare a iniția
tivei și spiritului gospodăresc în inte
resul colectivității, al preocupărilor 
generale. Comitetele de cetățeni — 
organisme obștești 
sistemul 
noastre — au tocmai menirea de a 
pune în valoarș acest spirit gospo
dăresc prin organizarea de acțiuni 
patriotice, prin mobilizarea locuitori
lor de la orașe și sate la lucrări edi
litare și de înfrumusețare a localită
ților, concomitent cu desfășurarea 
muncii educative .pentru . ridicarea 
conștiinței civice. In cele ce urmează 
ne-am propus să ne ocupăm doar de 
una din laturile acestei activități, re- 
levînd experiența unor organizații de 
partid din cartiere bucureștene în 
ceea ce privește

ANTRENAREA LARGA A CETĂ
ȚENILOR LA COLECTAREA DE
ȘEURILOR DIN GOSPODĂRIILE 
PERSONALE, îndeosebi resturi me
talice și alte materiale. Ca răspuns 
la chemarea secretarului general al 
partidului, aceasta formează în mo
mentul de fată obiectivul principal al 
multor comitete de cetățeni. Roadele 
acestei acțiuni se văd acolo unde or
ganizațiile de partid din cartiere au 
pus pe primul plan al preocupărilor 
lor îndrumarea, controlul și sprijinul 
efectiv, de zi cu zi, acordat Comi
tetelor de cetățeni. „Dacă vrei să 
duci un lucru la bun sfîrșit. trebuie 
să știi cum să-l începi", ne spunea 
tovarășul Iuliu Voica, secretarul or
ganizației de bază din circumscripția 
nr. 12, sectorul 6, care ne-a prezen
tat concis filmul acțiunii de colectare 
a deșeurilor metalice. După un obi
cei statornicit, secretarul organizației 
de partid a luat legătura cu președin
tele comitetului de cetățeni de îndată 
ce a fost comunicată cantitatea de 
deșeuri ce urmau să fie colectate în 
circumscripție și au hotărît să ana
lizeze într-o ședință comună a mem
brilor biroului organizației de bază 
și a comitetului de cetățeni posibi
litățile de obținere a cantității pre
văzute. „Noi am ajuns, la concluzia 
că avem rezerve mai mari, așa că 
am înscris in planul . nostru ci
fra pe care ne-am propus-o, ur- 
mind să vedem la fața locului in 
ce măsură aprecierea noastră co
respunde realității", ne spune secre
tarul de partid. Apoi au fost consti
tuite echipe care să meargă din casă 
în casă, au fost stabilite puncte fixe 
unde să fie depuse metalele. Pentru 
a se urmări desfășurarea acțiunii, 
dar și’ pentru a interveni acolo unde 
eventual ar apărea greutăți, a fost al
cătuit un colectiv de coordonare, din 
care, firește, fac parte secretarul de 
partid și președintele comitetului de 
cetățeni. De pildă, la gospodarii care 
aveau pe lingă casă deșeuri meta
lice și care, datorită, vîrstei înaintate, 
nu le puteau transporta, s-au depla-

importante în
democratic al societății

sat alți cetățeni pentru a asigura co
lectarea.

Cu multă operativitate a fost 
inițiată și o acțiune de recuperare 
a borcanelor ; practic, s-a trecut 
imediat Ia lucru, folosindu-se meca
nismul deja în funcțiune al colectării 
de metale. în plus, s-a amenajat un 
punct fix și a fost alcătuită o echipă 
de gospodine păntru spălatul și sor
tarea borcanelor. Pînă acum cetățe
nii cartierului au strins 17 000 kg 
metale vechi, cu 9 tone mai mult 
decît cifra prevăzută inițial. 1713 
borcane, 11 cauciucuri auto, precum 
și o importantă -cantitate de hirtie.' 

„Eu nu sînt membru de partid, ne 
spunea Ion Șerban. președintele co
mitetului de cetățeni, dar sprijinul 
organizației de partid, experiența co-

■
in Capitală

muniștilor in mobilizarea oamenilor 
și exemplul lor personal sînt hotări- 
toare în desfășurarea activității 
rodnice a comitetului nostru".

Unele comitete de cetățeni, fără a 
mai aștepta sprijinul consiliilor 
populare, găsesc din proprie iniția
tivă soluții eficiente pentru asigu
rarea spatiilor de depozitare a ma
terialelor și produselor colectate. 
Astfel, în circumscripția electorală 
nr. 11 din același sector, secretarul 
organizației de partid și președintele 
comitetului de cetățeni au cerut per
misiunea consiliului popular' de a 
folosi un teren viran, unde se afla 
și o magazie 
reparat apoi 
au curățat și 
acest fel au 
„bază de recepție"

părăsită. Meseriașii au 
magazia. gospodinele 
măturat terenul și in 
amenajat o adevărată 
.7 a cartierului. 

Pentru adăpostirea borcanelor, pînă 
la găsirea altei soluții s-a apelat la 
bunăvoința unor cetățeni care au pus 
la dispoziție unele dependințe. Și. 
astfel, un prim bilanț consemnează : 
17 000 kg deșeuri metalice, cu zece 
tone peste plan, 1 508 borcane, 500 kg 
hirtie...

— MUNCA POLITICA DE LA OM 
LA OM este principala noastră formă 
de convingere a cît mai multor cetățeni 
să participe la acțiunea patriotică de 
colectare a deșeurilor — ne spunea 
tovarășul Vasile Păunescu, secreta
rul organizației de partid nr. 11 
cartier din sectorul 7, comunist 
îndelungată experiență, care știe 
pună în mișcare întregul evantai 
mijloacelor muncii politico-educa
tive. pe bază de planuri riguros 
elaborate, cu sarcini și termene pre
cise. Pentru realizarea „planului de 
producție" al cetățenilor cartieru- 
lui. cum îi place secretarului 
de partid să denumească prevederile

de 
cu 
să 
al

privind colectarea deșeurilor, comu
niștii organizației de cartier — care 
reprezintă, de fapt, jumătate din 
numărul celor ce alcătuiesc comite
tul de cetățeni, comitetele de stradă 
și ale asociațiilor de locatari — paralel 
cu participarea lor efectivă la aceas
tă acțiune, explică și conving pe ve
cini, prieteni, cunoscuți, in frecven
tele întilniri cotidiene, ce importanță 
are pentru economia națională, pen
tru bunăstarea tuturor, reintrodu
cerea în ciclurile de producție a me
talului, hirtiei, sticlei aflate fără fo
los. în gospodăriile individuale. Tot
odată, nu sint trecute cu. vederea 
nici formele organizate de ridicare 
a gradului de conștiință civică a ce
tățenilor : au loc periodic întilniri cu 
tovarăși cu funcții de răspundere la 
consiliul popular, cu economiști, ju
riști etc.

LĂRGIREA ARIEI CONTACTE
LOR CU CETĂȚENII, SPORIREA 
FORȚEI DE MOBILIZARE A 
GANIZAȚIILOR DE PARTID 
REALIZEAZĂ ȘI PE CALEA 
TRENĂRII CERCURILOR DE 
MEMBRI DE PARTID in acțiunile 
întreprinse. Pentru organizația nr. 44 
din sectorul 7, de pildă, acest cerc 
reprezintă un sprijin prețios și efi
cient, cei mai mulți din cerc făcind 
parte din organismele cetățenești. 
După cum ne relata tovarășul Duță 
Badea, secretarul organizației de 
partid, aceștia s-at» angajat. după 
puterile lor, contrazicindu-și adesea 
virstă, să asigure înfăptuirea măsu
rilor adoptate de comuniști, măsuri 
finalizate în colectarea a 12 tone de 
deșeuri metalice și 2 000 kg de hir
tie, la care se adaugă numeroase alte 
realizări, edilitar-gospodărești. De 
altfel, cartierele fruntașe la strîn- 
gerea diferitelor materiale înre
gistrează cu aceeași constantă rezul
tate bune și în activitatea de înfru
musețare a străzilor, de păstrare a 
ordinii și curățeniei, de respectare a 
normelor de conviețuire socială, ofe
ră numeroase exemple de intrajuto-

■ rare cetățenească și, pur și simplu, 
omenească.

Cu toate reușitele înregistrate în 
colectarea deșeurilor, rezervele sint 
încă departe de a fi epuizate, tn 
acest .sens este necesar ca orga
nizațiile de partid teritoriale, pe de 
o parte, să sprijine mai susținut or
ganizațiile de partid din cartiere în 
coordonarea activității comitetelor de 
cetățeni pentru sporirea cantităților 
colectate și trecerea, deopotrivă, la 
stringerea deșeurilor textile, din ma
teriale plastice, uleiuri minerale, iar 
pe de altă parte să orienteze mai 
ferm consiliile populare, exercitind 
un control exigent în direcția asigu
rării spațiilor de depozitare, a res
pectării graficelor de ridicare și 
transport, pentru ca această acțiune 
de mare importanță economică și po
litică să se desfășoare în flux con- 
tihtiit, CU tăzijltate mereu mai bune.
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La Mangalia, în „sezonul alb“
OR-

SE 
AN- 
NE-

C. VARVARA

— O discuție cu directorul I.H.R. 
Mangalia acum, in plin decembrie, 
poate să promită noutăți de larg 
interes ?

— Desigur — ne ' spune tovarășul 
Alexandru Drăgușln — doar la 
Mangalia a început... a doua vară 
pe litoral. Dacă in lunile anterioare 
sintem gazde ale turiștilor în sta
țiunile Jupiter, Aurora. Venus și 
Saturn. în timpul iernii ținem la 
dispoziția solicitanților stațiunea 
Mangalia, unde se află hotelul bal
near „Mangalia" și alte cîteva ho
teluri. Ținînd seama de capacitatea 
acestora, in timpul iernii putem 
primi la odihnă și cură balneară 
peste 10 000 de oameni ai muncii.

— Concret, ce posibilități de cură 
balneară oferă 1 turiștilor această 
stațiune în „sezonul alb" ?

— Complexul sanatorial „Manga
lia" este unul dintre cele mai mo
derne și mai bine dotate unități de

acest fel din țară. Aici trecerea de 
la sezonul de vară la cel de iarnă 
aproape că nu se simte. Ca și vara 
se fac băi in apă de mare. Locul 
mării il ia insă piscina acoperită 
din incinta complexului. Există și 
„soare" pentru... „plajă" : instalații 
moderne permit, in săli special 
amenajate, sub ingrijire medicală, 
efectuarea unor tratamente eficien
te. Dacă adăugăm și faptul că aici 
se valorifică, in slujba sănătății, 
izvoare de apă sulfuroasă mezoter- 
mală. avem o imagine mai completă 
a potențialului pe care-1 are sta
țiunea Mangalia.

In continuare, directorul I.H.R. 
Mangalia ne-a prezentat o listă 
lungă de afecțiuni ce pot fi vinde
cate aici. Printre cele mai impor
tante. care se tratează cu bune re
zultate aici, amintim : bolile reuma
tismale, spondiloza, 
aparatului locomotor,

maladii ale 
ale sistemu-

lui nervos periferic și central. De 
asemenea, se tratează afecțiuni 
ginecologice, dermatologice, tuber
culoza extrapulmonară. rahitismul 
etc.

Pe bună dreptate, specialiștii 
afirmă că Mangalia se numără 
printre stațiunile cu cel mai larg 
evantai terapeutic din țară. Condi
țiilor bune oferite și in această pe
rioadă de complexul sanatorial 
„Mangalia" li se mai ' adaugă și 
avantajul unor tarife substanțial 
reduse față de cele din timpul verii. 
O zi — casă, masă și tratament 
(hotel categoria I) — costă 65 lei, 
in timp ce în sezonul estival se 
ridică la peste 100 lei. întregim 
aceste informații cu incă una : bi
letele pentru cură balneară și 
odihnă la Mangalia se pot procura 
de la toate agențiile și filialele de 
turism. (P. Constantin).

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

RĂSPUNDERE A PREZENTULUI FATĂ DE VIITOR

Aerul orașului
mai sănătos

mai curat,

„Luna cadourilor"
Pentru întreținerea sănătății 

frumuseții tenului, maga
zinele și raioanele specializate' 
ale comerțului de stat oferă o 
mare diversitate de produse cos
metice românești, de calitate 
superioară, ca, de exemplu, pro
dusele din gama „Pelox", care 
valorifică substanțele active din 
nămolul de Techirghiol. Aceste 
produse exercită asupra tenului 
o acțiune tonică, hidratantă. fa
vorizează metabolismul celular 
și rehidratarea țesuturilor. Gama 
„Pelox" conține : loțiune tonică, 
emulsie hidratantă, cremă emo- 
lientă pentru zi, cremă emolien- 
tă pentru noapte și cremă emo- 
lientă de ochi, (Publicitate).

Ziarul nostru a publicat, în numărul său din 30 august 1975, 
o anchetă despre modul in care se' acționa pentru reducerea po
luării orașului Tg. Jiu de către Combinatul de lianți și azboci
ment din localitate. în răspunsurile interlocutorilor noștri de a- 
tunci se vorbea pe larg despre un complex de măsuri, atît de ordin 
tehnologic — pentru reducerea emulsiilor de praf de ciment și clin- 

ji‘‘f".ker “-'-'Cit-.și de ordin'ecologic. .Termenul de. scadență al celor , mai 
. importante dintre măsuri era anul 1979, Așadar, in.momentul de față, 

cind populația orașului se apropie de 100 000 locuitori, cînd pe teri
toriul său se află în construcție și alte obiective industriale, se pune, 
firesc, întrebarea : cu ce rezultate s-au soldat măsurile preconizate 

urmă cu trei ani ?in
Iacobescu,
„Ca organ

Nicolae 
cipiului : 
de stat, împuternicit 
carea legii, consiliul 
nicipal și-a propus

ce rezultate s-au soldat măsurile preconizate

muni-
puterii

primarul 
local al . 
să asigure apli- 

popular mu- 
__ atunci să ac
ționeze în două direcții. In primul 
rind. să dezvoltăm zona de verdeață 
din jurul localității, pentru a avea un 
bun filtru natural de apărare impo- 
triva poluării. în al doilea rind, să 
obligăm combinatul de ciment să se 
încadreze in normativele admise pri
vind emulsiile de praf in aer. în pe
rioada care a trecut de la publicarea 
anchetei în ziarul «Scînteia» s-au în
registrat progrese evidente in limi
tarea poluării atmosferei cu praf de 
ciment și clinker. Mediul ambiant 
este astăzi mai sănătos, atît datorită 
creșterii cu circa 30 ha a zonelor de 
vegetație din oraș și din jurul său, 
cit și măsurilor întreprinse pentru

reducerea cantității de praf emanate 
în atmosferă. Dar atît timp cit în aer 
mai sint încă degajate 80—120 tone 
de praf zilnic, cantități care depă
șesc cu mult normativele prevăzute, 
nu ne putem declara mulțumiți și ce
rem factorilor în drept să acționeze 
neîntîrziat pentru îndeplinirea tuturor 
măsurilor preconizate".

Ing. Nicolae Haranaciu, directorul 
combinatului : „De la 250—500 tone 
pulberi, cit se arunca zilnic in atmos
feră în 1975, s-a ajuns la 80—120 tone

— Ancheta noastră 
în municipiul Tg. Jiu -

C.L.A. Tg. Jiu, 97 — adică 30 la 
— nu funcționează nici în pre
ia parametrii proiectați. Părerea

Cind a căzut eroic în au
gust 1917 la Mărășești, in 
fruntea plutonului pe care-1 
comanda, Ecaterina Teodo
roiu se apropia de 23 de 
ani. Nu trecuse mult de 
cînd pe retina ei se grefa-' 
seră cele dinții orori ale 
războiului ; nu trecuse mult 
de la moartea fratelui Ion 
și de cînd îngropase pe fra
tele mai mare, Nicolae, ser
gent în Regimentul 18 Gorj, 
căzut la Simbotin.

în acest răstimp, in sufle
tul celei ce va deveni Eca
terina Teodoroiu se aprin
seseră năzuința acțiunii 
cu arma în mină și o ener
gie ce nu-și putea avea 
sursa decît intr-o foarte 
înaltă trăire și dăruire spi
rituală, patriotică, decit in 
conștiința lucidă 
chemări deloc 
profund umane, 
tă neînfricată pentru cau
za poporului. Fata aceasta 
plăpindă cîștigase mai în- 
tii, și de una singură, 
vingînd opoziția 
— de la general, 
general Dragalina, 
soldat (soldații pe 
va avea in subordine) 
o luptă cu tradiția 
obișnuința, cu prejudecata, 
în mai puțin de un an, ea 
s-a înrolat activ în rîndu- 
rlle combatanților și a tre
cut botezul focului, s-a re
marcat prin fapte de arme ■ 
deosebite, a devenit prima 
femeie-ofițer a armatei 
române. A luptat pe Jiu. a 
căzut prizonieră la Bărbă
tești. a fost grav rănită la 
Filiași. A primit „pentru 
vitejia și devotamentul 
arătat pe cimpul de luptă" 
„Virtutea militară". A rein
trat din nou în armata ope
rativă. S-a distins 
deosebit în timpul 
rilor de tactică și 
militară. A ajuns 
tea unui pluton, 
unei companii...

★
Bibliografia despre Eca

terina Teodoroiu este încă 
destul de .restrinsă. Filmul 
artistic realizat de Dinu 
Cocea și Casa de filme nr. 
1 vine să umple acest gol, 
reconstituind momentele

semnificative ale formării 
eroinei și încercînd să răs
pundă la întrebarea pe care 
ne-o punem fiecare : ce a 
făcut-o pe această fată, pe 
ea anume și nu pe alta, să 
rupă o tradiție milenară 
care ținea femeile, în vre
me de război, 
linia intii, 
impulsuri, 
particulare 
Cătălina Todfcroiu — Eca-

departe de 
ce motive, ce 
ce ' imprejurări 
au făcut din

trat în Pantheonul național. 
(Un singur exemplu, din 
multele posibile : finalul 
apoteotic al morții in pi
cioare. Ecaterina Teodo- 
roiu a căzut chiar așa. pri
mind in inimă două gloan
țe. în timpul unui atac).

