
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11 289 Prima ediție Joi 7 decembrie 1978 6 PAGINI - 30 BANI

Intr-o ambianță prietenească, sub semnul dorinței de a întări colaborarea 

româno-etiopiană in domenii de interes comun, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE
DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEALȘESCli 

ȘI LT. COL. MENGISTU HAILE MARIAM

La Palatul Republicii au continuat, 
miercuri, 6 decembrie. convorbirile 
oficiale intre, 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- 
minist.ru, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, general-locote- 
nent Ion Hortopan, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șei 
al Marelui Stat Major, Tudor Postel- 
riicu, ministru secretar de stat la 
Ministerul de Interne, șef al Depar
tamentului securității statului. Nicolae 
Constantin, șeful grupului de consi
lieri ai președintelui republicii. Con
stantin Mitea. consilier al președinte
lui republicii. Alexandru Roșu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Gheorghe Picoș. 
adjunct al ministrului finanțelor.

Din partea etiopiana — lt. col. Ber- 
hanu Bayih, It. Guessesse Wolde Ki- 
dan. lt. comandor Yehualashet Germa 
și lt. Mengestu Gemetchu. membri ai 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu.. Ashagre Yegletu. minis
trul comerțului, Tefra Wolde Sema- 
et. ministrul finanțelor, Feleke 
Gedle Giorgis, ministrul afacerilor 
externe, Tesfaye Dinka, ministrul 
industriei, col. Tesfaye Wolde Se
lassie. șeful securității statului. Ge- 
tachew Kibret, consilier politic aJ 
președintelui.

In aceeași atmosferă cordială, prie
tenească. tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mengistu Haile Mariam au reluat 
dialogul privind dezvoltarea, pe pla
nuri multiple, a relațiilor româno- 
etiopiene. precum și in probleme ale 
vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat, relevînd că re
lațiile româno-etiopiene au cunoscut, 
în ultimii ani. o evoluție pozitivă, au 
afirmat dorința de a extinde cola
borarea dintre țările noastre, pe tă- 
rim politic, economic și -tehnic, în 
sfera invățămintului și culturii, de a 
lărgi și diversifica aria cooperării bi
laterale în domenii de interes co
mun, de a intensifica legăturile co
merciale. S-a subliniat că amplifica

rea conlucrării româno-etiopiene este 
în folosul și spre binele celor două 
țări și popoare, al progresului și pros
perității lor, al cauzei păcii, cola
borării și înțelegerii între națiuni.

Cei doi președinți au abordat, de 
asemenea, aspecte principale ale ac
tualității politice internaționale., O 
atenție deosebită a fost acordată pro
blemelor specifice zonelor geografice 
în care sînt situate cele două țări. In 
acest cadru, a fost reliefată necesita
tea înseninării climatului politic din 
Africa, a soluționării pașnice, cu res
pectarea independenței și integrității 
teritoriale, a problemelor complexe 
existente pe continent, probleme cre
ate de îndelungata dominație colo
nială. a întăririi unității și solidari
tății popoarelor africane în lupta îm
potriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru asi
gurarea independenței naționale, pen
tru emancipare economică și spcială, 
pentru o viață liberă și demnă. Au 
fost reafirmate solidaritatea militantă 
a României și Etiopiei cu lupta po
poarelor din Namibia și Rhodesia, 
precum și sprijinul lor activ față de 
lupta populației majoritare din Re
publica Sud-Africană împotriva poli
ticii rasiste, de apartheid.

în timpul convorbirilor a fost sub
liniată, de asemenea, necesitatea in
tensificării eforturilor pentru stinge
rea focarelor -de încordare .și con
flict care mai dăinuie in diferite zone 
ale globului, pentru realizarea dezar
mării, pentru crearea unui climat de 
securitate și largă cooperare interna
țională.

S-a apreciat că rezolvarea marilor 
probleme ale contemporaneității im
pune participarea activă a tuturor 
statelor, un rol de seamă, revenind 
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate, «care constituie marea ma
joritate a gmenirii.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și Etiopiei de a acționa, in strinsă 
conlucrare cu țările socialiste, cu 
toate forțele revoluționare și iubi
toare de pace pentru continuarea și 
consolidarea procesului destinderii, 
pentru instaurarea unor relații demo
cratice între state, pentru lichidarea 
fenomenului subdezvoltării și făuri
rea unei noi ordini economice mon
diale, întemeiată pe deplină egalitate 
și echitate, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a unei 
lumi a colaborării și prieteniei intre 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază. delegația Partidului 
African al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de. alcătuită din Jose Araujo, mem
bru al Comitetului Executiv de luptă 
al P.A.I.G.C., secretar executiv, con
ducătorul delegației, și Candido San
tana, membru al Consiliului Național 
al P.A.I.G.C., care face o vizită de 
prietenie in tara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea to
varășului Aristides Pereira, secretar 
general al Partidului African al In

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri dimineața, pe Juan 
Manuel Berlanga Garcia, ambasado

A apărut în broșură;

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara Comitetului Centrai al Partidului 
Comunist Român
— 29 noiembrie 1978 —

HOTĂRÎREA Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu privire la 
activitatea delegației Republicii Socialiste 
România la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care a avut loc la Moscova 
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dependenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, președintele 
Republicii Capului Verde, și a trans
mis cele mai calde urări de noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară in fruntea partidului si sta
tului nostru. De asemenea, el a ex
primat întreaga gratitudine pentru 
onoarea de a fi primit de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român.