Restrmsă. partea de fic
țiune a filmului este și ea 
inspirată de adevărul isto
ric și are o funcționalitate 
remarcabilă. De pildă, per-

altă , parte. Alături de scene 
și mai ales replici zgudui
toare, intilnim in „Ecate
rina Teodoroiu" 
imagini idilice 
jului sătesc, ale încleștări
lor luptei, ale refugiului la 
Iași și chiar ale relațiilor 
dintre oameni. De asemenea 
— destule locuri comune, 
fraze declarative. Aș spu
ne chiar că filmul trădează 
o luptă secretă între forța

și destule 
ale peisa-

a unei 
mistice, 

la lup-

în- 
tuturor 

dirzul 
pînă 
care

la 
îi
și

in mod 
pregăti- 
strategie 
în frun- 
sufletui

„Ecaterina
Teodoroiu“

terina Teodoroiu, „eroina 
de la Jiu" ?

Cum majoritatea pagini
lor închinate Ecaterinei 
Teodoroiu — romanești sau 
nu — par de factură pro
nunțat romanțată, cea mai 
importantă calitate a aces
tui film, ce se vrea un oma
giu adus faptelor excepțio
nale ale unei femei patriot, 
mi se par caratele lui de 
autenticitate. Spre meritul 
lor, scenariștii Mihai Opriș 
și Vasile Chiriță s-au stră
duit să izoleze cu grijă as
pectele adevărate de cele 
literaturizante și au făcut 
apel la importantele surse 
de informație existente în 
arhive ; un efort extrem de 
util în filmul istoric, 
în care imaginația fără su
port real nu face prea bune 
servicii și în care, pe de 
altă parte, sîntem tentați, 
nu o dată, să punem pe sea
ma idealismului 
parte din gesturile
ționale ale celor ce

autorilor 
excep- 
au in-

sonajul doctorului Mure
șanu aduce’ în atenție soli
daritatea firească a româ
nilor ardeleni la 1916. ca și 
la 1877, cu frații lor de* 
pește Carpați.

Cum dispozițiile tempera
mentale, intelectuale, sufle
tești. atitudinile Ecaterinei 
Teodoroiu au fost excepțio
nale. dorința de veridicitate 
a realizatorilor — sublini
ată pînă acum — face ca 
filmul să fie dens în fapte 
spectaculoase și zguduitoa
re. Metoda documentară 
restrînge, salutar, momen
tele de melodramă, infu
zează un gust amar unora 
dintre scenele ce amenințau 
să devină dulcege. Din pă
cate, această metodă e con
tracarată în parte de vi
ziunea insuficient de rea
listă a autorilor filmului 
asupra războiului și a sur
selor eroismului, pe de o 
parte, de concepția lor 
asupra unui film patriotic 
de largă audiență — pe de

materialului de viată ce s-a 
impus realizatorilor și rețe
tele practicate in raport cu 
un film de acest gen. Aș 
spune că in acest caz 
gențele marii arte și 
ale unei perspective 
derne asupra mobilurilor 
actelor și opțiunilor ome
nești, asupra resurselor pa
triotismului își găseau un 
sprijin excepțional în viața 
și personalitatea eroinei, și 
ele puteau furniza un ex
traordinar evantai de as
pecte concrete și particu
lare care ar fi dat o și mai 
mare vigoare generalizării. 
Ele ar fi putut alimenta — 
singure — o narațiune dra
matică mai dens și mai 
subtil problematică. mai 
dură și mai tulburătoare 
sub aspect meditativ.

Transfigurarea artistică a 
unui scenariu cu subiectul, 
cu eroii 
terinei 
în fata 
Cocea,

exi- 
cele 
mo-

și de factura „Eca- 
Teodoroiu" a pus 
regizorului Dinu 
a interpreților,

a autorului imaginii remar
cabile, Marian Stanciu, sar
cini tehnice, de muncă cu 
actorii sau de valorificare a 
resurselor lor expresive 
dintre cele mai dificile, pe 
care le-au dus la bun sfir- 
șit cu profesionalitate și 
talent.

Pentru multă vreme, zeci 
de mii de spectatori vor 
asocia numele Ecaterinei 
Teodoroiu de chipul, de 
gesturile Stelei Furcovici. 
Un debut aproape surprin
zător prin capacitatea tine
rei actrițe de a comunica 
sublimul datorită căruia 
flacăra dragostei de țară 
amplifică puterile 
preschimbă natura, 
sugera contrastul 
gingășia fetei din Vădeni și 
voința de fier, marile dis-' 
ponibilități ale eroinei. Fil
mul mai include un debut 
remarcabil prin concizia și 
interiorizarea interpretării, 
cel al tînărului actor Ion 
Lupu, interpretul ofițerului 
Mănoiu. Regăsim în rolul 
doctorului Mureșanu farme
cul asprimii, tensiunea și 
neliniștea intelectuală și 
existențială aparte ale lui 
Ion Caramitru și. alături 
de el, pe Mihai Mereuță, 
Elena Sereda și alții.

Putem considera că prin 
, „Ecaterina Teodoroiu" ci

nematografia românească 
scrie o nouă pagină a epo
peii naționale, prețioasă 
prin actul de cunoaștere pe 
care-1 reprezintă șl prin fe
lul in care transformă 
documentul în materie sen
sibilă, cu puternice ecouri 
educative. Acest film face 
însă și mai legitim apelul 
nostru la continuă autode- 
pășire, la efort creator de 
natură să asigure incă din 
pornire, de la scenariu și 
decupaje, nu „filme peste 
așteptări", ci „așteptări 
mari, deplin confirmate de 
filme" : saltul spre o supe
rioară calitate artistică și 
un conținut uman mai dens 
și mai actual, saltul de car 
li ta te de care are nevoie 
producția cinematografică 
românească.

fizice, 
de a 
dintre

Natalia STANCU

pe zi, ceea ce reprezintă o reducere 
cu aproape 50 la sută față de data la 
care s-a publicat ancheta. Prinue 
măsurile adoptate în această perioadă 
de combinatul nostru pentru redu
cerea poluării, menționez : elimi
narea unor deficiențe in sistemul de 
evacuare a făinii colectate in electro- 
filtre ; confecționarea unor sonde de 
prelevare și absorbție a gazelor ; în
locuirea electrozilor de emisie de la 
electrofiltre cu electrozi de mare efi
ciență. De asemenea, am întreprins o 
serie de măsuri organizatorice și po
litice în vederea creșterii răspunderii 
personalului muncitor in exploatarea 
și întreținerea instalațiilor. Pe an
samblu trebuie să recunoaștem insă 
că. pină la ora actuală, combinatul nu 
este dotat cu instalații și utilaje care 
să aibă eficacitatea necesară spre a 
purifica, în toleranțele admise, gazele 
de substanțele pe care Ie conțin. Iată 
de ce așteptăm ca soluțiile promise 
de proiectanți să fie aplicate cit mai 
grabnic in practică".

Mircea Ion Dincă, inspector-șef la 
Centrul sanitar antiepidemic Gorj : 
„Pentru controlul gradului de poluare 
a atmosferei în municipiul Tg. Jiu, 
la Spitalul nr. 1 funcționează in pre
zent un punct permanent de obser
vare a purității aerului. în funcție de 
constatările efectuate, se fac inter
venții. prin comisia de protejare a 
mediului înconjurător, in vederea di
minuării gradului de poluare. Asupra 
densității surselor existente la Com
binatul de lianți și azbociment am 
atras și atragem continuu atenția".

Ion Nicola, președintele comisiei 
județene de protecție a mediului în
conjurător, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Gorj : 
„Considerăm că pe plan local, in ul
timii ani, s-a acționat cu mai multă 
răspundere în vederea reducerii gra
dului de poluare a atmosferei cu praf 
de ciment și clinker. Nu putem trece 
cu vederea faptul că din 325 de insta
lații de desprăfuire existente în ca-

drul 
sută 
zent 
noastră este că prea mult s-a aminat 
in timp de către ministerul de resort 
Investiția de modernizare a instala- 

’ fiilor de desprăfuire. La începutul 
Cincinalului, aceasta a fost promisă 
pentru anul 1979. Acum am aflat că 
lucrările au fost din nou decalate 
pentru anul 1980. Mai mult, insta
lațiile de desprăfuire (electrofiltre, 
electrofiltre cu saci, multicicloane), 
deci principalele instalații de redu-1 
cere a poluării, urmează să fie date 
in folosință abia in decembrie 1982. 
Aceasta e' cu atit mai de neînțeles, cu 
cit combinatul de la Tg. Jiu aruncă 
zilnic în aer pulberi de ciment în va
loare de zeci de mii de lei și. bineîn
țeles, continuă să polueze orașul".

Unele răspunsuri la problemele 
ridicate în ancheta de fată le-am pri
mit la' Centrala cimentului din Bucu
rești din partea unui colectiv de 
specialiști anume convocat în acest 
scop. Iată, in esență, declarațiile 
acestora :

N. Chircu, inginer șef al Centralei 
cimentului : „Evident, s-au obținut 
unele rezultate bune Ia Combinatul 
de la Tg. Jiu, prin Îmbunătățirile și 
modernizările aduse utilajelor exis
tente. Factorul hotăritor pentru evi
tarea poluării il constituie insă crearea 
unor instalații eficiente de despră
fuire. Investiția prevăzută in acest 
scop a fost aminată datorită faptului 
că industria constructoare de mașini 
nu a reușit să asimileze la Bistrița 
instalațiile respective și .deci nu s-au 
putut efectua experimentările preco
nizate. Lucrările de investiții care vor 
începe în 1980 vor rezolva in linii 
mari problema desprăfuirii Combi
natului de ciment Tg. Jiu".

Carol Tonch. inginer proiectant 
principal in cadrul Institutului de 
proiectări pentru industria lianților 
și azbocimentului : „Cele peste 170 
milioane lei inveștiții prevăzute pen
tru anul 1980 asigură, în esență, des- 
prăfuirea morilor de ciment și vor 
contribui la reducerea actualului grad 
de poluare cu peste 50 la sută. Pro
blema va trebui să stea și în etapa 
următoare atit in atenția noastră, cit 
și a industriei constructoare de ma
șini pentru realizarea unor utilaje cu 
eficiență ridicată".

Subliniind astăzi rezultatele obți
nute in comparație, cu situația exis
tentă la data anchetei noastre din 
1975, trebuie să spunem că — pe an
samblu — ele nu satisfac incă cerin
țele, normativele in vigoare, preve
derile Legii protecției mediului în
conjurător. Desigur, soluțiile pentra 
combaterea poluării de către industria 
cimentului nu se găsesc și nu se apli
că peste noapte. Tocmai de aceea, 
este necesar ca realizarea planurilor 
elaborate de minister și centrala de 
resort pentru obținerea desprăfuirii 
la fabricile de ciment — situația de 
la Tg. Jiu e valabilă și pentru alte 
unități — să fie urmărită cu toată 
fermitatea, atit de către ministerul 
coordonator, cît și de către unitățile 
industriei constructoare de mașini 
care produc utilajele necesare pentru 
acest scop.

Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

VASLUI

Noi magazine universale la sate
Recent au fost date in folosință 

magazinele universale din satele 
Hîrșova, Oprișița și Tirzii, iar in 
cursul lunii decembrie vor fi inau
gurate alte cinci magazine ale 
cooperației de consum. Noile obiec
tive — construcții cu parter și un 
etaj — asigură imbunătățirea con
dițiilor de aprovizionare • a popu
lației, întregind totodată peisajul 
nou al acestor localități. Consem-

năm și preocuparea consiliilor 
populare din comunele Delești, Po- 
ienești, Oltenești, Botești, Lipovăț, 
Fălciu, Arsura, Grinceni și altele 
pentru dezvoltarea rețelei comer
ciale atît în centrele comunelor, cît 
și în satele .componențe. Totodată 
s-a asigurat și dezvoltarea prestări
lor de servicii in multe sate ale ju
dețului Vaslui. (Crăciun Lăluci).
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VIZITA ȘEFULUI STATULUI ETIOPIAN, LT. COL MENGISTU HAILE MARIAM
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Mengistu Huile Mariam

(Urmare din pag. I)
tovarăși, vă urăm succese tot mai 
mari în dezvoltarea economico- 
socială independentă, în ridicarea 
bunăstării poporului, în construcția 
unei orînduiri sociale noi. (A- 
plauze). Experiența altor țări, via
ța demonstrează că organizarea so
cialistă a societății oferă posibili
tăți de lichidare rapidă a stării de 
înapoiere, de dezvoltare economi- 
co-socială independentă, de asigu
rare a bunăstării și fericirii po
poarelor.

Sîntem bucuroși că în timpul vi
zitei veți putea cunoaște unele din 
preocupările și realizările poporu
lui român în edificarea noii orîn
duiri, în înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România. Sperăm că veți putea 
avea astfel prilejul să constatați ce 
poate înfăptui un popor atunci cînd 
muncește liber, cînd este deplin 
stăpîn pe destinele sale și își fău
rește conștient viitorul.

Tovarășe președinte,
Vizita pe care o facpți în Româ

nia are loc într-o perioadă cînd în 
viața internațională se accentuează 
tot mai mult două tendințe funda
mentale. Asistăm, pe de o parte, 
la afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a trăi libere 
și independente, în deplină egalita
te, de a. pune capăt vechii politici 
imperialiste. Pe de altă parte, se 
intensifică tendințele de reîm
părțire a lumii în zone de in
fluență, au loc ingerințe în viața 
internă a unor țări — ceea ce pe
riclitează independența și liberta
tea popoarelor, pacea mondială. 
Aceasta face mai necesară ca ori- 
cînd unirea tuturor popoarelor 
pentru a împiedica politica impe
rialistă, pentru,a întări cursul spre 
destindere, colaborare și pace.

în activitatea sa internațională, 
România acționează consecvent 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, pentru întărirea uni
tății și conlucrării dintre ele. 
întărim, totodată, colaborarea și 
solidaritatea cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
cu toate popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. în spiritul coexistenței paș
nice, extindem raporturile noastre 
cu toate statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială. Situăm 
ferm la baza relațiilor cu toate sta
tele principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, ale nerecurgerii 
Ia forță sau la amenințarea cu for
ța — singurele principii de natu
ră să asigure desfășurarea unor 
raporturi normale în viața inter
națională.

Un obiectiv de prim ordin că
ruia România îi acordă o impor
tantă esențială îl constituie înfăp
tuirea securității pe continentul 
european, unde sînt concentrate 
cele mai mari efective armate și 
arsenale militare, inclusiv arme 
nucleare. Apreciem că este nece
sar să fie intensificate eforturile 
pentru înfăptuirea documentelor 
de la Helsinki, pentru dezvoltarea 
unei largi și neîngrădite colaborări 
— economice, tehnico-științifice și 
culturale — între toate statele con
tinentului, și îndeosebi pentru tre
cerea la dezangajarea militară, fără 
de care nu se poate vorbi de secu
ritate și pace în Europa și în în
treaga lume.

Milităm pentru stingerea tuturor 
focarelor de conflicte și încordare, 
pentru soluționarea lor pe calea 
tratativelor, care să ducă la dez
voltarea colaborării și prieteniei.

în ce privește Orientul Mijlociu, 
ne-am pronunțat și ne pronunțăm 
pentru o soluție globală, care să 
ducă la retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, la so
luționarea problemei poporului pa
lestinian prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare, in

clusiv prin constituirea unui stat 
propriu, independent — la asigu
rarea independenței și integrității 
tuturor statelor din zonă.

Considerăm că lupta împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
pentru lichidarea deplină a for
melor de dominație în Africa con
stituie problema fundamentală a 
tuturor popoarelor africane. în a- 
cest sens, susținem activ lupta po
poarelor din Namibia, Rhodesia, a 
populației din Africa de Sud îm
potriva dominației și a politicii de 
apartheid, lupta de eliberare na
țională. (Aplauze).

Știm că dominația imperia
listă și colonialistă a lăsat 
multe probleme complicate în 
Africa, ca de altfel și în alte 
părți ale lumii. Astăzi, în scopul 
de a-și menține sau a-și redobîndi 
pozițiile dominante, imperialiștii 
și colonialiștii recurg' din nou la 
arma scindării și învrăjbirii po
poarelor. Noi considerăm că este 
în interesul tuturor popoarelor a- 
fricane de a acționa pentru solu
ționarea problemelor dintre ele pe 
calea tratativelor pașnice, pornind 
de la respectul independenței și in
tegrității teritoriale a fiecărui stat.

în acest spirit, România dezvoltă 
activ relațiile de colaborare 'cu sta
tele africane și se pronunță activ 
pentru dezvoltarea lor economico- 
socială independentă, pentru întă
rirea unității africane.

România acționează cu toată 
hotărîrea, împreună cu toate po
poarele dornice de pace, pentru în
făptuirea dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare.

Considerăm că asigurarea inde
pendenței popoarelor, pacea și des
tinderea constituie factori de im
portanță deosebită pentru fiecare 
popor și sîntem hotărîți să facem 
totul pentru triumful acestor dezi
derate ale tuturor popoarelor.

Ca țară socialistă și, totodată, ca 
țară în curs de dezvoltare. Româ
nia acționează activ, împreună cu 
toate țările în curs de dezvoltare, 
în vederea lichidării subdezvoltă
rii și instaurării noii ordini eco
nomice internaționale.

Problemele complexe ale lumii 
contemporane cer imperios partici
parea la soluționarea lor a tuturor 
statelor, indiferent de mărime și de 
orînduire socială. Recunoscînd rolul 
important pe care îl au țările mari, 
considerăm că este necesar, în mod 
deosebit, să se asigure participarea 
în deplină egalitate la soluționarea 
problemelor a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dezvol
tare, a țărilor nealiniate.

Ne pronunțăm pentru creșterea 
continuă a rolului Organizației Na-* 
țiunilor Unite și al altor organizații 
internaționale, care oferă cadrul 
corespunzător pentru participarea 
egală a tuturor statelor la soluțio
narea marilor probleme ale lumii 
contemporane.

Am dori ca țările noastre să con
lucreze tot mai strîns pentru a-și a- 
duce contribuția la soluționarea 
marilor probleme care preocupă o- 
menirea, la realizarea unei politici 
noi, de egalitate și respect între 
toate națiunile, pentru destindere, 
pentru pace, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Tovarășe președinte.
Fiind încredințat că vizita pe care 

o faceți în România va marca un 
moment important în întărirea co
laborării româno-etiopiene atît pe 
plan bilateral, cît și pe plan inter
național, spre binele ambelor noas
tre popoare, al cauzei progresului 
și libertății tuturor națiunilor, al 
păcii mondiale, aș dori să toastez :

— pentru întărirea și consoli
darea revoluției etiopiene ;

— pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre ;

— pentru socialism, pentru pace 
în lume ;

—* în sănătatea președintelui 
Etiopiei, tovarășul Mengistu ;

— în sănătatea celorlalți oaspeți 
etiopieni ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor I (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
rării păcii, democrației și socialis
mului. Deși poporul român a ur
mărit îndeaproape evenimentele 
revoluționare din Etiopia, consider 
oportun să fac succint unele re
marci.

în scopul menținerii independen
ței și integrității țării, masele largi 
ale Etiopiei au luptat, de-a lungul 
întregii istorii, împotriva forțelor 
imperialiste și fasciste și au făcut 
jertfe uriașe. Totuși, adevăratele 
libertăți economice, politice și so
ciale le-au fost negate de către 
regimul de asuprire feudalo-bur- 
ghez. Dar masele largi ale Etio
piei, neîmpăcîndu-se niciodată cu 
această injustiție, au luptat con
tinuu împotriva acelui regim ex
ploatator. Lupta lor de cîțiva am 
a culminat cu revoluția din februa
rie 1974, care a abolit sistemul feu- 
dalo-burghez, deschizînd calea im
portantelor victorii revoluționare.

întrucît este un adevăr științific 
că acolo unde este revoluție găsim 
și contrarevoluție, trebuie arătat 
că aceste victorii au fost obținute 
cu mari sacrificii în lupta împo
triva elementelor contrarevoluțio
nare.

în continuare, vorbitorul, a- 
rătînd că imperialismul inter
național n-a precupețit nici un 
efort pentru a dirija forțele reac
ționare din regiune în scopul de
vierii revoluției etiopiene, a spus : 
Este evident, totuși, că un popor 
cu obiective de clasă, hotărît să 
fie liber de oprimare și exploatare 
și să se angajeze în lupta decisivă 
pentru a-și realiza țelurile sale, nu 
poate fi împiedicat de conspirațiile 
reacționare, indiferent cît de sub
tile ar fi acestea. Lupta de patru 
ani a maselor etiopiene a confir
mat încă o dată acest adevăr.

în timpul luptei duse de masele 
largi ale Etiopiei împotriva conspi
rațiilor contrarevoluționare interne 
și externe, asistența intemaționa- 
listă acordată nouă de țările socia
liste, îndeosebi de Uniunea Sovieti
că, tocmai în momentul critic, a 
jucat un rol semnificativ.

în acest context, aș dori să ex
prim gratitudinea Guvernului Mi
litar Provizoriu și a maselor largi 
ale Etiopiei Socialiste partidului, 
guvernului și ^poporului României 
pentru sprijinul moral și material 
acordat nouă. (Aplauze).

Vorbitorul a spus apoi : în mo
mentul în care revoluția noastră se 
afla sub presiunea externă a forțe
lor reacționare, masele largi ale 
Etiopiei s-au strîns sub steagul 
„Patria revoluționară sau moartea'1 
„Revoluția mai presus de orice-1 
„Totul pentru front11 
și și-au intensificat lupta lor mili
tară și politică.

Scopul revoluției noastre a fost 
îmbunătățirea condițiilor economi
ce, politice și sociale ale poporului. 
Dar provocările contrarevoluției cu 
care s-a confruntat revoluția noas
tră ne-au obligat să deviem resur
sele noastre materiale și umane de 
la dezvoltarea economică și socială 
spre eforturi, politice 'și militare. 
Prin urmare, necesitățile econo
mice și sociale ale poporului nu au 
putut fi. satisfăcute și acum a de
venit necesar să întreprindem mă
suri imediate pentru soluționarea 
acestei probleme. în acest scop, noi 
am declanșat o campanie națională 
economică, care are obiectivul limi
tat de a soluționa dificultățile so- 
cial-economice presante ale maselor 
largi, de a crea baza economică 
pentru revoluția național-democra- 
tică. Aceste obiective urmează a fi 

realizate în perioade scurte, 'medii 
și lungi ale campaniei. Deși înțele
gem că această campanie va impu
ne sacrificii mari, noi sîntem con
vinși de succesul ei, deoarece ma
sele o sprijină activ.

încheierea cu succes a acestei 
campanii economice va întări E- 
tiopia revoluționară, dîndu-i astfel 
posibilitatea să-și îndeplinească în 
mod eficient îndatoririle sale inter
naționaliste prin creșterea contri
buției sale la lupta popoarelor a- 
suprite ale lumii.

în continuare, vorbitorul a ară
tat : Lupta popoarelor asuprite ale 
lumii pentru independență, justi
ție, egalitate, democrație și elibe
rare națională ă atins un stadiu 
hotărîtor. Totuși, imperialismul 
face încercări disperate, folo
sind diferite tactici, pentru a 
produce divizare în rîndul po
poarelor asuprite din lume, pen
tru a perpetua sistemul său de 
exploatare.

Această manevră imperialistă 
este văzută în forma sa cea mai 
urită în Africa, unde imperialis
mul, legat printr-o țesătură de in
terese. colaborează cu regimul ra
sist și fascist din Africa de Sud 
pentru a distrâge mișcările de eli
berare.

Avînd în vedere continua opri
mare a poporului Africii de Sud 
și agresiunea împotriva statelor a- 
fricane independente de către re
gimul rasist și fascist al Africii de 
Sud, precum și amenințarea pe 
care acesta o constituie pentru pa
cea mondială, comunitatea in
ternațională trebuie să-i acor
de atenția cuvenită, pe care o 
merită.

Noi sprijinim lupta armată dusă 
de către Frontul Patriotic din Zim
babwe și S.W.A.P.O. în Namibia. 
Etiopia revoluționară va face totul, 

1 în limita posibilităților ei, pentru 
a sprijini această luptă pînă la vic
toria finală. (Aplauze).

în ceea ce privește Orientul Mij
lociu, Etiopia crede că este esen
țial ca reprezentantul poporului 
palestinian, precum și toate cele
lalte părți interesate să participe 
la toate negocierile menite să in
staureze pacea în regiune.

Etiopia revoluționară este fermă 
și hotărîtă în sprijinirea eforturi
lor sincere ale poporului vietna
mez pentru dreptate, egalitate și 
democrație, cît și pentru a trăi în 
pace cu vecinii săi din Asia.

Etiopia revoluționară sprijină 
toate eforturile sincere pentru 
realizarea dezarmării și întărirea 
destinderii, pentru a promova în
țelegerea și cooperarea între toate 
popoarele lumii. Noi credem că 
poziția pe care am adoptat-o cu 
privire la această problemă sau în 
alte probleme internaționale ma
jore, precum și eforturile pe care 
le depunem pentru rezolvarea lor 
vor contribui la pacea mondială, 
independență și socialism.

Tovarășe președinte,
în încheiere, aș dori să vă mul

țumesc încjă o dată pentru primirea 
rezervată mie și tovarășilor mei și 
vă rog pe dumneavoastră să vă 
alăturați toastului meu :

— pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei popoarelor României și 
Etiopiei ;

— pentru pacea lumii ;
— pentru dezvoltare și socia

lism ;
— în sănătatea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu ;
— în sănătatea tuturor tovară

șilor prezenți aici I (Aplauze).

înaintea dineului oficial

La sosire, pe aeroportul Otopenl

Sosirea in Capitală
(Urmare din pag. I)

în întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Ion Dlncă, Ion Ioniță, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, precum și Neculai 
Agachi, Traian Dudaș, George Ho- 
moștean, Eugen Proca, Constantin 
Stătescu, miniștri, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Șeful statului etiopian este însoțit 
în vizita sa în țara noastră de It. col. 
Berhanu Bayih, It. Guessesse Wolde 
Kidan, lt. comandor Yehuâlashet 
Germa și lt. Mengestu Gemetchu, 
membri ai Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu, Ashagre Yegle- 
tu. ministrul comerțului. Tefra 
Wolde Semaet, ministrul finanțelor, 
Feleke Gedle Giorgis, ministrul afa
cerilor externe, Tesfaye Dinka, 
ministrul industriei, de alte persoane 
oficiale.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Etiopiei 
Socialiste și Republicii Socialiste 
România, în timp ce, in semn de 
salut, au fost trase 21 salve de 
artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeful statului etiopian, lt. col. Men
gistu Haile Mariam, au trecut in 
revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
șefului statului etiopian.

Solemnitatea primirii oficiale s-a 
încheiat cu defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
aflați pe aeroport fac o însuflețită 
manifestație de stimă și simpatie 
președintelui Republicii Socialiste 
România și șefului statului etiopian, 
aclamă cu căldură pentru prietenia 

dintre țările și popoarele noastre, 
dind astfel expresie satisfacției pen
tru actualul dialog la nivel ' inalt 
româno-etiopian, menit să ridice pe 
noi trepte colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Etiopia 
Socialistă, in folosul reciproc al ce
lor două popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și șeful 
statului etiopian, lt. col. Mengistu 
Haile Mariam, au părăsit aeroportul, 
indreptindu-se spre reședința re
zervată înaltului oaspete.

Aceeași atmosferă domnește de-a 
lungul traseului străbătut de coloana 
oficială. Numeroși bucureșteni au 
salutat cu sentimente calde, priete
nești pe cei doi șefi de stat. care, din 
mașina oficială, escortată de moto- 
cicliști, au răspuns cu cordialitate 
manifestărilor de simpatie ale mul
țimii.

zone ale proceselor energointensive. 
pentru economisirea de energie elec
trică. Dacă lipsa spiritului gospodă
resc în general e păgubitoare pentru 
economia națională, aici, unde se 
consumă cantități însemnate de ener
gie electrică, orice lejeritate în folo
sirea acesteia se poate solda cu pier
deri însemnate.

ția la zi în față, constatăm o reducere 
accentuată a consumului de energie 
electrică la fiecare hală de electroli
ză, la fiecare cuvă. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, ca să luăm 
un termen de referință, s-a înregis
trat o scădere a consumului de ener
gie electrică cu 35 milioane kWh.

Iată cum se distribuie pe hale de

urmăresc creșterea continuă a efici
enței economice.

— Tovarășe director, nu reamintim 
cine știe ce noutate : programul odată 
stabilit, nu înseamnă că este și în
făptuit. Cum s-a procedat, cum se 
procedează la dv. ?

— Noi analizăm zilnic, pe fiecare 
secție in parte, iar săptăminal. la

Reducerea hotărîtă a consumurilor 
energetice, folosirea cu uh înalt spirit 
gospodăresc a energiei electrice 
reprezintă tot atitea sarcini de strin
gentă actualitate, de importanță 
fundamentală pentru economia na
țională. în această acțiune perma
nentă de economisire a energiei 
electrice, de reducere a consumuri
lor la strictul necesar, o atenție deo
sebită se cuvine acordată produselor 
energointensive, adică acelor produse 
de care, firește, avem nevoie, 
dar care se realizează cu un consum 
specific de energie ridicat. Aici,- eu 
prioritate, trebuie închise neintîreiat 
toate „robinetele11 risipei, trebuie 
luate măsuri ferme de întărire a 
disciplinei tehnologice, de îmbunătă
țire radicală a randamentelor ener
getice.

întreprinderea de aluminiu Slatina, 
știe toată lumea, se numără printre 
unitățile de prestigiu ale indus
triei noastre. Argumentele sint la 
indemina tuturor : de două ori 
consecutiv intreprinderea de pe 
Olt a fost distinsă cu „Ordinul Mun
cii11 clasa I și cu Drapelul roșu de uni
tate fruntașă pe țară.

Cum se realizează planul in acest 
an? Ca de obicei. Indicatorul producție 
netă a fost realizat, iar la export s-au 
livrat in plus produse in valoare de 
70 milioane lei. Elocvent este faptul 
că, de curind. colectivul întreprinde
rii a raportat indeplinirea sarcinilor 
de plan la producția industrială pe 
trei ani ai cincinalului.

Nu probleme legate de indeplinirea 
planului ne-au adus de această dată 
la Slatina. „Semnele bune11 ale anu
lui se arătaseră de mult, ca să-i poa
tă intări poziția de frunte în clasa
mentul hărniciei. Am venit în între
prindere cunoscînd o realitate deloc 
de ignorat : aluminiul se produce cu 
un mare consum de energie electrică, 
în condițiile energetice restrictive din 
această perioadă, sint de dorit efor
turi deosebite, mai ales in aceste

TITLUL DE FRUNTAȘ OBLIGĂ:

Aluminiu mai mult, 
cu energie mai puțină 

La întreprinderea de aluminiu din Slatina

fabricație micșorarea consumului de 
energie electrică, in kilowați-ore pe 
tona de aluminiu, anul acesta fată de 
aceeași perioadă a anului trecut :

Cum stau, prin urmare, lucrurile 
la capitolul economisirii energiei e- 
lectrice ?

De la început, vești bune. Cu situa-

Hala Diferența de consum Hala Diferența de consum
I — 263 V — 155
II — 231 VI — 141
III I — 264 VII — 197
IV — 157 VIII — 176

Ce rezultă : la producerea unei tone 
de aluminiu s-a consumat, in medie, 
cu circa 200 kWh mai puțină energie 
electrică. Pentru explicarea situației 
pozitive înregistrate am solicitat 
amănunte directorului întreprinderii, 
ing. Alexandru Orzață.

— Vreau să subliniez de la bun 
început că reducerea consumului de 
energie electrică la fabricarea alumi
niului este o preocupare statornică a 
colectivului nostru. Există. în acest 
sens, un amplu program de măsuri 
organizatorice și tehnologice. care

nivelul conducerii uzinei de electro
liză și apoi al întreprinderii, situația 
aplicării măsurilor prevăzute. Acest 
mod de lucru permite intervenții 
operative acolo unde eventual se 
constată dereglări. Am făcut o nouă 
instruire a întregului personal mun
citor , în1 legătură cu căile și mijloa
cele de reducere a consumului de 
energie. Avem constituite brigăzi de 
control care verifică periodic modul 
de înfăptuire a programului nostru 
privind economisirea energiei. Dar, 
înainte de toate, aplicăm cu fermi
tate măsurile tehnice și tehnologice.

Am parcurs împreună acest pro
gram de măsuri. Ni se pare util să 
amintim cîteva din capitolele con
siderate de primă necesitate în efor
tul economisirii energiei : întreține
rea și repararea la timp a utilajelor

tehnologice pentru ca acestea Să 
funcționeze fără staționări ; îmbună
tățirea contactelor în circuitul elec
tric al cuvelor ; urmărirea cu maxi
mă atenție a parametrilor tehnologici 
la fiecare cuvă ; folosirea corespun
zătoare a instalațiilor de automati
zare în toate halele ; îmbunătățirea 
fabricației Ia anozi ; creșterea randa
mentului la agregatele multifuncțio
nale.

Unele din aceste măsuri par la pri
ma lectură extrem de simple și ar 
putea fi suspectate ca atare și în „co
lectarea11 economiei de energie. Ele 
sînt în realitate — o dovedește prac
tica de fiecare zi — pîrghii efifiente 
în preîntîmpinarea risipei. împreu
nă cu centrul de cercetări al 
Centralei industriale de metale ne
feroase, întreprinderea din Slatina a 
realizat un studiu privind bilanțul 
energetic al cuvei și căile de redu
cere a pierderilor de energie electrică 
și termică, studiu ce se află în pre
zent pe cale de definitivare. Un alt 
studiu privește obținerea aluminiului 
rafinat cu o puritate de 99,99 la sută.

S-a înregistrat, într-adevăr, o im
portantă reducere a consumului de 
energie electrică la această mare uni
tate din Slatina. Sint însă posibili
tăți pentru și mai bine. între halele 
de electroliză se înregistrează dife
rențe de consum, ceea ce reprezintă 
un semn că rezultatele pot și trebuie 
să fie aliniate la nivelul celor mai 
bune. Este, desigur, un motiv în plus 
ca strădania colectivului de mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la această unitate modernă să perse
vereze pentru încadrarea în limitele 
minime de consum de energie ne tona 
dfe aluminiu, pentru îmbunătățirea 
accentuată a acestui important indi
cator al eficienței economice.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteil"

Producție fizică suplimentară
Bilanțul pe 11 luni ale anului în 

activitatea economico-productivă a u- 
nităților industriale din județul Su
ceava consemnează depășirea planu
lui de producție industrială cu pes
te 243 milioane lei. Sporurile înre
gistrate pînă acum înseamnă o im
portantă producție fizică, printre care 
17 400 tone minereu de mangan, ma- 
șini-unelte pentru așchierea metale

lor și piese de schimb auto în va
loare de 60 milioane lei, 33 000 mc 
cherestea. 152 000 mp furnire esteti
ce și 149 000 mp PAL, mobilă in va
loare de aproape 9 milioane lei, pes
te 1 500 tone conserve și preparate 
din carne și alte produse agroali- 
mentare industrializate. (Gh. Paras- 
can).

Un semnal de la Zărnești
Ținind seama de necesitățile de 

celuloză ale economiei naționale, 
Centrala industrială de celuloză și 
hirtie Brăila a suplimentat planul 
C.ombinatului de celuloză si hirtie 
din Zărnești pe acest an cu 4 000 
tone celuloză. Manifest'ind o înaltă 
conștiință muncitorească, colectivul 
combinatului din Zărnești și-a mo-; 
bilizat puternic forțele — luînd cele 
mai chibzuite și eficiente măsuri ca 
să-și îndeplinească întocmai sarci
nile suplimentare încredințate. Dar 
în pofida eforturilor deosebite care 
se depun aici zi și noapte, a apărut 
pericolul ca fabricația de celuloză 
să nu se desfășoare în ritmul cerut 
de suplimentarea planului din lipsa 
piritei necesare la prepararea solu
ției de dezincrustare a lemnului. 
Și aceasta deoarece, așa cum ne-a 
informat ing. Teodor Lipovan, 
activist al consiliului județean de 
control muncitoresc al activității 
economice si sociale. în ciuda sem
nalelor lansate de la Zărnești. or
ganul de resort nu a rezolvat încă 
problema asigurării a 1 500 tone pi
lită necesare obținerii celor 4 000 
tone celuloză, ca să nu mai vorbim 
de alte 1 500 tone pirită ce repre

zintă stocul de siguranță pentru 
trimestrul I 1979.