Tovarășul Jose Araujo a transmis, 
totodată, calde mulțumiri din partea 
tovarășului Aristides Pereira, a con
ducerii P.A.I.G.C., pentru solidarita
tea militantă manifestată și ajutorul 
frățesc acordat de P.C.R.. de Româ
nia socialistă luptei pentru libertate 
și independență națională a poporu
lui din Insulele Capului Verde, pen
tru dezvoltarea economico-socială 
actuală a țării sale.

Totodată. conducătorul delega
ției a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut prietenesc 

Ambasadorul Mexicului
rul Statelor Unite Mexicane la Bucu
rești, în vizită de rămas bun, la în
cheierea misiunii acestuia în țara 
noastră. 

din partea tovarășului Luis Cabrai, 
secretar general adjunct al P.A.I.G.C., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau.

Mulțumind pentru mesaj, pentru 
saluturile și urările ce i-au fost adre
sate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, tovarășilor 
Aristides Pereira și Luis Cabral, 
conducerii P.A.I.G.C. salutul său 
prietenesc și cele mai bune urări de 
succes în întreaga- lor activitate.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele 
relații de prietenie, solidaritate și co
laborare existente între P.C.R. șl 
P.A.I.G.C., între România, Republica 
Guineea-Bissau și Republica Capului 
Verde, manifestîndu-se dorința comu
nă de a amplifica și diversifica ra
porturile pe multiple planuri în folo
sul popoarelor noastre, al păcii, în
țelegerii și cooperării internaționale.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Industria județului Vrancea 
a ‘îndeplinit planul pe primii 

trei ani ai cincinalului
La 6 decembrie. întreprinderile in

dustriale din județul Vrancea au în
deplinit sarcinile de plan la producția 
industrială pe primii trei ani ai cin
cinalului, urmînd ca pină la sfirșitul 
acestei luni să obțină o producție su
plimentară de peste 400 milioane lei.

în telegrama adresată, cu acest pri
lej, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de biroul Comitetului ju
dețean de partid Vrancea, se spune : 
Urmindu-vă neabătut înaltul exem
plu de muncă și viață comunistă pe 
care ni-1 oferiți zi de zi, vă asigu
răm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa neabătut 
pentru înfăptuirea întocmai a sarci
nilor stabilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. a indicațiilor pe care ni le-ați 
dat in timpul vizitei de lucru in ju
dețul nostru.

Astăzi, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct, în jurul 
orei 10,40, ceremonia plecârii președintelui Consiliului Militar Administrativ Pro
vizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, locotenent-colonel Men
gistu Haile Mariam, care a făcut, la invitația președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o vizită oficială în țara noastră.

Vizita înalților 
oaspeți în județul 

Prahova 
în pagina a V-a

organizatorul înfăptuirii neabătute a programelor suplimentare
de propășire a patriei și ridicare a nivelului de trai al poporului

A
Un superb ansam

blu arhitectonic — su
prafața albă a pieței, 
în mijloc statuia celui 
mai brav domnitor 
moldovean. în față un 
palat modern (dintr-o 
aripă se ridică săgea
ta unui turn), in dreap
ta, un alt palat (al 
culturii), in stingă un 
hotel nou, înalt și su
plu. Din oră in oră.
ceasul din turn răs-
pîndește peste oraș
mai intii un acord din- 
tr-un vechi imn mol
dav, apoi bătăile de 
gong ale timpului.

Dar timpul, cu deo
sebire toamna, mai 
este marcat la Vaslui 
și într-un alt lei : in 
anumite zile, pe supra
fața albă a pieței, in 
solemnitatea ei. trece, 
de cîteva ori pe zi. cile 
un alai sărbătoresc. 
Intr-.una din sălile ca
sei de cultură se ofi
ciază căsătoriile ora
șului.

Numărul lor anual a 
crescut, in ultimul de

orașului. Tn 196'8 popu
lația era de 19 823 
S-au' oficiat atunci 243 
căsătorii, tn 1978. popu
lația numără 43 090 
locuitori. Și s-au ofi
ciat. pină Ia jumătatea 
lunii noiembrie. 412 
căsătorii. în 10 ani.

casei de cultură, o in
trare separată, cu trep
te albe. O firmă albas
tră : „Casa căsătorii
lor". înăuntru, intr-o 
încăpere, o masă cu 
registre și acte. De o 
parte ofițerul stării 
civile — astăzi, un vi-

asistă pentru prima 
oară 1? un asemenea 
act). Ceremonia se 
termină repede (poate 
puțin prea repede ?). 
Cei doi se sărută, sînt 
imbrățișați. brațele li 
se umplu cu flori. 
Urări de fericire, de

tele clădirii. Apoi, su
marul nostru inter
viu...

El. Dorin Grigoraș. 
subinginer la între
prinderea de ventila
toare și reductoare 
Vaslui, 24 de ani. Ea 
Ecaterina Pescaru...

„Casele de piatră“ ale Vasluiului

ceniu, în proporție di- 
rectă cu dezvoltarea

deci. 4 742 de perechi 
au Spus, cu emoție. 
.,da“ in fața ofițerului 
stării civile.

Cine sînt cei care 
își unesc destinele in
tr-o căsnicie? De unde 
și cu ce ginduri vin in 
fața omului îndrituit să 
rostească : „Constatind 
că au fost intrunite 
condițiile cerute de 
lege, vă declar căsă
toriți" ?

...16 noiembrie, ora 
17.30. într-o aripă a

cepreședinte al consi
liului popular orășe
nesc — purtind în dia
gonală eșarfa tricoloră 
(sub- semnul tricoloru
lui României socialiste 
va fi ocrotită tinăra 
familie). De partea 
cealaltă, un tinăr și o 
tînără. în stingă, în 
dreapta și in spatele 
lor. două perechi de 
vîrstnici, apoi o mulți
me de tineri (tineri 
tăcuți, emoționați, se 
pare că unii dintre ei

prosperitate, de trăini
cie a familiei........ La
mulți ani și... casă de 
piatră !“ Privirile lică
resc de emoție... Inte
resant : tinerii care 
au însoțit, aici pe mire 
și mireasă nu prea 
știu cum să-și rosteas
că urările, nici cam ce 
urări... Poate pentru 
că sînt foarte tineri și 
este prea grav momen
tul pentru ei... Urmea
ză fotografia pe trep-

„nu, nu-i adevărat, nu 
vă numiți Pescaru... 
Ați șl uitat ? De cîteva 
minute vă numiți Gri
goraș, Ecaterina Gri
goraș !“, corectează o- 
fițerul stării civile. Ea, 
deci, tehnician proiec
tant la aceeași între
prindere. El : „Sînt 
din Trușești — Boto
șani. Am fost reparti
zat aici, unde mă aflu 
din august '77. Așa am 
cunoscut-o pe priete
na... Pardon, pe soția

mea și-acuma, iată, 
sîntem aici...". Ea : 
„Sînt din Munteni — 
Galați, am fost repar
tizată aici, aici l-am 
întîlnit pe... da. soțul 
meu...“.

„— Unde locuiți ?“ 
La căminul de ne- 

familiști al întreprin
derii". ..— Cum se 
vede, sînt primiți aco
lo și... familiști". 
„— Sperăm că nu pen
tru mult timp... O să 
primim și noi o locu
ință a noastră". 
„— Cine sînt tinerii 
care vă însoțesc ?“ 
„— Colegi. între ei și 
cițiva dintre membrii 
biroului U.T.C. pe uzi
nă. Așa se obișnuieș
te".,,,— Cîți dintre ei 
sînt căsătoriți ?“ 
Poate doi-trei. Sîntem 
cu toții foarte tineri. 
Toată uzina. Știți, e o 
uzină foarte nouă".

Mihai CARANFIL 
Crăciun LĂLUCI
(Continuare 
in pag..a Il-a)

Hotăririle Conferinței Naționale vor duce la ridi
carea țării noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare eco
nomico-socială, vor asigura sporirea continuă a bunăstării 
și fericirii națiunii noastre socialiste - țelul suprem al 
politicii partidului, esența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edificăm în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
La împlinirea unui an de la Con

ferința Națională a P.C.R., din de
cembrie 1977 — înaltul for al comu
niștilor români care, dezvoltînd orien
tările programatice stabilite de Con
gresul al XI-lea, a adoptat hotăriri 
menite să accelereze progresul multi
lateral al țării — se vădesc, o dală 
mai mult, justețea și forța mobiliza
toare a politicii partidului, modul 
strălucit în care își îndeplinește mi
siunea istorică de forță conducătoare 
a operei de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
România.

O privire retrospectivă asupra a 
ceea ce s-a înfăptuit in răstimpul a- 
cestui an stîrnește îndreptățite sen
timente de satisfacție și mîndrie pa
triotică, determinate deopotrivă de 
rezultatele remarcabile obținute in 
construcția socialistă, de transformă
rile calitative pe care hotăririle con
ferinței le-au generat în toate sferele 
vieții economico-sociale, ca și de cli
matul de muncă intensă, de amplă 
angajare și responsabilitate ce carac
terizează întreaga noastră viață so
cială.

Se cuvine să relevăm, și cu acest 
prilej, aportul decisiv al secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și la 
transpunerea . in viață a hotăririlor 
Conferinței Naționale, ca și a întregii

politici a partidului. Prin gindirea sa 
novatoare și contribuția adusă la so
luționarea problemelor majore ale 
dezvoltării societății românești, prin 
activitatea practică deosebit de bo
gată — vizitele de lucru, analizele la 
fata locului, convorbirile purtate cu 
diferitele categorii de oameni ai 
muncii, indicațiile concrete pentru 
cele mai diverse sectoare, secretarul 
general al partidului a îndeplinit și 
îndeplinește rolul unui factor dinami
zator al forțelor întregului partid, ale 
întregului popor.

Așa cum se știe, in activitatea 
partidului nostru s-a încetățenit 
practica de a organiza conferința na
țională in intervalul dintre congrese ; 
după cum a dovedit viata, asemenea 
conferințe dau posibilitatea analizării 
modului cum se îndeplinesc hotărî- 
rile congresului, a unei confruntări a 
orientării generale cu practica socia
lă. a elaborării de măsuri care să 
asigure perfectionarea obiectivelor 
stabilite, realizarea lor în condiții 
optime. într-adevăr. Conferința Na
țională a P.C.R. din decembrie anul 
trecut, reevaluind prevederile Con
gresului al XI-lea. pe baza confrun
tării cu noile posibilități si cerințe, 
a dus mai departe aceste prevederi, 
le-a imbogătit. adoptind Programul 
de dezvoltare economico-socială mai 
accentuată a României în perioada 
1978—1980, care prevede un spor al

producției industriale de circa 100 
miliarde lei fată de nivelul inițial 
stabilit prin cincinal. Faptul că as
tăzi. la un an de la Conferința Na
țională. producția industrială supli
mentară însumează deja 60 miliarde 
lei ne dă certitudinea că atit cinci
nalul, cit și programul suplimentar 
vor fi nu numai realizate, dar *1 
depășite.