întelegînd situația realmente cri
tică în care se găsește combinatul 
din Zărnești. conducerea întreprin
derii miniere Bălan a acceptat să-i 
vină în ajutor, livrînd imediat 500 
tone pirită pentru ca fabricația să 
nu fie oprită. Nu aceeași înțelegere 
o găsesc tovarășii de la Zărnești la 
Regionala C.F.R. Brașov, care, ce-i 
drept, acceptă să-i pună la dispozi
ție mijloacele de transport necesare 
aducerii piritei. însă condiționat : 
combinatul să fie de acord ca res
pectiva capacitate de transport să 
fie scăzută din planul trimestrial, 
condiție cu care tovarășii din Zăr- 
nești nu pot fi de acord, deoarece 
aceasta ar însemna să rămină cu o 
parte din produsele finite in stoc, 
în această situație, se impune inter
venția hotărîtă și promptă a orga
nelor de resort ale .Ministerului 
Transporturilor si Telecomunicații
lor pentru solutionarea neîntîrziată 
a acestei probleme.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteil"

i
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Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la făurirea statului național unitar român

MESAJE DE FELICITARE
»

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 
român îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului Voltei 
Superioare, al guvernului său, precum și în numele meu personal, cele mai 
vii și călduroase felicitări.

Istoria României constituie un frumos exemplu de curaj și de hotărire 
a unui popor de a edifica un stat suveran. întru totul deschis modernizării. 
Apreciem, în mod deosebit, contribuția importantă pe care dumneavoastră 
personal o aveți la această mare operă de construcție națională.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și cooperare care unesc statele 
noastre se vor intensifica pentru o mai bună înțelegere intre poporul român 
și poporul voltez și în interesul lor reciproc.

Adresez urări fierbinți și sincere pentru sănătatea dumneavoastră, pentru 
succesul în continuare al înaltei dumneavoastră misiuni, precum și pentru 
progresul neîntrerupt al poporului român prieten.

Primiți, vă rog, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai inalte.

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAM1ZANA
General de corp de armată,

Președintele
Republicii Volta Superioară

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să folosesc prilejul sărbătoririi de către poporul român 

prieten a celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar ro
mân, de a vă adresă, din inimă. Domniei Voastre personal, partidului și 
poporului român, cele mai profunde felicitări și de a exprima înalta con
siderație pentru sprijinul pe care tara dumneavoastră îl acordă cauzei și 
luptei legitime a poporului nostru pe calea redobîndirii teritoriului și a 
drepturilor sale naționale, pentru exercitarea dreptului său la autodeterminare 
și la crearea propriului stat național independent.

Cu acest prilej fericit, vă urez Domniei Voastre personal, sănătate și 
fericire, iar Republicii Socialiste România prietene, necontenit progres și 
prosperitate, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

Trăiască prietenia arabo-română.
ZOUHEIR MOHSEN

Secretar general al Organizației „Saika", 
Membru al Comitetului Executiv

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit dumneavoastră și poporului român felicitările mele cu pri
lejul aniversării a 60 de ani de la înfăptuirea unității patriei dumneavoastră. 

Cu deosebit respect,
JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Partidului de 
Eliberare Națională, 

Fost președinte al Republicii 
Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ăl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele meu personal și al Comitetului Director al E.D.A., vă adre

sez prezentul mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a for
mării statului național unitar român.

Acest act istoric este rezultatul luptei poporului român pentru emanci
parea sa națională și socială.

Doresc să adaug că acest eveniment a avut o importanță primordială 
pentru dezvoltarea ulterioară a țării dumneavoastră pe calea progresului și 
civilizației.

Aceste rezultate, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, au fost realizate 
pentru România, sub conducerea dumneavoastră și a Partidului Comunist 
Român.

Doresc să-mi exprim satisfacția pentru evoluția mereu ascendentă a 
legăturilor tradiționale dintre Grecia și România.

Cu salutări frățești, ......
ILIAS ILIOU

Președintele Uniunii Democratice 
de Stingă (E.D.A.)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
în numele Partidului Muncii din Israel și al meu personal aș dori să 

vă felicit pe dumneavoastră personal. Partidul Comunist Român și Republica 
Socialistă România cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului 
național unitar român.’ Lupta poporului român a culminat cu o mare victorie 
in 1918. cind a realizat unificarea care a adus o nouă emancipare socială și 
națională. Această unificare nu a fost un act formal și semantic, ci a creat 
o nouă realitate România s-a intregit. Realizările Republicii Socialiste 
România, sub conducerea dumneavoastră, sint mari și multe, cuprinzind toate 
sferele activității umane și ele nu sint decit o dezvoltare'naturală a acestei 
unificări.

Cu- ocazia acestei aniversări, aș dori, de asemenea, să subliniez relațiile 
prietenești care există intre Republica Socialistă România și Statul Israel, 
două națiuni care traversează in prezent o eră de mare renaștere.

Vă urez dumneavoastră, domnule președinte, și poporului dumneavoastră 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor pe care vi le-ați asumat.

Cu salutări prietenești. 
Al dumneavoastră cu sinceritate,

HAYIM BARLEV
Secretar general al Partidului 

Muncii din Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit dumneavoastră și întregului 

popor român călduroase felicitări cu prilejul aniversării a 60 de ani de la 
formarea statului național unitar român.

Vă rog să primiți urările mele ca statul creat în urmă cu 60 de ani să se 
întărească tot mai mult spre binele cauzei păcii și a socialismului, al elibe
rării naționale și sociale â popoarelor care mai sînti încă cotropite sau victime 
ale discriminărilor rasiale.

Urmăresc cu plăcere marile realizări obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a dumneavoastră personal, in edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate și doresc noi succese in 
activitatea sa constructivă.

Cu sentimente de prietenie și Salutări comuniste.
Tel Aviv

SAMUEL MIKUNIS

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 
român, vă doresc dumneavoastră și poporului român prieten succes deplin.

Sint convins că se va dezvolta continuu colaborarea prietenească dintre 
popoarele noastre.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist 

din Cipru — E.D.E.K.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
1 Decembrie este ziua care marchează actul istoric al unirii Transilvaniei 

cu România, tară pe care o cunoaștem și o respectăm.
Ne folosim de această ocazie pentru a vă transmite salutul nostru dum

neavoastră personal și poporului român, cu urări ca eforturile pe care le 
faceți pentru a asigură poporului român cele mai bune condiții de viață, 
pentru a plasa România pe drumul păcii și destinderii internaționale să fie 
încununate de succes.

Partidul Radical Venstre urmărește cu interes activitatea pe care o des- 
fășurați și sa bucură de fiecare dată de rezultatele pe care le Înregistrați.

Cu salutări prietenești,
BJORN HANSEN
Secretar general al 

Partidului Radical Venstre din 
Danemarca

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitări cu ocazia 
sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român.

Folosesc prilejul pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigurarea înaltei 
și distinsei mele considerațiuni.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTI

Președintele Republicii Peru

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

România sărbătorește a 60-a aniversare de la formarea statului național 
unitar. Cu această ocazie, sintem fericiți să prezentăm guvernului și poporului 
român cele mai vii felicitări. în decursul istoriei României, lupta pentru 
independență și unitate națională a fost indisolubil legată de lupta pentru 
propășirea socială a poporului român. Acesta este unul din factorii care 
apropie și mai mult popoarele noastre și ne angajează să dezvoltăm in con
tinuare cooperarea intre partidele noastre.

COMITETUL DIRECTOR
AL PARTIDULUI SOCIALIST FRANCEZ

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în timp ce dumneavoastră sărbătoriți, în mod fericit, cea de-a 60-a 

aniversare a formării statului național unitar român îmi este plăcut să adresez 
Excelenței Voastre, conducerii și membrilor Partidului Comunist Român 
salutări și felicitări. în numele dr. William R. Tolbert jr., președintele Libe
riei. purtătorul stindardului național al Partidului True Whig, al conducerii 
și membrilor partidului, ca și al meu personal.

Totodată, felicităm curajosul popor român, apreciind faptul că acest 
eveniment istoric, aniversat de dumneavoastră cu atita mîndrie la 1 Decembrie, 
este rezultatul dorinței nestrămutate a poporului român de a obține eliberarea 
sa națională și socială. Apreciem, de asemenea, progresul său continuu sub con
ducerea Partidului Comunist Român, pe care dumneavoastră 11 conduceți 
astăzi atit de demn.

Dorința mea fierbinte este ca partidele noastre să continue să colaboreze 
pentru binele țărilor și popoarelor noastre, al Întregii lumi.

Fie ca binecuvîntarea providenței să ajute, în a-cest moment sărbătoresc, 
lupta dumneavoastră pentru a aduce pacea și înțelegerea intre popoarele 
lumii 1

ROBERT I. E. BRIGHT
Secretar general al Partidului True Whig

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Iubite tovarășe Ceaușescu,
Am marea plăcere să vă transmit salutul Comitetului Central, al tuturor 

comuniștilor din Honduras și al meu personal, cu ocazia celebrării la această 
dată a celei de-a 60-a aniversări de la formarea statului național unitar.

Marea adunare populară de la Alba Iulia. realizată la 1 decembrie 1918 
și care a proclamat unirea Transilvaniei cu țara mamă România, a însem
nat culminarea luptelor seculare ale poporului român pentru constituirea 
unui stat unificat. în cadrul frontierelor in care, din punct de vedere istoric, 
s-a format națiunea română.

Acesta este motivul pentru care împărtășim bucuria poporului român, 
guvernului și partidului său pe care dumneavoastră atit de magistral îl 
conduceți.

Vă rog să primiți, iubite tovarășe Ceaușescu. o călduroasă îmbrățișare 
revoluționară.

DIONISIO RAMOS BEJARANO
Secretar general 

al Partidului Comunist din Honduras

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării celor 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu 

România, aș dori să vă exprim caldele mele felicitări și cele mai bune urări 
prietenești. Acest eveniment istoric a fost rezultatul luptei îndelungate a 
poporului dumneavoastră pentru întregirea statului său național. Unirea din 
1918 a contribuit mult la împlinirea dorinței de veacuri a poporului prieten 
român de a trăi într-o singură țară, liber și independent.

Cu aceeași ocazie, aș dori, de asemenea, să-mi exprim satisfacția pentru 
evoluția ascendentă a relațiilor dintre cele două țări și popoare la care dum
neavoastră personal ați contribuit atit de mult.

Existența unei Românii socialiste unite, independente și suverane este 
un factor determinant al dezvoltării acestei prietenii sincere dintre noi, pe 
care o promovăm spre binele țărilor și popoarelor noastre, precum și al 
păcii și securității in lume.

ANDREAS PAPANDREU
Președintele

Mișcării Socialiste Panelene

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Ceaușescu,
în numele Partidului Socialist Popular din Danemarca, vă rog să primiți 

cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului 
național unitar român.

Istoria poporului român este istoria unei națiuni vechi, cu rădăcini adinei 
in trecutul îndepărtat. Dar ea este, de asemenea, istoria unei națiuni care, 
divizată și oprimată o lungă perioadă, a luptat pentru independență și unitate 
timp de multe veacuri.

Aceste țeluri au fost, în sfîrșit. realizate cu numai 60 de ani în urmă, cînd 
națiunea română s-a reunit ca o națiune independentă, în același timp, dato
rită multor cauze de ordin istoric, România modernă a devenit un stat in care 
națiunea română trăiește in pace și frăție cu alte naționalități.

Smtem convinși că unitatea națiunii române, pacea și frăția tuturor na
ționalităților din România s-au consolidat puternic după victoria insurecției 
din August 1944 și se vor intări continuu.

Sintem impresionați de fermitatea cu care este apărată independența 
României socialiste, fermitate demonstrată de întregul popor. Adevăratul 
internaționalism trebuie clădit pe adevărata independență națională.

Vă urez dumneavoastră personal, tovarășe președinte, și întregului popor 
deplin succes in construirea continuă a României unite, independente și so
cialiste.

GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist Popular 

din Danemarca

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la 1 decembrie a formării statu

lui național unitar român, vă transmitem calde' salutări frățești.
Apreciem, alături de poporul român, eforturile dumneavoastră pentru 

pace, cooperare in lume, o mai bună ințelegere intre cele două țări ale 
noastre, precum și pentru raporturi mai strinse intre toate popoarele iubi
toare de pace din lume.

Ai dumneavoastră sinceri,
DAVID WISE
Secretar general

LESLIE GOODRUM
Secretar general adjunct 
Partidul Cooperatist din 

Marea Britanie

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări -a formării statului național unitar 
român, doresc să transmit Excelenței Voastre și poporului român cele mai 
calde felicitări.

Popoarele grec și român au puternice legături istorice de prietenie, lup- 
tind impreună in citeva ocazii pentru libertatea lor națională.

Doresc poporului român, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, de
pline succese în lupta sa pentru progresul economic și social și in instaura
rea păcii în lume.

I. G. ZIGDHIS
Președintele Partidului Uniunea 
Centrului Democratic (E.D.I.K.)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 
român, îmi este deosebit de plăcut să transmit guvernului și poporului 
României cele mai călduroase salutări din partea guvernului și poporului 
Jamaicăi.

Primiți, vă rog, sincere urări pentru progresul și prosperitatea continuă a 
poporului român.

MICHAEL MANLEY
•Primul ministru al Jamaicăi

_______

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului unitar român, 
primiți călduroase felicitări pe care vă rog să le transmiteți Partidului Co
munist Român și poporului român. Această istorică aniversare constituie un 
motiv de mindrie pentru marea națiune română, care își afirmă cu fermi
tate unitatea și independența națională. Partidul Muncii din Spania reite
rează adeziunea și solidaritatea sa la cauza voastră justă.

ELADIO GARCIA CASTRO
Secretar general al 

Partidului Muncii din Spania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la formarea statului național unitar 
român, vă transmit sincerele mele felicitări și urări de bunăstare pentru no
bilul dumneavoastră popor.

Cu cordialitate,
RAFAEL CALDERA

fost președinte 
al Venezuelei 

Lider al Partidului Copei 
(social-creștin)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Ilustre președinte.
La a 60-a aniversare a formării statului național unitar român, pernii- 

tețl-ne să vă adresăm in numele Partidului Republican Italian și al nostru 
personal urarea fierbinte de prosperitate poporului român și dumneavoastră 
personal.

Republicanii au avut deja ocazia să-și exprime aprecierea lor pentru 
acțiunea curajoasă a guvernului dumneavoastră pentru apărarea idealurilor 
de independență și autonomie, care îrr aceste zile a avut o afirmare semnifi
cativă, șl pentru o politică coerentă de destindere și colaborare intre popoare 
cu regimuri politice și sociale diferite.

In numele acestor idealuri comune, noi vă reînnoim, ilustre președinte, 
salutul și urarea noastră.

UGO LA MALFA 
ODDO BIASINI

Partidul Republican Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Partidului. Unit Muncitoresc din Israel (M.A,P;A,M.) vă 

trarismfterh sincerele, călduroasele noastre urări de bine cu prilejul cefei 
de-a 60-a aniversări de la marea Unire a României, etapă in dobindirea 
independenței naționale șf eliberării sociale a poporului român. Această 
sărbătoare reflectă poziția dobinditâ de Partidul Comunist Român în viața 
poporului dumneavoastră, strinsa legătură cu trecutul și locul său în viitor.

MEIR TALMI
Secretar general 

al Partidului Unit Muncitoresc 
din Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mișcarea Electorală a Poporului (M.E.P.), partid socialist din Venezuela, 
felicită cordial poporul României și pe conducătorii ei politici cu prilejul 
cetei de-a 60-a aniversări a unității șale de stat și le dorește succes și feri
cire pe drumul sp»e deplină dezvoltare și spre 0 democrație socialistă tot 
mai inaintată.

Din partea conducerii politice naționale, cu cordialitate.

LUIS B. PRIETO
Președinte

JESUS PAZ GALARRAGA
Secretar general

DEMETRIO BOERSNER
Secretar cu probleme internaționale

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, la 1 decembrie 1978, a unificării 

depline a națiunii intr-un singur stat. România, in numele comuniștilor și 
poporului revoluționar indonezian, vă transmitem dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră tuturor comuniștilor și poporului român, felicitările noastre 
cele mai călduroase.

La 70 de ani de la revoluția de la 1848, și sub influența Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, lupta poporului român pentru unitatea deplină a 
națiunii in cadrul unuia și aceluiași stat a fost încununată de victorie. Prin 
adunarea impresionantă de la Alba Iulia din 1918, al cărui vot a marcat 
unirea Transilvaniei cu România, a fost realizat încă unul din scopurile 
revoluției de la 1848.

La 60 de ani după unirea deplină a României, poporul român a obținut 
succese mari, în special după victoria insurecției naționale antifasciste și 
antiimperialiste din august 1944 și edificarea Republicii Socialiste România, 
sub conducerea Partidului Comunist Român,

'în prezent, Republica Socialistă România, sub conducerea Partidului Co
munist Român în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, înaintează pe calea 
construcției socialiste, în apărarea țării împotriva amestecului străin, in spri
jinirea luptei împotriva imperialismului, hegemonismului și reacțiunii, pentru 
libertate și independență.

în ziua celei de-a 60-a aniversări a unirii depline a României, comu
niștii și poporul revoluționar indonezian urează poporului român să obțină 
sub conducerea Partidului Comunist Român noi și mari succese in revoluția 
și construcția socialistă in România.