Unul din marile merite ale Confe
rinței Naționale constă în faptul că, 
adoptind acest program suplimentar, 
a stabilit, în același, timp, ca o cerin
ță primordială, de care — după cum 
se arăta în Raportul prezentat la 
conferință — depinde viitorul indus
triei românești, viitorul întregii eco
nomii naționale, trecerea de la acu
mulările cantitative la o calitate 
nouă, superioară, a precizat cu cla
ritate în ce constă această cerință, 
cum poate fi realizată practic, apre
ciind ca esențiale în acest sens obți
nerea unei înalte eficiente a activi
tății economice, pe baza aplicării 
largi a celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Această orientare a 
rodit și rodește bogat în activitatea 
tot mai susținută ’ a colectivelor din 
unitățile „economice pentru sporirea 
productivității muncii, economisirea 
și valorificarea superioară a resurse
lor materiale, reducerea consumuri-
(Continuare în pag. a IV-a)

minist.ru
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TEZE In sprijinul InvățămIntului 
POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTID

Corcodușul 
primavăratic

Mai intii, către sfirșitul toam
nei, i-au căzut frunzele ca la 
toți pomii. Apoi, citeva zile mai 
tirziu, cind Andronache Covifă, 
din comuna Copăceni-Vilcea, a 
ieșit in ogradă, a rămas țintuit 
locului : ramurile corcodușului 
din grădină începuseră să înmu
gurească. „Măi, ce grăbite «în
teți ! — le-a dojenit gospodarul. 
Nu vedefi că vine iarna ?“ Dar 
corcodușul n-a ținut seamă de 
temerile lui, astfel că, intr-tina 
din diminețile trecute, cind. A.C. 
a ieșit în ușa casei, l-a năpădit 
mirosul florilor. Corcodușul iși 
etala, în toată splendoarea ei, o 
bogată coroană florală. La 
concurență cu primii fulgi de 
nea care vesteau venirea iernii...

i
i
i
I
I
I
I
I

Trei
I

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om
Certetureu științifică in sprijinul Legea-i unu pentru toți

producției

prichindei
Chiar in mijlocul drumului 

pe care mergeau spre școală, trei 
prichindei — B. Șeptilici, N. 
Apăvăloaie și S. Filimon, elevi 
in clasa a IV-a la școlile gene
rale nr. 7 și 12 din Botoșani — 
au găsit o haină bărbătească din 
piele. în buzunare, nici un act 
care să indice păgubașul. în 
schimb, au dat peste o mare 
sumă de bani. Deși se grăbeau 
spre școală, cei trei elevi s-au 
dus și au predat haina la mili
ție. întârzierea de la prima oră 
de curs le-a fost motivată cu... 
felicitări.

I
I
I
I
I
I

Răspunzînd unor sesizări adresate 
conducerii partidului cu citva timp 
în urmă, privind o seamă de lipsuri 
in activitatea unor cadre de condu
cere și de cercetare de la Stațiunea 
de cercetări pentru culturi irigate 
Dobrogea, Comitetul județean Con
stanța al P.C.R. a înaintat un amplu 
răspuns, din care spicuim: ca între
prindere economică, stațiunea și-a 
îndeplinit în ultimii ani sarcinile de 
plan. Dar. prin caracterul și atribu
țiile ce-i revin, această unitate tre
buia să se preocupe cu prioritate de 
cercetare, pentru stabilirea tehnolo
giilor și introducerea soiurilor și hi
brizilor de mare productivitate in 
condiții de irigare. Or, în ultimii 4 
ani, in stațiune s-a urmărit îndeo
sebi activitatea de producție pro
prie. neglijîndu-se sectorul de cer
cetare și întărirea legăturii dintre 
stațiune și unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, lucru care a in
fluențat negativ asupra rezultatelor 
obținute în ultimii ani de a- 
cestea din urmă. Sectorul de cerce
tare a fost neglijat de către comi
tetul de partid și consiliul științific, 
cercetătorii nefiind controlați în 
legătură cu activitatea
o desfășoară. Timp de mai bine 
de doi ani. consiliul

pe care

Chiar asa?
9

Primăriei orașului Predeal 
i-a fost repartizată o autostro- 
pitoare. Asta s-a intimplat cu 
cițiva ani in urmă. După o 
foarte scurtă întrebuințare, au- 
tostropitoarea a fost trecută „in 
rezervă". Apoi, la un control e- 
fectuat, s-a constatat că din ea 
nu mai rămăsese decît carose
ria. Motorul, punțile, aparatura 
de bord, cauciucurile și celelal
te fuseseră demontate, cu apro
barea unui fost șef de serviciu 
al primăriei. Dumitru Pleșoiu. 
Cazul a ajuns in fața Judecăto
riei Brașov, care il găsește in 
culpă pe Pleșoiu. imputindu-i 
contravaloarea pieselor dispăru
te. Pleșoiu face recurs la tribu
nalul județean. Acesta. ba'zin- 
du-se pe un viciu de procedură, 
și anume că o decizie a primă
riei orașului Predeal a fost emi- 
să^.după

I
I
I
I
I
I
I
I

științific 
n-a analizat niciodată sectorul de 
cercetare și n-a inițiat nici o activi
tate pe linia ridicării nivelului de 
cunoștințe profesionale ale cercetă
torilor ; el n-a activat pe baza pla
nului de muncă, ci s-a întrunit oca
zional pentru a discuta cu totul alte 
probleme decît cele privind cerce
tarea. Atmosfera de muncă și spiri
tul principial in rezolvarea proble-

melor ce s-au ridicat în fața stațiu
nii in ultima perioadă — se preci
zează in răspuns — au fost viciate 
de manifestări de indisciplină, 
abateri de la normele ețicii 
tătii socialiste.

Referindu-se la măsurile 
te. in răspuns șe arată 
Petru Tomoroga a fost 
tionat pe linie de partid și în
locuit din funcția de director, pen
tru delăsare in muncă, ingimfare, 
crearea unei atmosfere necorespun
zătoare în stațiune și lipsă de preo
cupare pentru organizarea și condu
cerea activițății de cercetare, 
asemenea, au fost luate 
pentru : alcătuirea unui 
concret 
structurii 
pentru a 
unitățile 
suprafețe ... ....
înființarea unui număr corespunză
tor de ferme pilot in unitățile de 
producție ; întocmirea unui program 
concret de acțiuni care să asigure o 
strînsă legătură între cercetare și 
producție și repartizarea tuturor 
cadrelor de cercetare pe unități și 
consilii intercooperatiste. în vederea 
verificării in producție a rezultate
lor obținute în cercetare ; îmbună
tățirea activității consiliului științi
fic și programarea unor acțiuni con
crete pentru întărirea vieții științi
fice și de cercetare ; în ședința co
mună a comitetului de partid și 
consiliului științific au fost discu
tate concluziile privind neajunsu
rile manifestate și avertizate ca
drele din conducerea organizației 
de partid și administrative care 
fac vinovate.

de 
și echi-

adopta- 
că tov.

sanc

De 
măsuri 

program 
privind îmbunătățirea 
culturilor din stațiune, 

corespunde celei 
de producție care 
amenajate la irigat și

din
au

se

Răspundere sporită față de

bunurile unității

leg'al (cineva. avusese ’'mtereșuT 
să nu se respecte acest termen), 
obligă primăria, deci tot pe pă
gubaș. să suporte pină și... chel
tuielile de judecată. Sentința 
rămas definitivă, iar Pleșoiu 
bine mersi. Chiar așa 7

I

Casierul
„încasat"

Există și la cooperativa „Con
structorul" din Constanța o casă 
de ajutor reciproc. Și cum unde 
sint bani e și casier, meșterii de 
la „Constructorul" și l-au ales 
pe Gh. Vlăduț. Deunăzi, după 
ce a tot socotit teancurile de 
bani din fișet, a simțit că-l apu
că somnul. Și nu fără temei. 
Fiind zi de încasare a retribu
ției, G.V. se lăsase mai intii a- 
demenit de Bachus... După ce a 
căscat de citeva ori, a pus ca
pul pe birou și a adormit buș
tean. Cind s-a trezit, s-a apu
cat cu miinile de cap. în flșe- 
tul pe care-l lăsase deschis nu 
mai era nici urmă din cei peste 
27 000 de lei pe care-i numărase 
mai înainte. Ba, colac peste pu
păză, ii dispăruse din 
și propria retribuție, 
urmă, cu ajutorul miliției, 
care-l încasaseră pe casier 
fost prinși, urmind să „încase
ze" și restul. în ce-l privește pe 
casier, s-a jurat că-n viața lui 
nu vrea să mai audă de Bachus... 
Măcar de s-ar ține de cuvint.

N-aveti 
un bilet
perforat ?

Autotaxarea s-a extins și 
majoritatea liniilor de autobuze
ale întreprinderii județene de 
gospodărie comunală și location 
Brăila. Foarte bine — veți zice. 
Modern, lesnicios, civilizat. Cu 
condiția să fie și compostoare su
ficiente. Dar in mai multe auto
buze găsești numai cite tin com
postor, in jurul căruia se formea
ză o aglomerație de nedescris. Ca 
să nu mai vorbim -de faptul că 
alte compostoare sint defecte sau 
incomod plasate. Cind va fi 
„compostată" și această lacună 7

De ocupație
«

Gheorghe Socaciu a fost șofer 
profesionist. Dar s-a lăsat de me
serie și s-a apucat de chefuri și 
trindăvie. Cum pentru băutură 
avea nevoie de bani, ce credeți 
că a făcut ? A sustras de la o 
parcare autobasculanta 32—B— 
4554 și a inceput să facă tot felul 
de transporturi clandestine prin 
satele din jurul orașului Turda. 
Culmea e că și-a „angajat" și 
un ajutor de șofer, pe loan Con
dor, un individ, ca și el, fără 
ocupație. Dar tocmai ca-n po
vestea cu ulciorul, nici autobas
culanta n-a mers prea mult. 
Cei doi au fost descoperiți.. 
cum „staționează" pentru 
cetări.