YUSUF ADJITOROP
Secretar al C.C.,

• membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C. din Indonezia

Mesaje și telegrame prin care sînt 
transmise calde felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, urări de 
progres și prosperitate întregului po
por român cu prilejul aniversării a 
60 de ani de la formarea statului na
țional unitar român au mai adresat : 
P.A.I.M. Steenkamp, președintele A- 
pelului Creștin Democrat (C.D.A.) din 
Olanda, Tullia Romagnoli Carettoni, 
vicepreședinta senatului italian. Pete 
V. Domenlci, republican din Statul 
New Mexico, Mario Zagari, membru 
al Direcțiunii Partidului Socialist Ita
lian. Michele Achilli, membru al Di
recțiunii Partidului Socialist Italian,

președintele Grupului parlamentar 
de prietenie Italia — România, pre
ședintele forumului italian pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
Mediterană, Secretariatul Național al 
Mișcării Democratice Portugheze 
(Blasco Hugo Fernandez), Geoffrey 
Drain Ba, secretar general al Uniunii 
Naționale a Sindicatelor britanice din 
administrația locală, Emilio Velasco, 
președinte al Centralelor sindicale 
C.E.D.O.C., C.T.E. și G.E.O.L.S. din 
Ecuador, Lt. col. Richard Crawshan, 
deputat, secretar al Grupului parla
mentar de prietenie anglo-ro- 
mân, Jesus Cabrera Munoz Ledo, 
președintele Comisiei de politică ex

ternă a Senatului mexican. Ben T. 
Ford, deDutat laburist, președintele 
Grupului britanic in Uniunea inter
parlamentară. John Bowis, organiza
tor național al Comitetului Național 
al Sindicatelor Conservatoare din 
Marea Britanie. Gamani Corea, secre
tar general al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare. 
Eduard Saouma. director general al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, dr. D, A. 
Davies, secretarul general al Organi
zației Meteorologice Mondiale. Franci» 
Blanchard, director general al Birou
lui Internațional al Muncii. Alexan
der H. Kotival, director ad-interim al 
Centrului de comerț internațional, 
Conferința Națiunilor Unite pentru 
Comerț șl Dezvoltare (Acordul gene
ral pentru tarife vamale și comerț), 
Andre Van Der Louw, primarul ora
șului Rotterdam — Olanda. J.J. Roe- 
ters Van Lennep. primarul orașului 
Zutphen — Olanda (înfrățit cu Satu 
Mare), Silvano Siviero, primarul ora
șului Rivoli. Paolo Aceto, asesor 
pentru comerț — Italia, Zvi Herer. 
primarul orașului Kiriat Ata — 
Israel, Menahem Ariav, primarul ora
șului Nazaret Uit — Israel. Barbu 
Niculescu, președintele Fundației cul
turale americano-române din S.U.A.. 
Pierre Paraf, președintele Asociației 
de prietenie Franța-România, Harry 
Gold, secretarul Asociației de priete
nie Marea Britanie-România. You- 
ssouf Al-Assaad. membru al Coman
damentului -regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Asociației de prietenie Siria-Româ- 
nia. Renato Del’Andro. subsecretar 
de stat la Ministerul Justiției, pre
ședintele Asociației Italia-România, 
Ugo Lo Russo, secretar general. Ste
fano Vetrano, secretar general al 
Asociației Italia-Rorhânia. Ferdinand 
Polly, președintele Asociației de prie
tenie heiveto-română, M. N. Seth. 
secretar general al Societății de prie
tenie India-România, Teodor Katri- 
vanos. secretar general al Casei de 
cultură a prieteniei greco-română. 
Dario Samper Bernal, președinte, și 
Fabio Aristizabel Hoyos, secretar ge
neral. ai Casei de prietenie co- 
lumblano-române, Yitzhak Korn, 
președintele Asociației de prietenie 
Israel-România. Ann-Mari Storck, 
președinte, și Sven Oesterberg, secre
tar. ai Asociației de prietenie sue- 
dezo-română, Takeshi Shimmura. 
din partea Asociației de prietenie 
Japonia-România, Bent Romsdal 
Knudsen, președintele Asociației de 
prietenie Danemarca-România. E. 
Caraghiaur, președinte, P. Radu, 
secretar, și N. Ruptas, director, ai 
Comitetului național român canadian, 
Adolf Marz, președinte, șt Stephan 
Kukla. secretar general, ai Societății 
austriaco-române. Augustin Hila, 
președinte al Societății culturale 
Brazilia-România, Eugene Buia, pre
ședintele Asociației de folclor și artă 
româno-canadiene. Omar T. Abu- 
Sinara. președintele Asociației de 
prietenie sudanezo-române, Oscar 
Silva, președintele Societății cultu
rale ecuadoriano-române, Nontaque 
Jayewickrame, ministru, președintele 
Asociației de prietenie Sri Lanka- 
Romania, Henri Rakotobe, președin
tele Comitetului de solidaritate din 
R. D. Madagascar. George Puică, 
președinte. Maria Neag, secretară, și 
membrii Comitetului Asociației „Ște
fan cel Mare“ — S.U.A., Mutsuo A- 
riyama. președintele Comitetului de 
Prietenie Yokohama-Constanța, lide
rul Consiliului orășenesc al Partidu
lui Socialist Japonez, Mihai Kishi- 
nioto, șeful filialei din Osaka a Aso
ciației de prietenie Japonia-România. 
George Gellert, președintele firmei 
„Atalanta Corporation*' și vicepre
ședinte al Consiliului economic ro- 
mâno-american, E. A. Jonan. pre
ședintele societății’ mixte „Nigerian — 
Romanian Wood Industries Li
mited". Vernier Palliez, președin- 
te-director general al Regiei Re
nault-Paris. Kenneth Keilțj, pre
ședinte al Companiei Rolls-Royce 
Limited. Brian Long. Stuncroft Limi- 
ted-Londra, M. Laure. președintele 
Băncii Societății Generale — Paris, 
George Taylor, președinte al Directo
ratului S.A. automobile Citroen Javcl 
— Paris, Pierre Loygue, președintele 
Centrului francez de comerț exterior, 
președintele-director general al fir
mei Alsthom-Atlantique, John Dent, 
director general al Grupului interna
țional de companii „Dunlop". Carol 
Feig, director general al firmei Pan- 
Roma-Israel. Allen Greenwood, 
prim-vicepreședinte al Companiei 
British Aerospace (Weybridge), O.I.A. 
Akinyemi, director general al Insti
tutului nigerian de management — 
Lagos. Nigeria. A.A. Ani. președinte
le Consiliului de administrație al 
Societății mixte româno-nigeriene 
..Seromwood industries limited", 
Michael Sellars, in numele Grupului 
de companii „Royal Dutch Shell". 
Colin Adamson, rectorul Politehnicii 
Londrei Centrale. Richard Hauser, 
directorul Institutului de studii so
ciale — Londra, prof. dr. Quagliarillo, 
președintele Consiliului Național al 
cercetării din Italia. Aldo Viglione, 
președintele Juntei regionale Pie
mont — Italia, Arnaldo Angelini, 
președintele E.N.Z.L. — Italia, Fede
rația studenților conservatori din 
Marea Britanie, Zuvarthalan M., zia
rist, redactor la revista „World Af
fairs" — Londra, arhitect Gheorghe 
Koseiti, director al construcțiilor — 
Ministerul Federal al Educației — 
Lagos — Nigeria, Tsuneo lkeda, pre
ședintele Editurii Jiubunsha. Georges 
J. Mavros, fost lider al Uniunii Cen
trului Democratic din Grecia, dr. L. 
B. J. Stuyt, președintele T.N.O. — 
Olanda, amiral Emilio Eduardo Mas- 
sera. fost comandant-șef al marinei 
și fost membru al Juntei militare din 
Argentina, Z. Pounghis, președintele 
Asociației grecilor originari din Ro
mânia, ing. Ștefan Peiciu, cetățean 
de origine română din Bruxelles, dr. 
Alexa Popovici — președinte. Petre 
Floruța și Teofil Talpesh — vicepre
ședinți, Ionel Pasui — secretar execu
tiv — din partea Asociației baptiste 
române din Statele Unite și Canada, 
Lucian Fauru. cetățean de origine 
română din Rio de Janeiro — Bra
zilia, Alexandru Saltiel, în numele 
coloniei române din Mexic, Helen de 
Silaghi-Sirag, artistă canadiană de 
origine română, ing. Van der Linden 
Jozef — Belgia.
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Vizita primului ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Mustafa Khalil

Marti dimineața a sosit la Bucu
rești primul ministru al Republicii 
Arabe Egipt. Mustafa Khalil, trimis 
special al președintelui Anwar Ei 
Sadat.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, oaspetele a fost întîmpinat 
de Manea Mănescu, primul ministru 
al guvernului, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Gaston Marin, Constantin 
Niță, membri ai guvernului. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Șt. Ion. secretar 
al Consiliului de Miniștri.

Lucrările Comisiei politice mixte româno-sudaneze 
și ale Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică

în Capitală au Început marți lucră
rile celei de-a, IlI-a sesiuni a Comi
siei politice mixte româno-sudaneze 
și ale celei de-a IV-a sesiuni a Comi
siei mixte de cooperare economică și 
tehnică.

în spiritul înțelegerilor convenite 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Sayed Gaafar Mohammed El Ni- 
meiri sint examinate stadiul actual al 
relațiilor bilaterale, precum și acțiu
nile necesare a fi întreprinse în ve
derea dezvoltării și diversificării con
lucrării în domeniile politic, economic 
și tehnico-știintific dintre cele două 
țări, în avantajul reciproc, al colabo
rării și păcii.

Delegațiile sînt conduse de Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române in cele 
două comisii, și, respectiv. Al Rashid 
Al Taher Bakr, vicepreședinte al Re

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

7. 8 și 9 decembrie. In țară Vreme 
rece, geroasă noaptea, mai ales in re
giunile din nordul și estul tării. Cerul 
va fi variabil mai mult noros în su
dul și estul țării. Vor cădea ninsori 
mai ales în Moldova, Dobrogea, Mun
tenia și Oltenia, unde vintul va pre
zenta intensificări de pină la 60—70

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Buzău
11,05 Telex
11,14) închiderea programului
17,30 Telex
17.35 Teleșcoală • Matematică (consul

tații pentru Qlasa a IX-a) : Vec-, 
tori într-un plan

17,55 Curs de limbă germană
18,15 Tragerea Pronoexpres
18,25 Publicitate
18.35 Consultații medicale
18,50 Imagini din Finlanda. Documen

tar
19,05 Telecronica pentru pionieri

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Semne de exclamare la Mîrșa Sibiului Azi, în Cupa balcanică la fotbal

Evident, Mîrșa Sibiului este cunos
cută și recunoscută in primul rind 
prin performanțele sale industriale, 
autobasculantele produse la între
prinderea mecanică de aci fiind 
prezente și apreciate pe șantierele 
din țara noastră și de pe alte meri
diane. Iată însă că o recentă vizită 
la fața locului ne-a relevat și o altă 
performanță a acestui destoinic co
lectiv muncitoresc — o performantă 
pe tărim sportiv. „Mergeți la Mîrșa 
— ne indemnase un tovarăș din con
ducerea C.J.E.F.S. Sibiu — și veți 
v -dea ce nu se poate vedea oriunde 
r oricînd". Am mers și ne-am con
vins că, într-adevăr, îndemnul fusese 
nu numai îndreptățit, dar și bine
venit.

...Directorul întreprinderii, tovară
șul Ilarie Munteanu, ne-a vorbit cu 
mult patos și deosebită convingere 
despre binefacerile mișcării fizice și 
sportului pentru fiecare om care mun
cește zilnic opt ore în hala de pro
ducție. despre îndatorirea unei condu
ceri de întreprindere de a crea in a- 
cest sens cadrul organizatoric și mate
rial prevăzut în hotărîrile de partid. 
Redat pe scurt, ne-a spus cam așa : 
Aici, la Mîrșa. n-avem numai nave
tiști, avem și muncitori care locuiesc 
în blocurile ridicate în jurul între
prinderii. Unii în apartamente, cu fa
miliile. alții in căminele pentru ti
neret (există cinci asemenea cămi
ne, cu 1 900 locuri, și lucrăm la 
alte două, cu încă 1 200 locuri). Avem 
datoria să ne gindim și la ce fac oa
menii aceștia. în majoritate tineri, 
după orele de program, să le facili
tăm petrecerea timpului disponibil în 
mod plăcut și reconfortant. Seara se 
uită ei la televizor, dar nu-i de-ajuns. 
înțelegind aceasta, am înființat multe 
formații artistice și am încurajat 
sportul. Oamenii erau doritori de 
sport, dar n-aveam terenuri. Ce-am 
făcut ? împreună cu secretarul comi
tetului de partid — și el unul dintre 
marii iubitori ai sportului — am spri
jinit mai întîi întemeierea unei aso

Erau prezenți Hassan Abdel Aa) 
Nayel, ambasadorul R.A. Egipt la 
București, și membri ai ambasadei 
egiptene.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Arabe Egipt și Republicii 
Socialiste România.

O gardă militară a prezentat onorul.
★

în după-amiaza aceleiași zile, pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Egipt. Mustafa Khalil, trimis special 
al președintelui Anwar El Sadat, a 
părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 

publicii Democratice Sudan, ministrul 
afacerilor externe, președintele păr
ții sudaneze.

La lucrări iau parte Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C-C. .al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, .Constantin 
Vasiliu, adjunct de, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., precum și dr. Hassap 
Abdein. secretar al Comitetului Uniu
nii Socialiste Sudaneze pentru Infor
mații și Relații Externe, Mahmoud 
Sman Burhan, subsecretar de stat la 
Ministerul Construcțiilor și Lucrări
lor Publice, alte persoane oficiale 
române și sudaneze.

Sînt prezenți Florian Stoica, amba
sadorul României la Khartum, și Mo
hamed Osman Mohamed El Awad. 
ambasadorul R.D. Sudan la București.

kilometri pe oră. spulberînd pe 
alocuri zăpada. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 20 și 
minus 10 grade, local mai coborite în 
nordul țării la începutul intervalului, 
iar cele maxime între minus 10 și 
zero grade. în București : Vreme fri
guroasă. cu cerul mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ninsoare. Vintul va prezenta intensi
ficări spulberînd zăpada. Tempera
tura va continua să scadă în pri
mele zile.

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Noi, femeile ! Participante active 

la viața social-economică a ora
șului

20.10 La ordinea zilei în economie
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori". „Zădărnicia orgoliului44. 
Premieră pe țară

21,55 La steaua. Melodii pe versuri de 
poeți clasici și contemporani

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
■'10,50 Desene animate

20.15 "Studio T ’78 Printre tinerele 
’„TricOdavei44

20,40 Treptele afirmării
21.10 Telex
21.15 Muzică ușoară cu formațiile Pro

gresiv TM și Trio de jazz Ion 
Baciu. (Iași)

21.30 Orizont tehnico-științific

ciații sportive, alegind ca președinte 
al acesteia pe șeful serviciului trans
porturi. care, numai pentru dumnea
voastră v-o spun, înainte nici nu voia 
să audă de sport, pentru ca acum să 
nu mai scăpăm de el in această pri
vință. Bineînțeles, după aceea ne-am 
îngrijit să amenajăm baza materială 
fără de care i nu se poate. Fonduri 
pentru așa ceva n-am avut nici mai 
multe, nici mai puține decît alții. Dar 
am avut, poate, in plus, ambiția de 
a face ceva care să rămînă : ma-

Radiografii ale activității 
cluburilor și asociațiilor 

sportive
teriale-deșeuri care altădată se 
aruncau, s-au găsit ca peste tot ; 
oameni dispuși să lucreze — după 
schimb său duminica — s-au oferit 
din fiecare secție și in fiecare zi. Mai 
greu a fost cu terenul, dar s-a rezol
vat : am pus ochii pe o^groapă mlăș
tinoasă, existentă pe spațiul dintre 
blocuri și întreprindere, am desecat-o, 
am mai săpat in jos vreo doi metri 
de-am scos mîlul. am așezat acolo 
pietroaie mari, deasupra un strat gros 
de pietriș, mai sus pămint, și astfel 
pe locul gropii am Înălțat up platou 
pe care am amenajat terenuri de 
sport.. Am muncit mult, cu toții, dar 
a meritat. Duceți-vă și vedeți baza 
noastră 1

...Secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Viorel Pescaru, ne-a con
dus pe la fiecare teren și ne-a expli
cat pe indelete cum a fost lucrat: 
aici, terenul de fotbal (cu gazon, cu 
tribună simplă în care încap 4 500 de 
spectatori ; sub tribună au început 
lucrări pentru vestiare, saună, ca

două țări, oaspetele a fost condus de 
Manea Mănescu. primul ministru al 
guvernului. Angelo Miculescu. vice
prim-ministru al guvernului, Gheor
ghe Gaston Marin și Constantin Niță, 
membri ai guvernului, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul R.A. Egipt la 
București, și membri ai ambasadei e- 
giptene.

„Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. O gardă militară 
a prezentat onorul.'

Cronica zilei
Timișoara a găzduit marți un fes

tival internațional de poezie, orga
nizat sub egida Uniunii scriitorilor 
din România, Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialistă 
și Asociației scriitorilor timișoreni, la 
care au participat poeți din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Iugoslavia, Po
lonia, Turcia, Ungaria, Uniunea So
vietică și România. în cadrul festi
valului, actori ai Teatrului Național 
au citit versuri alese din creația 
poeților prezenți la reuniune, versuri 
pătrunse de înaltul mesaj al dragos
tei de viață, al păcii, prieteniei și 
înțelegerii între popoare.

In timpul șederii la Timișoara, 
participanții Ia festivalul internațio
nal de poezie au fost primiți de 
Radu Bălan, primarul municipiului. 
De asemenea, ei au vizitat expo
ziția realizărilor economiei județului 
Timiș, secția de etnografie a Muzeu
lui Banatului, Universitatea și alte 
edificii social-culturale, precum și 
stațiunea balneoclimaterică Buziaș. 
Oaspeții festivalului au luat parte Ia 
o întîlnire cu membri ai Asociației 
scriitorilor timișoreni, precum și cu 
redactori ai ziarelor și revistelor li
terare care apar la Timișoara in 
limbile română, maghiară, germană 
și sîrbă.

★

La cinematograful „Studio" din 
Capitală au fost inaugurate marți 
„Zilele filmului belgian", cu lung- 
metrajul artistic „Recrutul" — ecra
nizare realizată de regizorul Roland 
Verhavert după romanul scriitorului 
Hendrik Conscience, care prezintă o 
imagine realistă a condițiilor sociale 
din Flandra secolului trecut. în con
tinuare a fost prezentat filmul de 
desen animat „Sirena".

în alocuțiunile rostite la specta
colul de gală, Eugen Mândrie, direc
torul Casei de filme nr. 3, Emil Can- 
tillon, secretarul Consiliului superior 
al cinematografiei din Ministerul 
Culturii din Belgia, și cineastul Jan 
van Raemdorick au relevat proble
matica filmului belgian contemporan, 
disponibilitățile sale artistice.

La spectacol au participat Ion 
Găleteanu. secretar de stat în Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public, pre
cum și delegația de cineaști belgieni 
aflați cu acest prilej în țara noastră. 
■ pe asemenea, au fosț . prezent’ . 
Bouha, ambasadorul Belgiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, Șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, alți membri ai corpului 

. diplomatic.
(Agerpres)

binet medical) ; aici, terenul pentru 
handbal și volei (cu zgură) ; aici, 
terenurile pentru tenis (tot cu zgură); 
aici, sala de popice ; acolo, locul vii
toarei săli de jocuri, acolo, locul vii
torului ștrand cu bazin pentru nata- 
ție. Totul — ne repetă — fără chel
tuieli în afara normelor legale, dar 
cu multe, foarte multe cheltuieli de 
energie depășite la capitolele Iniția
tivă. Mobilizare, Muncă patriotică.

...Președintele asociației sportive, 
tovarășul inginer Cotora, ne-a făcut 
o trecere în revistă a activității : toți 
muncitorii și copiii lor au acces li
ber și permanent la baza sportivă — 
unde se întâlnesc unii chiar zilnic 
pentru a practica sportul dorit. Efec
tiv, nici un teren nu duce lipsă. de 
amatori. în plus, de fapt o consecință 
a activității de masă permanente. în
treprinderea a ajuns, in numai cîțivă 
ani, să se poată lăuda și cu cîteva 
formații înscrise în campionate. E- 
chipa de fotbal „Carpați Mirșa" con
duce detașat in „0“ și vizează pro
movarea in „B“ ; două echipe de ju
niori activează cu rezultate foarte 
bune in campionatul republican și. 
respectiv, județean ; rugbiștii juniori 
sint neînvinși in campionat ; doi bo
xeri de-aci s-au calificat pentru zonă, 
unul (Dumitru Ene) ajungînd pină în 
penultimul act al turneului final de 
la București ; judokanii s-au calificat 
pentru divizia „A" ; echipele mascu
line și feminine de volei, handbal și 
popice concurează cu șanse reale la 
promovarea din campionatele jude
țene.

Nu este însă cazul să insistăm cu 
amănunte. Ce a fost de demonstrat 
am demonstrat. în situația in care în 
atîtea alte întreprinderi— din țară, 
dar și din același județ — sportul 
muncitoresc nu este sprijinit și sti
mulat pe măsura necesităților și ce
rințelor, exemplul oferit de Mirșa este 
cu atît mai lăudabil. Și mai demn de 
urmat !

Gheorghe MITROI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Prezidiul 

Sovietului Suprem și. Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., in numele întregului 
popor sovietic, vă mulțumesc dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, pentru caldele felicitări și bunele urări adresate cu ocazia celei de-a 
61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Ne exprimăm încrederea că relațiile dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre 
Uniunea Sovietică și România se vor dezvolta cu succes și se. vor întări în 
spjritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, în interesul 
popoarelor sovietic și român, al cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

L BREJNEV A. KOSÎGHIN

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincere mulțumiri din partea mea, a guvernului și 
poporului din Republica Suriname pentru cordialele dumneavoastră felicitări, 
precum și pentru urările de bine transmise cu prilejul aniversării indepen
denței noastre.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Janos Fazekas. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a primit, marți, pe 
Emil Vicen, adjunct al ministrului 
comerțului din R.S. Slovacă, și Jar 
roslav Blajek, adjunct al ministrului 
comerțului din R.S. Cehă.

încheierea vizitei lordului Sigiliului Privat al Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Marți, tovarășul Vasile Gligal ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, a avut o întrevedere cu Thomas 
Peart, lordul Sigiliului Privat al Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, lider al Camerei Lor
zilor, care a efectuat o vizită in țara 
noastră.

în cadrul discuțiilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, a 
fost subliniată satisfacția pentru evo
luția ascendentă a relațiilor dintre 
România și Marea Britanie. puternic 
impulsionate în urma vizitei de 
stat efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Marea Britanie, în 
acest an.

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

★

Cu prilejul vizitei în tara noastră a 
lui Thomas Peart, ambasadorul Marii

De la Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
informează că, datorită unor lucrări 
la podul peste Olt de la Bradu,' de pe 
DN 1 Făgăraș->Sibiu km 287, între lo
calitățile Avfig și Veștem, circulația 
este inchisă pină la data de 1 iunie 
1979. în această perioadă se va putea 
circula pe următoarele rute : a) Pen
tru vehicule cu greutate totală pînă 
Ia 1,5 tone — drumul național nr. 1

România — Albania (echipe de tineret)
Astăzi, la ora 14, va începe pe 

stadionul Republicii din Capitală pri
ma manșă a finalei Cupei balcanice 
pentru echipele de tineret, ediția 
1977/1978. Se întilnesc cîștigătoarele 
celor două grupe preliminare : Româ
nia (in fața formațiilor Bulgariei și 
Turciei) și Albania (in fața echipelor 
Iugoslaviei și Greciei).

Returul acestei partide se va dispu
ta la 17 decembrie, in Albania.

Antrenorii noștri Ion Voica și

Jiul — N.K. Rijeka (echipe de club)
La Petroșani se va desfășura 

astăzi, cu incepere de la ora 14, 
prima manșă a finalei „Cupei bal
canice" intercluburi la fotbal pe care

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Bruxelles, în prezența a peste 

35 000 de spectatori, s-a disputat pri
ma manșă a finalei „Supercupei Eu
ropei" la fotbal, in care s-au intilnit 
echipa belgiană R.S.C. Anderlecht, 
învingătoare în „Cupa cupelor", și 
formația engleză F.C. Liverpool, ciș- 
tigătoarea „Cupei campionilor euro
peni". Fotbaliștii belgieni au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (2—1). prin 
golurile înscrise de Vercauteren 
(min. 17). Van der Elst (min. 40) și 
Rensenbrink (min. 88). Punctul oas
peților a fost marcat, în minutul 27, 
de Jimmy Case.

Partida retur se va desfășura, la 19 
decembrie, la Liverpool.
• Turneul internațional masculin 

de volei de la Leipzig a revenit e- 
chipei Ț.S.K.A. Moscova — 10 puncte, 
urmată de formațiile Dinamo Bucu
rești — 9 puncte, Traktor Schwerin — 
8 puncte, o selecționată a Cubei — 7 
puncte, Reszowia Reszow și S.C. 
Leipzig — cite 6 puncte.

Voleibaliștii de la Dinamo au în
vins cu scorul de 3—0 (15—1, 15—8,

HENCK A. E. ARRON
Prim-ministru

al Republicii Suriname

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și schimburilor 
de bunuri de larg consum dintre mi
nisterele de comerț interior din 
România și Cehoslovacia.

(Agerpres)

Britanii la București. Reginald Louis 
Seconde, a oferit în aceeași zi un 
dejun.

★
. Marți după-amiază a părăsit Capi
tală lordul Sigiliului Privat al Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, Thomas Peart, lider al 
Camerei Lorzilor, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Emilian Rodeanu, vice
președinte al’ Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Român ia- 
Mareâ Britanie, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Reginald Louis 
Secondâ, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

km 284 plus 400 (Avrig) — drumul 
județean nr. 106 (Avrig-Tălmaciu), 
unde se intră în drumul național nr. 
7 Rm. Vîlcea-Sibiu ; b) Pentru vehi
cular pînă lăT7 tone greutate totală 
-4 drumul național nr. 1 km 245 (Voi
la) — drumul județean nr. 105 Voila- 
Aghita — drumul județean nr. 106 
Agnita-Sibiu.

(Agerpres)

Viorel Krauss vor alinia următoarea 
formație probabilă : Lazăr (Duka- 
dan) — Bărbulescu, Stancu. Sabău, 
I. Gheorghe — Vamanu. Mureșăh, 
Iovănescu — Chitaru, Bălăci. Antohi.

Menționăm că în această competiție 
— rezervată jucătorilor care aveau 
cel mult 21 de ani în 1977 — pot fi 
folosiți in formație și^oi care de
pășiseră această vîrstă in anul res
pectiv.

și-o dispută echipa locală Jiul și for
mația iugoslavă N.K. Rijeka.

Partida retur este programată, la 
13 decembrie, la Rijeka.

15—1) formația polonă Reszowia Res
zow.
• Aeroclubul central al României 

anunță că au început înscrierile pen
tru cursurile teoretice de iarnă în ve
derea anului aviatic 1979 Ja discipli
nele zbor cu motor, planorism și pa
rașutism.

înscrierile se primesc pină la 25 
decembrie, la sediile aerocluburilor 
județene prin consiliile județene de 
educație fizică și sport.

• Astăzi se desfășoară meciurile 
retur din cadrul optimilor de finală 
ale competiției europene intercluburi 
de fotbal’ „Cupa U.E.F.A."., Iată pro
gramul celor opt întilniri (in paran
teză sint trecute rezultatele înregis
trate in jocurile tur) : Slask Wro- 
claw-Borussia Moenchengladbach 
(1—1) ; M.S.V. Duisburg-R.C. Stras
bourg (0—0) ; Dukla Praga-V.F.B. 
Stuttgart (1—4) ; Ajax Amsterdam- 
Hon ved Budapesta (1—4) ; Manches
ter City-A.C. Milan (2—2) ; Arsenal- 
Steaua Roșie Belgrad (0—1) ; Hertha 
B.S.C.-Ejsberg (1—2) ; West Brom
wich Albion-C.F. Valencia (1—1).

sArbAtoarea naționala a finlandh

Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, vă adresez sincere 

felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
prosperitate poporului finlandez. îmi exprim convingerea că bunele relații 
româno-finlandeze de prietenie și colaborare vor cunoaște o dezvoltare tot 
mai intensă pe toate planurile, în folosul celor două popoare, al securității 
și cooperării in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

- Republicii Socialiste România

Lacuri nenumărate (se vorbește 
generic de 10 000, în realitate sint 
mult mai multe), căderi de apă, 
stinci și păduri nesfirșite. cețuri, 
zăpadă și lungi zile ori nopți polare 
— iată componentele unui peisaj 
aspru, sălbatic in frumusețea sa, 
care este deseori evocat cind este 
vorba de Finlanda, această țară 
peninsulară situată în nordul conti
nentului, intre paralelele 60 și 70.

Realitatea finlandeză oferă însă 
și alte „cărți de vizită" decît cele 
amintite, mai puțin atemporale, rod 
direct al strădaniilor poporului fin
landez de a îmblinzi natura, al ca
lităților sale neasemuite, ca. de pil
dă, hărnicia, perseverența si inge
niozitatea.

Astăzi, cind împlinește 61 de 
ani de la dobindirea indepen
denței. „tara lacurilor și a pă
durilor" poate fi la fel de bine 
denumită o țară a șantierelor na
vale, a construcțiilor de mașini sau 
a chimiei. Dacă după cel de-al doi
lea război mondial Finlanda era 
încă o țară predominant agrară, as
tăzi ea se poate mindri cu reali
zări de seamă pe calea făuririi 
unei economii dezvoltate, cu o serie 
de ramuri care presupun un înalt 
grad de tehnicitate și calificare. 
Finlanda ocupă locul al treilea in 
lume in ce privește numărul spăr
gătoarelor de gheață pe care le con
struiește, se află, de asemenea, pe 
unul din primele locuri în industria 
constructoare de material rulant și 
de mașini și utilaje pentru industria 
lemnului ; zăcămintele descoperite 
au stat la baza dezvoltării metalur
giei neferoaselor ; la acestea se a- 
daugă industria hirtiei. care, ocu-

Ziua națională a Finlandei a fost 
marcată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-finlan- 
deză printr-o manifestare culturală, 
care a avut loc, marți seara, la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S.

Cu acest prilej, criticul de artă Con
stantin Prut a prezentat impresii de 
călătorie din această țară. Asistența 
a vizionat un program de filme do
cumentare realizate de studiourile 
finlandeze.

teatre
• Teatrul Național . București 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 17; 20; (sala Atelier) : Trei pe 
o barcă — 19.
• Filarmonica „George Enescu44
(sala mică a Palatului) : Muzica 
secolului XX. Recital : Florian
Popa — clarinet — 20.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- - 
landra44 (sala Schitu Măgureanu) r 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chai
llot — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Adio Charlie — 19,30,
(sala Studio) : Rouă pe trotuare
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
19,30.

■ • Teatrul „Ion Vasilescu : Bom
ba zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : CIntece de tinerețe, 
fără bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Trei 
grăsani — 10.
• Teatrul „Țăndărică44 : Omulețul 
de puf —• 17, (la Tehnic-club, Ca
lea Șerban Vodă) 1 Punguța cu 
doi bani — 10.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea —- 19,30.

cinema
• Ecaterina Teodoroiu : PATRIA 
15; 17,30; 20, CAPITOL — 15; 17.30; 
20, FAVORIT — 15; 17,30; 20.

De la
La Administrația Asigurărilor 

de Stat puteți contracta asigura
rea de accidente — la alegere — 
într-una din cele 4 variante : • 
Asigurarea de accidente cu sume 
asigurate fixe, totale, de 19 000 
de lei. Ia care prima de plată pe 
o durată de 3 luni este de 15 lei. 
• Asigurarea de accidente cu 
sume asigurate convenite, la care 
prima anuală de plată este de 
3,20 lei pentru fiecare 1 000 de 
lei din sumele asigurate prevă
zute in poliță, putîndu-se achita 
și în rate • Asigurarea familială 
de accidente, care cuprinde soții, 
precum și copiii, indiferent de 
numărul lor, in vîrstă de la 5 ani 
la 16 ani, la sume asigurate to
tale de 15 000 de lei pentru fie
care persoană. Prima de plată, 
pe o durată de 3 luni, este de 
25 lei. pentru toate persoanele 
cuprinse in asigurare.

Toate aceste asigurări de ac
cidente oferă și avantajul cu
prinderii în asigurare și a bunu
rilor casnice și gospodărești. 

pînd în mod tradițional un loc în
semnat intre celelalte ramuri, fur
nizează două treimi din produsele 
destinate exportului. Iar în ce pri
vește dezvoltarea agriculturii, este 
semnificativ că. deși astăzi mai pu
țin de 15 la sută din populație este 
ocupată în acest sector, Finlanda a 
ajuns exportatoare de produse agro- 
alimentare.

Pe plan extern, politica Finlan
dei se caracterizează prin dorința 
de a cultiva raporturi de prietenie 
și colaborare cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduire socială. 
Pe acest teren, România și Finlan
da se intîlnesc în voința comună 
de a se consolida pacea și secu
ritatea în Europa și in întreaga 
lume. Este unul din factorii 
majori care concură la dezvol
tarea între țările noastre a unor 
relații trainice de prietenie, bazate 
pe încredere și respect reciproc, la 
a căror adîncire și amplificare o 
contribuție determinantă au adus-o 
întîlnirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Urho 
Kekkonen. Dezvoltarea continuă, 
an de an, a acestor raporturi, pe 
multiple planuri, este în interesul 
popoarelor noastre, fiind o contri
buție ■ la transpunerea în viață a 
prevederilor Actului final al Con
ferinței general-europene. semnat 
la Helsinki, în vederea generalizării 
în viața internațională a principiilor 
noi de relații între state, a făuririi 
unei securități autentice pe conti
nentul nostru, a transformării sale 
într-o vastă regiune a înțelegerii și 
bunei vecinătăți. în care toate na
țiunile să se poată dezvolta liber, 
să poată conlucra pașnic.

Au participat membri ai conducerii 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociației 
de prietenie româno-finlandeză, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste^ un numeros public.

în asistență se afla, de asemenea, 
Matti Hăkkănen, ambasadorul Fin
landei la București. \

(Agerpres)

• Toți sau nici unul : VICTORIA
— 15; 17,30; 20.
• Cascadorii : BUCUREȘTI — 
15,45; 18; 20,15, LUCEAFĂRUL — 
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 și ardelenii x 
BUCEGI — 15; 17,30; 20.
• Capcana din munți : AURORA
— 15.30; 18; 20,15.
• Casă, dulce casă (în cadrul „Zi- 

: lelor; filmului" JJeWan^-..î.^INJEMA
STUDIO — 15; 17.30; . 20. .
• Jucăria : BUZEȘTT — 15,15;
17,30; 20.
• Ușa periculoasă de la balcon s 
COSMOS — 15,30; 17,45; 20.
• Mateiaș gîscarul — 15, Camera
cu fereastra spre mare — 17,45;
20 : DOINA.
• Revanșa : DACIA — 15,15; 17,30; 
20.
• Orașul fantomă : COTROCENI
— 15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15.30;
17,45; 20,15. '
e Dueliștii : FESTIVAL — 15;
17,30; 20, SCALA — 15: 17,30; 20.
• înainte de tăcere : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Animalul : EFORIE — 15; 17,30; 
20.
• Albinele sălbatice : FEROVIAR
— 15; 17,30; 20, MODERN — 15; 
17,30; 20, MELODIA — 15,45; 18; 
20,15.
• Sarea pămîntului — 11,45: De 
aici în eternitate — 14, Porto 
Franco — 16,15, Rosita — 18.30, La 
strada — 20,30 : CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
VOLGA — 15; 17,30; 20.
• Al treilea jurămînt : TOMIS — 
15; 18,30.
• Șoimul : VIITORUL — 15,30;
17,45: 20.15.
• Rătăcire : FLACĂRA — 15,45;
18; 20,15.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : MUNCA — 15: 17,30; 20.
• AuruJ lui Mackenna : EXCEL
SIOR — 16; 19. FLAMURA — 16; 
19, GLORIA — 16; 19,15.

ADAS
pentru o sumă asigurată de 
5 000 de lei de fiecare poliță, 
fără vreo plată de primă supli
mentară. ® Asigurarea de acci
dente „Turist", la care prima de 
plată este de 15 lei pe o peri
oadă de o lună, acoperă, pentru 
sume asigurate totale de pînă la 
40 000 de lei, cazurile de acci
dente ale asiguratului, iar pen- , 
tru o sumă de 20 000 de lei, pa
gubele la bunurile casnice și gos
podărești ale acestuia. La toate 
felurile de asigurări de acciden
te, în cazurile de invaliditate 
permanentă parțială, suma cu
venită in raport cu gradul de 
invaliditate stabilit se plătește 
majorată cu 25 la sută. Pentru 
încheierea asigurărilor, cei inte
resați se pot 'adresa responsabi
lilor cu asigurările din organiza
țiile socialiste, agențiior și in
spectorilor de asigurare, coopera
tivelor de credit, cooperativelor 
de consum sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

• RECOLTA MON
DIALĂ DE CEREALE ™ 
înregistra în acest an o cifră re
cord — aproximativ 1 410 mili
oane tone — relevă raportul pre
zentat la deschiderea lucrărilor 
Consiliului Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură — F.A.O. Raportul 
subliniază, totodată, că „omeni
rea va continua să cunoască nu
meroase probleme alimentare", 
intrucit producția agroalimen- 
tară in țările in curs de dezvol
tare crește prea lent, iar numă
rul celor care suferă de malnu- 
triție, in prezent de circa 500 
milioane, se află in creștere.