Rubricâ realizată de • 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

In sectorul 6 din Capitală își are 
sediul Stația de utilaj transport — 
Panduri, aparținind ARCOM. O 
scrisoare adresată conducerii parti
dului sesiza ct.tevAKMast&.-untUttla vcP^cez<»«i«i. la cei vhwveti .nagjțljsJe 
se manifestă n'&gttjență in depOZN constatate lâ materialele' din curtea 
tarea, manipularea și paza utilaje
lor și pieselor de schimb, că nu 
există suficienți muncitori calificați, 
că în unitate se repară mașini pro
prietate personală, printre care și a 
șefului stației, inginerul Silviu 
Sandu.

în urma analizei efectuate de 
Consiliul municipal de control 
muncitoresc, s-a constatat că sesi
zarea corespunde realității, luin- 
du-se măsurile corespunzătoare. 
Astfel, s-a stabilit ca ARCOM să 
inventarieze toate piesele de schimb 
pentru reperele la există

stocuri mari, în 
irii lor ; piesele 
fie transportate 
respunzător ; s-a hotărît să se recu-

vederea redistribu- 
aflate în curte să 
intr-un depozit co-

S.U.T. ; s-a făcut regularizarea 
contabilă a plusurilor și minusuri
lor din gestiune ; consiliul oameni
lor muncii va analiza modul cum 
s-au executat lucrările de reparații 
la unele autoturisme proprietate 
personală și va adopta măsuri co
respunzătoare. De asemenea, s-a 
stabilit ca în ședința consiliului oa
menilor munci; să se pună în dis
cuție toate aceste neajunsuri, pre
cum și abaterile din activitatea ing. 
Silviu Sandu, șeful unității. în ve
derea sancționării sale disciplinare.

„Sint un cetățean din satul Gir
dani, comuna Sălsig-Maramureș, și 
vreau să vă relatez unele aspecte 
negative din viața comunei noas
tre" — se arăta intr-o scrisoare 
adresată secretarului general - al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ce voia autorul să aducă 
la cunoștința conducerii partidului, 
cerind ajutor „pentru a ne scăpa de 
unele necazuri, deoarece pină acum, 
cu toate sesizările noastre trimise 
la județ, nu s-a luat nici o măsură, 
unele cadre cu munci de răspundere 
in comună consideră că legile sint 
valabile doar pentru alții, nu și 
pentru ele, permițindu-și să le în
calce" ? Bineînțeles. în sesizare se 
dădeau exemple concrete.

Scrisoarea a fost cercetată de 
activiști de la secția organizatorică 
a C.C. al P.C.R. și de la Comitetul 
județean de partid Maramureș, care 
au constatat următoarele : Luca 
Ștefan, secretar al comitetului co
munal de partid și primar al co
munei, dețină in folosință ca lot 
ajutător o suprafață in plus față 
de prevederile statutare de 0,15 ha. 
Totodată, în această toamnă, el a 
cumpărat de la C.A.P. Sălsig peste 
400 kg prune. în scopul fabricării de 
rachiu, deși cooperativa agricolă 
nu și-a realizat planul la a- 
cest produs. Andreicuț Sever, vice
președinte al Consiliului popular 
Sălsig, și-a cumpărat. în septembrie 
a.c., împreună cu președintele 
C.A.P., o baterie de fabricat rachiu 
și 300 kg prune de la C.A.P. De 
asemenea, răspunzînd de lucrările

construcției căminului cultural din 
satul Girdani. el nu și-a îndeplinit 
corect sarcina, constatindu-se dezor
dine și risipă de materiale. In pre
zent, organele C.F.I. de la consiliul 
popular județean verifică amănun
țit gestiunea acestuia in Vederea 
luării măsurilor corespunzătoare. 
Luca Aurel, președintele C.A.P.. a 
cumpărat și el de la cooperativa 
agricolă peste 400 kg prune. Mai 
grav este faptul că s-a aprobat în 
consiliul de conducere al C.A.P. va
lorificarea a 15 tone prune, in con
dițiile nerealizării obligațiilor către 
stat pe anul 1978. In același timp, 
Miza Silvia, economistă la ferma 
zootehnică a C.A.P.. a săvîrșit aba
teri pentru care a fost sancționată 
pe linie de partid și scoasă 
funcție.

După ce sint clarificate Si 
afirmații din sesizare, care nu 
respund realității, in nota de cerce
tare se subliniază că secretariatul 
comitetului județean de partid i-a 
sancționat pe cei vinovați pe linie 
de partid, imputlnd totodată Iui St. 
Luca valoarea produselor obținute 
pe lotul deținut peste prevederile 
statutare și retrăgindu-i din folo
sință acest lot ; li s-a dat termen 
Iul A. Luca și S. Andreicut să-și 
lichideze bateria de fabricat ra
chiu. Abaterile celor în cauză au 
fost prelucrate în ședința activu
lui comitetului județean de partid, 
rezultatul cercetării și măsurile 
stabilite fiind aduse la cunoștința 
organizației comunale de partid.

Broșura nou apărută tratează ur
mătoarele teme :
• Pregătirea teoretică, politico- 

ideologică a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, inarmarea lor cu 
concluziile care decurg din analiza 
științifică a dezvoltării sociale, din 
confruntările ideologice ce au loc 
în lumea contemporană — preocu
pare statornică a partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
• Măsurile stabilite de Plenara 

C.C. al P.C.R. din martie 1978 cu 
privire la perfectionarea con'ducerii 
si planificării economico-financiare. 
întărirea autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare — Cârintă obiectivă a 
dezvoltării și perfecționării relații
lor de producție socialiste, a adin- 
cirii democratismului economic.
• Perfectionarea indicatorilor eco- 

nomico-financiari ai producției și 
introducerea ca indicatori de bază 
a valorii producției netezi produc
ției fizice — condiție esențială pen
tru asigurarea unei eficiente eco
nomice superioare.
• Foymarea și repartizarea bene-

ficiului — pirghie importantă a 
autoconducerii muncitorești, a auto- 
gestiunii economico-financiare a în
treprinderii si a stimulăj-ii materia
le a maselor pentru ridicarea nive
lului calitativ al activității econo
mice.

• Ascuțirea contradicțiilor pe 
arena mondială și intensificarea 
tendințelor de reîmpărțire a zonelor 
de influentă, 
ției străine 
lumii.
• Poziția 

Român față 
dintele noi ce se manifestă in miș
carea comunistă si muncitorească 
internațională.

Tezele și • bibliografiile temelor 
din această broșură sînt destinate 
cursurilor „Probleme fundamentale 
ale activității de partid și de stat** : 
„Socialismul științific și problemele 
dezvoltării economico-sociale a 
României** ; „Probleme ale mate
rialismului dialectic și istoric si ale 
rolului științei si tehnicii in pro
gresul economico-social al țării" 
și cursanților de la Universitatea 
politică si de conducere.

de întărire a domina- 
in diferite părți ale

Partidului Comunist 
de tenomerfele și ten-

din

alte
co

Rezolvare promptă, Iu fața locului

LUNA
Magazinele cu jucă

rii și raioanele specia
lizate din marile ma
gazine universale ale 
comerțului de stat ofe
ră o mare diversitate 
de cadouri pentru 
copii. Pe lingă clasicele 
păpuși, jocuri din car
ton litografiat cu tema
tică variată și figurine 
de animale din mate
rial plastic sau textil, 
găsiți pentru copiii dv. 
și diverse jucării me
canice (cu arc. volant 
sau, motoraș), jocuri de 
îmbinări și construcții 
(vitocom.
multicomb),
șl mobilier pentru pă
puși. Pentru formarea 
îndemînării și stimu
larea spiritului

combino. 
mașinuțe

CADOURILOR

buzunar 
Pină la 

cei 
au

Sovata una din numeroasele stațiuni balneoclimaterice care oferă 
oaspeților o vacanță plăcută și reconfortantă

In calitate de dienți, intrăm la uni
tatea autoservice a cooperativei meș
teșugărești „Progresul** din Rm. 
Vilcea. Solicităm înlocuirea yalei de 
la ușa mașinii. 11 întrebăm pe meș
terul Ion Șofîlcă cit ne costă.

— Păi. după tarif — ne răspunde el
— vă costă ceva mai mult (aveam să 
aflăm ulterior 34,40 iei — n.n.). dar 
dați-mi 25 de lei și mergeți sănătos.

Să ni se facă bon — nici vorbă.
De la organele locale de miliție — 

cu ajutorul cărora am efectuat anche
ta de față — aflăm că nu eram în 
fața unui caz întîmplător. La uni
tatea respectivă, meseriașii execută 
adeseori lucrări cu sau fără bon. 
insușindu-și sume de bani în mod 
necinstit. Procedeul : fixează prețuri
— la care uneori se și tocmesc — 
prin care creează clienților impresia 
că percep sume de bani mai mici de- 
cît tariful legal. Și cum clienții nu 
cunosc costul real al operațiilor, ce
dează de cele mai multe ori in fata 
ofertei făcute de meseriași, dindu-le 
acestora sjimele pretinse. Sume care, 
in Ioc să intre in casieria unității, 
ajung parțial sau total in buzunarele 
lucrătorilor.

Iată cum s-au petrecut lucrurile in 
cazul lucrării efectuate la mașina lui 
Constantin Măgădan (l-VI-3440). De 
cum a intrat omul in unitate, a și 
fost luat în primire de unul din. me
canici — Stana Haralambie, zis Ovi- 
diu :

— Lucrarea dumitale e destul de 
grea. Așa că, dacă vrei să facem trea
bă bună, dă ceva șefului.

Adică lui Gheorghe Popescu, zis 
Georgel, fostul șef al unității autoser
vice.

Mai de voie, mai de nevoie, omul a 
băgat mina în buzunar și a scos 300 
de lei. Bacșiș. După cîteva săptămîni 
a fost luat din nou în primire, de

data aceasta chiar de „șeful", zis 
Georgel ; „Trebuie să mai dai ceva 
bani, ca să procur niște piese defi
citare". Și omul iar a băgat mina in 
buzunar și a scos 4 000 de lei. Fără 
să vadă nici de această dată vreun 
bon de la casierie.

Dar tot n-a fost de-ajuns. Intr-o 
bună zi i se spune pe șleau că, dacă 
vrea musai să-și vadă mașina repa
rată ca lumea, trebuie să mai dea... 
Nu. nu bani. De data aceasta i se 
cere să aducă de acasă nici mai 
mult, nici mai puțin decît... butelia 
de aragaz. „Uite — i se spune — ca 
să nu zici că nu-ți dăm ceva in 
schimb, hai să facem un bon de mină, 
precum că ml-ai vindut butelia" — il

Mai mulți cetățeni de pe bd. 
Muncii nr. 78 din București, care 
locuiesc la etajele 11 și 12, au sesi
zat că duc lipsa apei, calde și reci, 
de mai bine de un an. In aceas
tă perioadă ei au sesizat această 
problemă, a întreprinderilor de 
resort, dar au fost purtați din- 
tr-un loc în altul. I.C.A.B.. bu
năoară. le-a răspuns că asigură 
presiunea doar pină la etajul 10 al 
blocurilor (deși locatarii de la eta
jele superioare plăteau apa ca toți 
ceilalți, cu toate că n-o aveau). Eta
jele 11 și 12 — li s-a spus — sînt în 
exploatarea I.C.R.A.L., care insă 
n-a mișcat nici, un deget timp de 
peste un an țiehfru rezolvarea unei 
atari probleme.