• ÎNCĂLȚĂMINTE 
„RECICLATĂ". La o de

prindere de încălțăminte belgia
nă a fost pus la punct un proce
deu prin care din resturile de 
piele de bună calitate se obțin 
noi tălpi pentru pantofi — cu o 
rezistentă deosebită. în același 
timp, aceste supertălpi posedă o 
impermeabilitate deosebită la 
apă. Bucățile de piele sînt su
puse unei prelucrări din care 
rezultă un material de natură 
fibroasă ce este apoi compacti- 
zat cu ajutorul unui liant spe
cial.

• UN NOU TIP DE 
BATERII AUTO. Obișnuita 
baterie auto pe bază de plumb 
cu soluție acidă va putea fi în
locuită in deceniul următor de 
un nou tip de baterii, conținînd 
sodiu și sulf. Spre deosebire de 
tipul convențional, noua gene

rație de baterii se va baza pe 
materiale solide. La bateriile 
clasice, cum se știe, electrozii 
solizi din plumb sînt cufundați 
într-o baie electrolitică lichidă, 
în noua versiune, electrolitul e 
o substanță solidă de dată mai 
recentă — sodiu beta alumină. 
Avantajul • noului tip de baterie 
constă în utilizarea unor mate
riale mai ieftine, existente, tot
odată, în cantități mai mari; în 
plus, la aceeași greutate a ba
teriei. energia dobîndită în va
rianta modernă este de patru 
ori mai mare.

• CARTEA - UN 
BUN ESENȚIAL în Franța, 
după o perioadă de alarmant 
regres în ce privește lectura căr
ților. se semnalează de la un 
timp revenirea apetitului pentru

carte. Sporul cel mai însemnat 
se înregistrează la femei ; com- 
parind datele unor sondaje, pro
centajul cititoarelor de cărți nu 
trecea în 1960 de 37,5 la sută din 
totalul femeilor, pentru ca as
tăzi să ajungă la 60 la sută, de- 
vansîndu-i astfel pe bărbați — 
55 la sută. Categoria celor mai 
asidui cititori e formată de ti
nerii între 18 și 24 de ani. în 
medie aceștia parcurgînd cinci 
cărți într-un interval de trei 
luni. O infirmare puternică, așa
dar, a previziunilor pesimiste 
privind efectele mijloacelor au
diovizuale moderne asupra lec
turii tradiționale, dovedindu-se 
încă o dată că omul nu se poate

dispensa de un asemenea bun 
esențial cum este cartea.

• „TERAPIE ACTIVĂ44 
A INIMII. în cazul persoane
lor suferinde de inimă, medicii 
le recomandă de obicei, după 
producerea unui atac, o perioa
dă de odihnă absolută. Un pro
fesor vest-german, Dieter Krei- 
se. a ajuns însă la concluzia că 
în asemenea cazuri e mult mai 
utilă o „terapie activă" a cordu
lui. Anume, după un scurt in
terval de odihnă de două-trei 
zile, pacientul ar urma să treacă 
la efectuarea unor exerciții fizi
ce ușoare. In cadrul unui pro

gram special de gimnastică, de 
natură să înlesnească, fără 
riscuri, reintegrarea persoanei 
respective în cursul normal al 
existentei.

• CONGRES MON
DIAL AL PREZENTATOA
RELOR T.V. Profesiunea de 
prezentatoare T.V. — profesiune 
prin excelentă modernă — com
portă. firește, un șir de rigori 
care nu formează însă obiectul 
unor criterii unitare, acestea di
ferind de la tară la țară. Pen
tru a se realiza un insolit schimb 
de experiență în această proble
mă. în februarie, anul viitor, la 
Monte Carlo va avea loc în 
„premieră" mondială un con
gres mondial al prezentatoa

relor T.V. Congresul se va des
fășura sub președinția uneia din 
cele mai populare prezentatoare 
de la televiziunea franceză — 
Denise Fabre.

• ÎN 1979 - PUTER
NICĂ PERTURBATIE SO
LARĂ? Din observațiile unor 
oameni de știință sovietici e de 
așteptat ca 1979 să fie anul unei 
serioase perturbații a activității 
solare, cea mai puternică, proba
bil. din ultimele două secole de 
cind a început urmărirea în
deaproape a manifestărilor de 
pe „astrul zilei". Potrivit previ
ziunilor, Soarele ar urma să a- 
tingă cota maximă a activității 
sale în perioada de mijloc a a- 
nului viitor.

• FLAGELUL CARII
LOR DENTARE. Potrivlt 
specialiștilor, cariile dentare re
prezintă una din bolile cele mai 
răspîndite pe întregul glob, fi
ind considerate un adevărat fla
gel. In R.F.G.. de pildă, se a- 
preciază că 98 la sută din po
pulație suferă în măsură mai 
mare sau mai mică de carii den
tare. costul tratamentului ridi- 
cîndu-se ,1a nu mai puțin de 12 
miliarde mărci pe an (peste 6 
miliarde de dolari). Anual, in 
Franța se înregistrează 80 mili
oane de cazuri de carii dentare. 
Pentru a se pune capăt acestui 
flagel. în numeroase țări ale lu
mii se preconizează inițierea 
unei largi campanii de depista
re timpurie a cariilor, pentru a 
putea fi tratate la timp.
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Necesitatea soluționării pe cale pașnică 
a tuturor diferendelor

— subliniată de reprezentantul României în Comitetul pentru 
problemele juridice al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Luînd cuvîntul în Comitetul pen
tru problemele juridice al Adunării 
Generale în cadrul dezbaterilor pri
vind întărirea eficacității principiului 
nerecurgerii la forță în relațiile in
ternaționale, reprezentantul român 
Alexandru Bolintineanu a subliniat 
că în viața internațională se intensi
fică lupta popoarelor pentru o politi
că de egalitate și independență, împo
triva dominației imperialiste, colo
nialiste. pentru dreptul de a fi stâ- 
pîne pe soarta lor. Totodată, a arătat 
vorbitorul, se manifestă și politica 
cercurilor imperialiste de dominație 
și reîmpărțire a lumii, tendința de a 
recurge la forță, la mijloace militare 
și economice în aceste scopuri. Peri
colul pe care această tendință îl pre
zintă pentru independența și suvera
nitatea popoarelor, pentru pacea și 
securitatea întregii omeniri impune 
cu necesitate creșterea rolului O.N.U. 
pentru aplicarea universală a princi

Dezbateri în Consiliul de Securitate privind situația

din Namibia

Condamnare a farsei electorale 
pregătite de rasiștii de la Pretoria

• Proteste împotriva arestării arbitrare a unor lideri ai S.W.A.P.O.
NAȚIUNILE UNITE- 5 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate s-a reunit 
luni seara, la cererea grupului state
lor africane pentru a examina situa
ția din Namibia, în perspectiva așa- 
ziselor alegeri organizate sub con
trolul trupelor de ocupație ale regi
mului rasist de la Pretoria.

Deschizînd dezbaterile, președintele 
grupului statelor africane reprezen
tate la O.N.U., Pascal Gayama (R. P. 
Congo), a cerut Consiliului de Secu
ritate instituirea unui embargo total 
asupra livrării de produse petroliere 
regimului rasist sud-african. subli
niind că numai 'aplicarea de sancțiuni 
prevăzute de Cartă ar putea deter
mina Africa de Sud să nu se opună 
organizării de alegeri libere în Na
mibia. sub supravegherea O.N.U.

Președintele Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia. Gwendoline Konie 
(Zambia), s-a pronunțat, de aseme
nea. pentru impunerea de sancțiuni 
regimului sud-african. avertizînd că 
farsa electorală înscenată de rasiștii 
de la Pretoria are drept scop de a 
instaura în acest teritoriu un regim 
menit să le apere interesele.

Delegatul american, Donald 
McHenry, a reafirmat, vorbind in nu
mele celor cinci state occidentale, 
ale așa-numitului „grup de contact", 
faptul că acestea consideră așa-zisele 
alegeri organizate de regimul sud-- 
african în Namibia drept nule și 
neavenite, indiferent de rezultatele 
lor. El a exprimat, totodată. îngrijo
rarea profundă a acestor state in le
gătură cu arestarea de către autori
tățile rasiste a celor șase membri ai 

piilor fundamentale ale dreptului in
ternațional contemporan, a principiu
lui nerecurgerii la forță.

Delegatul român a relevat că prin 
întreaga sa politică țara noastră con
tribuie la promovarea unor relații 
noi între state, din care să _se elimi
ne recurgerea la forță. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu acționea
ză neabătut p'entru asumarea de că
tre toate statele, fără deosebire de 
potențialul lor economic, militar sau 
de altă natură, a obligației solemne 
de a renunța Ia folosirea forței și la 
amenințarea cu forța, de a asigura so
luționarea exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative, a conflictelor dintre 
state. în acest context, au fost re
amintite propunerile României de a 
se încheia un tratat general potrivit 
căruia statele să se angajeze să re
glementeze diferendele dintre ele, 
oricare ar fi natura lor, numai prin 
mijloace pașnice și de a se înființa 
sub egida O.N.U. un organism de 
conciliere și de bune oficii.

conducerii Organizației Popo-ului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

LUANDA. — Președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a 
condamnat farsa electorală din Na
mibia. hotărîtă în mod unilateral de 
regimul rasist de la Pretoria. în ca
drul unei conferințe de presă, orga
nizată la Luanda. președintele 
S.W.A.P.O. a subliniat că așa-zisul 
scrutin din Namibia se desfășoară 
intr-o atmosferă „alarmantă si ex
plozivă", cînd reprezentanții din in
terior ai S.W.A.P.O. au fost arestați. 
Relevînd caracterul ilegal al alegeri
lor, Sam Nujoma a menționat că 
birourile de votare sînt păzite de sol
dați sau polițiști înarmați si că Pre
toria, prin prezenta masivă a trupe
lor sale în Namibia. încearcă să con- 
strîngă populația să voteze.

BONN. — Partidul Social-Demo
crat din R. F. Germania a protestat 
cu vehementă împotriva arestării 
arbitrare de către autoritățile actuale 
din Namibia a unor lideri ai Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), transmite agenția 
D.P.A.

DAR ES SALAAM. — Farsa elec
torală organizată de regimul rasist 
sud-african în Namibia nu are pu
tere juridică, deoarece acțiunile ra
siștilor de la Pretoria contravin aspi
rațiilor legitime ale poporului nami- 
bian; hotărîrilor Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. în problema Namibiei 
— se arată într-o declarație publicată 
la Dar Es Salaam de Congresul Na
țional African (C.N.A.) din R.S.A.

DAMASC

Primul ministru sirian a primit 
pe ministrul român al justiției

DAMASC 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.A. Siriene, Mohammad Aii Al- 
Halabi, a primit pe Constantin Stă- 
tescu, ministrul justiției, care a făcut 
o vizită oficială la Damasc.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise președintelui R. A. Siriene, 
Hafez Al-Assad. un mesaj de priete
nie și cele mai bune urări de sănă
tate personală, pace și prosperitate 
poporului sirian.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
primul ministru sirian a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Hafez Al-Assad sentimentele sale de 
caldă prietenie, aceleași bune urări 
poporului român.

în cadrul întrevederii , s-a exprimat 
satisfacția pentru modul în care se 
înfăptuiesc hotărîrile adoptate la ni
vel înalt La întrevedere au fost de 
față Abid Al-Nahawi, ministrul si
rian al justiției, și Emilian Manciur, 
ambasadorul României la Damasc.

★

La Damasc a avut loc semnarea 
Convenției de asistentă juridică în 
materie civilă, familială și penală în
tre România și Siria.

Vizita delegației 
de activiști ai P. C. R. 

în Bulgaria
SOFIA 5 (Agerpres). — Delegația 

de activiști ai P.C.R., condusă de to
varășul Ștefan Panaitiu, secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., care a efectuat o vizită de 
lucru în R.P. Bulgaria pentru cunoaș
terea activității politico-educative 
desfășurate de P.C. Bulgar în rîndul 
elevilor i și studenților, a fost primită 
de tovarășul Ognian Doinov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al P.C. Bulgar, 
în cadrul întrevederii s-a evidențiat 
cu satisfacție rolul hotărîtor al întîl- 
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
în dezvoltarea relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre.

Tratat de prietenie 
sovieto-afgan

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
Moscova au luat sfîrșit convorbirile 
sovieto-afgane, la care au participat 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Nur Mohammed Taraki, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Democra
tic Popular, președintele Consiliului 
Democratic Republican Revoluționar 
din Afganistan. Au fost semnate Tra
tatul de prietenie, bună vecinătate și 
colaborare între Uniunea Sovietică și 
Afganistan și un acord privind con
stituirea unei comisii guvernamen
tale permanente de colaborare econo
mică sovieto-afgană.

PHENIAN 5 (Agerpres). — La 
Phenian au început lucrările celei 
de-a 8-a sesiuni a Comisiei inter- 
guvernamentale consultative în pro
blemele colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre Republica So
cialistă România și R.P.D. Coreeană. 
Delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România este con
dusă de tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în comisie, 
iar delegația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene — de tovarășul Kon Gin 
The, vicepremier al Consiliului Ad

Președintele Republicii Peru a primit pe ministrul rumân 
al industriei construcțiilor de mașini

LIMA 5 (Agerpres). — Președinte
le Republicii Peru. Francisco Morales 
Bermudez, l-a primit pe ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
loan Avram, șeful delegației române 
la lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte româno-peruane pen
tru dezvoltarea relațiilor economice 
bilaterale, care se desfășoară în pre
zent Ia Lima.

Cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu s-a trans
mis președintelui Republicii Peru și 
doamnei Roza de Bermudez un cor
dial mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări pentru progresul și pros
peritatea poporului peruan prieten.

Mulțumind în modul cel mai căl
duros, șeful statului peruan a adresat, 
la rîndul său, un mesaj cordial de 
prietenie președintelui Nicolae

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale pentru 
colaborare economică dintre România și R.F. Germania

BONN 5 (Agerpres). — La Bonn au 
avut loc lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale pentru colaborare economică, in
dustrială și tehnică dintre Republica 
Socialistă România și Republica Fe
derală Germania.

Delegația țării noastre a fost con
dusă de Gheorghe Petrescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, pre
ședintele părții române în comisia’ 
mixtă, iar delegația R.F. Germania — 
de Martin Gruener, secretar de stat 
parlamentar, președintele părții R.F. 
Germania în comisia mixtă.

In cadrul lucrărilor, cele două părți

Referendum constituțional în Spania
MADRID 5 (Agerpres) — în Spa

nia se desfășoară miercuri referen
dumul constituțional, la care sînt 
chemați, să-și spună cuvîntul peste 
24 milioane de spanioli, dintre care 
1.4 milioane sînt tineri în vîrstă de 
18 ani. Președintele guvernului spa
niol, Adolfo Suarez, a cerut popu
lației T- in cadrul unui mesaj televi
zat la încheierea campaniei pentru 
referendum — să se pronunțe in fa
voarea proiectului de Constituție. 

ministrativ al R.P.D. Coreene, pre
ședintele părții coreene în comisie.

în lumina hotărîrilor și înțelegeri
lor realizate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, comisia a- 
nalizează ihodul în care s-au înde
plinit prevederile protocolului celei 
de-a VlI-a sesiuni și discută căile 
de dezvoltare și diversificare pe mul
tiple planuri a colaborării economice 
și tehnico-științifice în sectoarele de 
interes comun, posibilitățile de am
plificare a schimburilor comerciale 
dintre Republica Socialistă România 
și R.P.D. Coreeană.

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, împreună cu cele mai 
calde urări pentru fericirea și pros
peritatea crescîndă a nobilului popor 
român. Președintele peruan și-a ex
primat satisfacția deosebită pentru 
dezvoltarea ascendentă a raporturilor 
de prietenie și de cooperare rodnică 
dintre România și Peru, pentru reali
zarea înțelegerilor convenite cu pri
lejul vizitei în Peru a șefului statului 
român, subliniind dorința guvernului 
peruan de a extinde bunele relații de 
cooperare existente între cele două 
țări la noi domenii de activitate, pre
cum și conlucrarea lor pe plan inter
național.

Șeful statului peruan a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor obținute de 
România în dezvoltarea construcției 
sale interne, politicii externe dina
mice și clarvăzătoare promovate de 
tovarășul Niqolae Ceaușescu.

au analizat modul cum a fost înde
plinit programul convenit cu ocazia 
convorbirilor la nivel înalt prilejuite 
de întîlhirea din ianuarie 1978 din
tre președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și cancelarul R.F. 
Germania, Helmut Schmidt. Totodată, 
a fost analizat stadiul îndeplinirii 
prevederilor adoptate la ultima se
siune a comisiei mixte.

S-au adoptat măsuri pentru înfăp
tuirea celor convenite în urma con
vorbirilor la nivel înalt, precum și 
pentru dezvoltarea în continuare a 
cooperării economice și a schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

care, odată adoptată, va înlocui le
gislația franchistă. Viitoarea Consti
tuție, a precizat Suarez, va garanta, 
între altele, libertatea învățămintului 
și unitatea Spaniei.

Au rostit cuvîntări, cu prilejul unor 
adunări populare, liderii partidelor 
comunist și socialist muncitoresc spa
niol — Santiago Carrillo și Felipe 
Gonzalez, care au adresat apeluri 
populației să se pronunțe masiv în 
favoarea proiectului constituțional.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar român
In diverse țări ale lumii au continuat manifestările dedicate celei de-a 

60-a aniversări a formării statului național unitar român. De asemenea, 
presa, radioul și televiziunea din numeroase state au consemnat acest 
eveniment remarcabil din istoria poporului român.

UNIUNEA SOVIETICA. La Amba
sada țării noastre la Moscova a avut 
loc o gală de film, la care au parti
cipat membri ai conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, reprezentanți ai conducerii 
Uniunii asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu străină
tatea. oameni de artă și cultură, 
funcționari din Ministerul Afacerilor 
Externe, redactori-șefi și alți repre
zentanți ai presei.

R.D. GERMANA. La Casa învăță
torului din Berlin a fost organizată 
o seară culturală consacrată Româ
niei, în cadrul căreia au fost pre
zentate filme documentare, precum 
și un program de muzică româ
nească. >

ITALIA. în orașele italiene Torino 
și Rivoli au avut loc adunări festive 
dedicate evenimentului, la care au 
participat autoritățile municipale și 
un numeros public. Cu acest prilej 
a fost inaugurat noul sediu al Aso
ciației Italia-România „Vasile Alec- 
sandri" și a avut Toc ceremonia 
atribuirii numelui de „Piața Transil
vania" unui important punct urban 
din Rivoli.

EGIPT. Postul de radio Cairo a re
levat succesele remarcabile obținute 
în anii construcției socialiste, de 
România sub conducerea Partidului

agențiile de presă transmit:
Dialog chino-gabonez. A* 

flat în vizită la Pekin, președintele 
Republicii Gaboneze, El Hadj Omar 
Bongo, a avut marți o convorbire cu 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, consacrată u- 
nor probleme de interes reciproc — 
relevă agenția China Nouă.

Turneul trimisului spe
cial al președintelui S.U.A. 
în Orientul Mijlociu, Vicppr«- 
mierul și ministrul de externe al Si
riei. Abdel Halim Khaddam, a avut 
la Damasc convorbiri cu senatorul 
american Robert Byrd, trimis special 
al președintelui Carter în Orientul 
Mijlociu. După încheierea convorbi
rilor, al căror conținut nu a fost fă
cut cunoscut presei, senatorul Robert 
Syrd a plecat spre Riad, următoarea 
etapă a turneului său în zonă.

„Interesele Greciei și Tur
ciei cheamă la cooperare 
între cele două țări" a declarat, luni, 
primind o delegație de ziariști turci, 
primul ministru elen. Constantin Ka
ramanlis. „Ambele părți trebuie să 
evite provocările", a spus el, adău
gind : „astfel poate fi stabilit un dia
log care .să ducă la restabilirea coo
perării greco-turce".

Comunist Român, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Abordînd proble
me ale politicii externe a țării noas
tre. comentatorul emisiunii a evi
dențiat că „aceasta este o politică 
principială de pace și cooperare intre 
toate națiunile lumii". A fost releva
tă, de asemenea, dezvoltarea relații
lor de prietenie și cooperare dintre 
România și Egipt.

ALGERIA. La Universitatea din 
Constantine a avut loc o adunare 
festivă, la care au luat parte cadre 
didactice și studenți algerieni, pre
cum și cadre didactice din România 
care predau la această universitate.

în MOZAMBIC, ziarul „Noticias", 
informind despre semnificațiile eve
nimentului. despre dezvoltarea indus
triei, agriculturii, învățămintului. 
culturii și ocrotirii sănătății în țara 
noastră în anii socialismului, reliefea
ză. intre altele, că convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Samora Moises 
Machel, președintele FRELIMO. pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, „au adus o contribuție de cea 
mai mare importantă la amplificarea 
si aprofundarea legăturilor de strin- 
să cooperare româno-mozambicane".

Sesiunea Comisiei mixte 
sovieto-americane. La Mos- 
cova s-au încheiat lucrările sesiunii 
Comisiei sovieto-americane pentru 
problemele comerțului. Comisia 3 
constatat că actualul nivel al comer
țului bilateral este considerabil mal 
mic decit posibilitățile existente și 
a relevat o serie de domenii eco
nomice in care este posibilă coope
rarea bilaterală. Considerind comer
țul drept un element important pen
tru îmbunătățirea relațiilor bilaterale 
în ansamblu, comisia a reafirmat in
tenția părților de a sprijini inițiati
vele de ambele părți in vederea 
semnării de noi contracte.

Convorbiri angolezo-po- 
lOnOZO. Mart’ a 'ua*- sfîrșit vizita 
oficială in Angola a lui Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone. în cursul 
acestei vizite au fost semnate un 
acord de colaborare între cele două 
state, un acord de colaborare intre 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și 
P.M.U.P.. un protocol economic și 
mai multe înțelegeri in domeniul co
laborării culturale.

Ravagiile ciclonului în 
Sri Lanka. f’es*;e î be persoa
ne au pierit, iar circa un milion au 
rămas fără adăpost in urma ciclo
nului care s-a abătut la 24 noiembrie 
asupra teritoriului Republicii Sri 
Lanka.

PACEA, DEZARMAREA, COLABORAREA
- IMPERATIVE ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE, 

ASPIRAȚII VITALE ALE TUTUROR POPOARELOR

„Pe primul plan al luptei pentru înfăptuirea securității 
europene trebuie să stea trecerea la măsuri practice de 
dezangajare militară, de dezarmare, fără de care nu poate 
fi concepută pacea atît în Europa, cît și în întreaga lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

6. 0 cerință de bază a securității și dezarmării ia Europa:

MĂSURI EFECTIVE DE DEZANGAJARE MILITARĂ

Pătrunse de o înaltă responsabilitate 
pentru asigurarea condițiilor de li
niște și pace necesare desfășurării 
operei de construire a societății so
cialiste și comuniste, partidul și sta
tul nostru acordă o importanță de 
prim ordin înfăptuirii securității eu
ropene, statornicirii unor relații noi, 
de înțelegere și colaborare intre sta
tele continentului. Este o poziție con
secventă, înscrisă în documentele ul
timelor congrese și conferințe națio
nale. în Programul partidului și 
reafirmată cu toată vigoarea in ampla 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia sesiunea solemnă con
sacrată aniversării a sase decenii de 
la crearea statului național unitar 
român, în celelalte cuvintări rostite 
in aceste zile la plenara C.C. al 
P.C.R., la întîlnirile cu reprezentanți 
ai oamenilor muncii.

Preocuparea constantă a României 
în această direcție este pe deplin 
explicabilă. Europa este continentul 
căruia ii aparținem și de care sa leagă 
deopotrivă amintirea celor mai grele 
încercări cunoscute vreodată de uma
nitate, dar și speranțele popoarelor 
de pretutindeni intr-o lume a păcii, 
fără arme și fără războaie.

Europa — o verlgă-cheie 
a dezarmării. Se poate spune că 
în Europa se află principalul resort de 
acțiune pentru izbăvirea omenirii de 
o nouă conflagrație mondială, pentru 
instaurarea unui climat de securitate 
pe întregul glob. De ce în Europa ? 
Pentru că aici, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, sini 
în momentul de fată un șir de pro
bleme complexe ale vieții internațio
nale de rezolvarea cărora depind in 
măsură hotărîtoare pacea si liniștea 
întregii lumi. Aici iși au cele două 
mari blocuri militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia — principa
lele dispozitive, in poziție de con
fruntare. de-a lungul unei linii care 
divizează continentul de peste trei 
decenii. Aici sint concentrate cele 
mai mari efective militare — aproape 
11 milioane de oameni sub arme. 
Două treimi din tancurile,, avioanele 
de luptă, navele și submarinele de 
război ale lumii se află în spațiul eu
ropean. Evident, cele mai noi și mai 
perfecționate. Și tot aici se află cele 
mai numeroase baze de rachete, do
tate cu cele mai puternice arme de 
distrugere in masă.

Iată de ce cu atit mai mult se im

pune ca procesul de dezarmare și 
dezangajare militară să pornească 
tocmai de aici, din spațiul european, 
unde se află concentrate atitea mij
loace de distrugere. între dezarmarea 
in Europa și dezarmarea generală 
există o legătură cauzală organică. 
Orice măsură pe linia slăbirii încor
dării militare, a diminuării riscurilor 
de război in Europa nu poate decit să 
aibă o inriurire pozitivă asupra cli
matului general, orice pas spre edi
ficarea securității europene nu poate 
decit să însemne o șansă in plus pen
tru securitatea și pacea întregii lumi.

Pornind de la această realitate, 
partidul nostru subliniază cu consec
vență răspunderea ce revine statelor 
europene, celorlalte state prezente pe 
continent pentru asigurarea -secu
rității in Europa și. totodată, pentru 
viitorul întregii omeniri. în spiritul 
unei asemenea înalte răspunderi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat, în aceste zile, poziția fermă a 
României socialiste in favoarea .unor 
acțiuni concrete pe linia dezangajării 
militare și dezarmării in Europa, fără 
de care nu poate fi concepută în
făptuirea unei securități reale pe con
tinent și în lume. Secretarul general 
al partidului a adresat din nou un 
stăruitor apel la intensificarea efor
turilor pentru traducerea în viață a 
angajamentelor asumate în acest sens 
prin Actul final de la Helsinki. Cu 
atit mai acută apare această cerință 
cu cît, deși în perioada ce a trecut 
de la încheierea Conferinței general- 
europene s-au făcut o serie de pași în 
direcția normalizării relațiilor între 
state, a dezvoltării colaborării eco
nomice, tehnic<x.-Științifice. au conti
nuat. totodată, să se manifeste acele 
forțe ce se opun deschis cursului spre 
destindere, s-au activizat cercuri re
acționare, fasciste, revanșarde, ire
dentiste, care încearcă să învenineze 
relațiile politice din Europa. Și este o 
realitate că asemenea forțe se activi
zează tocmai în climatul de tensiune 
și neîncredere generat de cursa 
înarmărilor.

De la înghețarea cheltu
ielilor militare la redu
cerea înarmărilor. Absen*a 
unor acțiuni ferme în direcția opririi 
cursei înarmărilor, a dezangajării mi
litare și dezarmării pe continent a 
constituit și constituie, în fapt. prin
cipala cauză a fragilității cursului 

spre destindere, principalul obstacol 
în eforturile pentru înfăptuirea secu
rității europene. Partidul nostru con
sideră, de aceea, că cea mai urgentă 
măsură ce se impune este înghețarea 
cheltuielilor militare, a efectivelor 
armate și armamentelor la nivelul a- 
nului 1978, treeîndu-se apoi la redu
cerea treptată a acestora, într-o pri
mă etapă, pînă în 1985, cu cel puțin 
10—15 la sută fată de nivelurile ac
tuale. Contravine, desigur. în mod 
flagrant acestei cerințe stringente 
hotărîrea adoptată de țările N.A.T.O. 
în luna mai privind sporirea supli
mentară a cheltuielilor militare. 
Dezaprobînd cu toată fermitatea a- 
ceastă hotărîre. România consideră 
că este necesar să se ceară țărilor 
respective să revină asupra ei, iar 
statele membre ale Tratatului de la 
Varșovia să nu se lase atrase într-o 
nouă escaladă a înarmărilor, ci să 
facă totul pentru a se trece la redu
cerea cheltuielilor militare.

Dezangajarea diminuea
ză încordarea, creează în
credere Un Ioc important în cadrul 
propunerilor prezentate de țara noas
tră îl ocupă măsurile de dezangajare 
militară — menite să contribuie la o 
diminuare a pericolului de confrun
tare armată, să creeze climatul de 
încredere necesar trecerii la acțiuni 
efective de dezarmare.

în acest sens. România are în ve
dere în primul rînd asumarea de că
tre toate statele a angajamentului de 
a nu mai amplasa noi trupe și arma
mente pe teritoriul altor state, anga
jament urmat de reducerea treptată 
și apoi retragerea tuturor trupelor 
străine în limitele frontierelor națio
nale. Nu este un secret că prezența 
bazelor militare străine — iar în Eu
ropa, pe teritoriile a 17 state, există 
700 de baze și instalații străine, de
servite de peste un milion de militari 
— departe de a asigura „protecția" 
popoarelor respective, constituie o 
sursă de presiuni și imixtiuni in tre
burile lor interne, generînd perma
nent nemulțumiri, tensiune în rela
țiile dintre statele respective. Fără 
îndoială că desființarea bazelor mi
litare, în primul rind a celor nu
cleare. de pe teritoriul altor state ar 
degreva bugetele statelor în cauză de 
o uriașă povară, contribuind, în ace
lași timp, la înseninarea orizontului 
european și mondial.

O mare importanță pentru întărirea 
securității și încrederii între state ar 
avea, după părerea tării noastre, în
făptuirea unor măsuri de dezangajare 
militară la frontierele dintre state. 
Este vorba de reducerea și încetarea 
manevrelor militare, a oricăror de
monstrații de forță la granițele na
ționale ale altor țări, ceea ce ar fi 
dovada Cea mai evidentă a dorinței 
de a conviețui în bună vecinătate, pe 
baza egalității și respectului reciproc, 
în același sens s-ar înscrie asumarea 
de către. statele posesoare de arme 
nucleare a angajamentului de a nu 
folosi aceste arme împotriva statelor 
care nu dețin armament nuclear și 
de a nu folosi împotriva lor, în ge
neral, nici un fel de arme, inclusiv 
clasice.

Țara noastră s-a pronunțat și se 
pronunță, de asemenea, pentru in
tensificarea eforturilor în vederea fi
nalizării convorbirilor ce se desfă
șoară de mai multi ani la Viena pen
tru reducerea efectivelor și arma
mentelor in centrul Europei. Este a- 
devărat că aceste negocieri vizează 
un cadru geografic limitat, iar pro
punerile aflate în discuție se referă 
doar la aspecte parțiale ; cu toate 
acestea, asemenea măsuri ar insemna 
un prim pas, ar deschide calea unor 
reduceri mai substanțiale. Desigur, 
orice măsuri de dezangajare militară 
trebuie generalizate la scara între
gului continent, iar aceasta presu
pune dezbaterea tuturor acestor pro
bleme în contextul acțiunilor de an
samblu pentru înfăptuirea în viată a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, cu participarea tuturor statelor 
semnatare. Totodată, reușita tratati
velor S.A.L.T. II dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. ar putea să exercite, 
în ciuda caracterului limitat al mă
surilor preconizate, o influență pozi
tivă asupra destinderii în Europa și 
pe plan mondial.

Pentru întărirea securității o mare 
însemnătate ar avea crearea unui 
pact general-european care să consa
cre angajamentul privind renunțarea 
la forță sau la amenințarea cu folo
sirea forței — propunere reînnoită de 
tara noastră, corespunzătoare in cel 
mai înalt grad dezideratelor de pace 
și securitate ale tuturor popoarelor.

Securitate în afara blocu
rilor. ® comP°nentă esențială a 
dezangajării militare pe continent o 
constituie desființarea blocurilor mi
litare — așa cum țara noastră îm
preună cu celelalte state membre ale 
Tratatului de la Varșovia s-au pro
nunțat și se pronunță cu consecvență. 
La recenta Consfătuire de la Mos
cova. statele participante au reafir
mat cu toată claritatea că sint gata 
să dizolve Organizația Tratatului de 
la Varșovia simultan cu dizolvarea 
N.A.T.O. și, ca prim pas. să lichideze 
organizațiile lor militare. însăși ex-

Europa - continentul 
cel mai înarmat

Realități care pun în evidență nece
sitatea ca procesul dezangajării mi
litare și dezarmării să înceapă pe 

continentul european

• Sub arme — aproape 11 milioane 
de oameni.

• Două treimi din tancurile, avioa
nele de luptă, navele și submari
nele de război ale lumii sint în 
spațiul european.

• 80 la sută din cheltuielile mon
diale pentru înarmări revin țărilor 
semnatare ale Actului final de la » 
Helsinki.

• în țările europene se găsesc 700 
de baze și instalații militare 
străine.

• Pe teritoriul a 17 state staționează 
peste un milion de militari străini.

• Interesele națiunilor europene 
cer spirit de inițiativă și răspun
dere, mobilizarea la acțiune a 
tuturor forțelor progresiste.

perienta internațională demonstrea
ză în mod concludent că existența 
blocurilor, a căror geneză este legată 
nemijlocit de perioada de tristă 
amintire a „războiului rece", a avut 
și are consecințe nefaste asupra 
climatului poliție general, constituind 
o permanentă sursă de încordare, ac- 
ționind ca o frînă în calea destin
derii și colaborării. în lumina acestei 
realități, tara noastră consideră ne
cesară. ca o măsură tranzitorie, redu
cerea activității militare a blocurilor.

Pe această linie, de o deosebi
tă importantă este propunerea formu
lată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in expunerea la sesiunea solem
nă cu prilejul sărbătoririi a șase 
decenii de la făurirea statului na
țional unitar român, privind crearea 
intre cele două blocuri militare din 

Europa a unei zone în care să nu fie 
amplasate nici un fel de armate și ar
mamente, unde să nu se desfășoare 
nici un fel de manevre și demonstrații 
militare. Este știut că întotdeauna 
concentrările de trupe și armamente, 
manevrele militare la linia de demar
cație a celor două blocuri au generat 
stări de neliniște și tensiune. Măsu
rile întreprinse de o parte au declan
șat întotdeauna reacții în lanț de cea
laltă parte. Și este cu totul firesc ca 
sporirea ponderii militare, demonstra
țiile de forță în asemenea regiuni atît 
de sensibile să trezească suspiciuni, 
neîncredere. De aceea, adoptarea ho- 
tăririi de a crea o zonă demilitarizată 
între cele două blocuri ar duce, fără 
îndoială, la diminuarea încordării, ar 
permite dezvoltarea unor relații de 
colaborare, bazate pe încredere și res

Cui servesc demonstrațiile 
de forță?

Ample desfășurări de forțe, manevrele militare înseamnă 
o uriașă risipă de materiale și combustibil, sporirea 
neîncrederii, agravarea tensiunii între state (aspecte 

de la manevrele de toamnă ale N.A.T.O.)

pect reciproc, ar stimula procesul de 
destindere.

Subliniind însemnătatea măsurilor 
de dezangajare militară și dezarmare 
în Europa pentru securitatea și pa
cea intregii lumi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că țările socialiste 
trebuie să manifeste noi inițiative, să 
identifice noi căi și modalități de 
acțiune în această direcție. Aceasta 
ar avea un profund ecou în rîndul 
opiniei publice, ar mobiliza forțele 
progresiste cele mai largi, masele 
populare din Europa și din întreaga 
lume pentru a determina adoptarea 
de către toate statele a unor măsuri 
concrete pentru înaintarea pe calea 
făuririi unui viitor de pace, securitate 
și colaborare îptregii omeniri.
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