Scrisoarea a fost încredințată spre 
soluționare Comitetului municipal 
București al P.C.R., care, firesc, a 
găsit căi șl mijloace de satisfacere 
a cerințelor semnatarilor. Analizin- 
du-se situația la fața locului de 
către un colectiv de specialiști con
dus de primul secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 3. a re
ieșit că acest bloc, împreună cu al
tele 5 din zonă, a fost proiectat 
pentru un regim de înălțime de

P + 10 niveluri. De aceea locatarii 
duc lipsă de apă. mai ales în peri
oadele de virf. Pentru Înlăturarea 
acestor neajunsuri, s-a ’stabilit ca , 
blocurile respective să fie racordate 
la noua stație de pompare din str. 
Stejarului, ce va intra in funcțiune 
in luna februarie 1979 : I.C.A.B. va 
asigura presiunea maximă posi
bilă din sistemul actual de alimen
tare : I.C.R.A.L. Foișor va repara 
in două săptămini hidroforul de 
rezervă ce va asigura alimen
tarea nivelului 12 ; pentru asi
gurarea apei calde la toate ni-' 
velurile, I.C.A.B. va monta o 
pompă de presiunș suplimențană, la 
punctul termic actual. în răspuns 
se precizează că după intrarea in 
funcțiune a noii stații de pompare 
și aplicarea măsurilor se va analiza 
dacă se asigură condiții normale de 
alimentare cu apă și, în funcție de 
situația nou creată, se vor stabili 
și alte măsuri.

Toate acestea au fost aduse la cu
noștința asociației de locatari, care 
s-a declarat de acord cu modul de 
soluționare a scrisorii.

Neculai ROȘCA

(Urmare din pag. I)
înăuntru a și inceput 

oficierea altei căsătorii. El, 
Grigoraș Burlacu, tehnician 
la întreprinderea de valori
ficare a cerealelor. Ea. Ele
na Huidiu (peste cîteva mi
nute, Burlacu), lăcătuș la 
întreprinderea de aparate . 
de măsură șl control. „Lo
cuim deocamdată la o veri- 
șoară, dar vom primi. în 
mod sigur, locuință". „— In 
mod sigur?". „Dacă mun
cim, dacă sîntem serioși, o 
să avem și casă. în oraș se 
construiește mereu". El a 
venit la Vaslui din Bogda
na. Ea din Florești. Toți cei 
care ii însoțesc sînt foarte 
tineri, par liceeni. Pentru 
că și întreprinderea lor e 
tînără, cea mai tînără din 
oraș. A intrat, partial. în 
producție, la... 30 septem
brie 1978.

A treia căsătorie. El, 
grav, 20 de ani. Ea. 19 
muncitoare la fabrica 
prelucrare a laptelui... 
așa, in fiecare zi. in aceas
tă încăpere cam prea mică...

...într-una din cele trei 
zone industriale ale orașu
lui. una dintre unități este 
în parte uzină, in parte, 
șantier. La parter, o hală

imensă și-a primit deja bo
tezul producției, in vreme 
ce etajele superioare ale 
clădirii sînt încă în con
strucție. Un univers indus
trial care abia se naște. 
Citeva sute de tineri. în cea 
mai mare parte absolvenți 
de liceu (specificul uzinei o 
cere ; aici se vor produce 
instrumente de măsură și

zu- 
ani, 

de 
Și

creativitate ale co- 
oiilor. sint recomanda
bile trusele de traforaj, 
de lipit, de dulgherie,

de timplărle. de lăcă- 
tușerie, de țesut co
voare, „Minitehnicus" 
(Publicitate).

Pe treptele „Casei căsătoriilor" din Vaslui 
album de familie.

o primă imagine din viitorul 
Foto : M. Caranfil

„Știți, am venit să vă cerem 
citeva zile libere, noi ne că
sătorim...** Ce poate să facă 
un director intr-o clipă ca 
asta ? Se lasă moale in 
scaun și gindește.......Sigur,
viața e viață, își cere drep
turile chiar dacă ne luptăm 
noi aici cu un inceput de 
lume. De fapt, un început 
de lume e și ăsta".

oficierea oprindu-se nu doar 
la destinul a doi tineri uniți 
intr-o familie, ci la destinul 
unei noi și mari familii 
muncitorești a orașului. Pri
marul le-a vorbit celor doi 
și tuturor celor de față des
pre oraș, despre prezentul 
și viitorul lui. In 1968, in
vestițiile alocate Vasluiului 
erau in valoare de 70 mili-

„Casele de piatra" ale Vasluiului
control), populează spațiile 
incă mirosind a tencuială 
crudă. O colectivitate mun
citorească ce abia se închea
gă, deslușind, una cite una, 
regulile muncii industriale. 
Și desooperind bucuriile și 
căldura vieții de colectivi
tate. Uzina se naște nu nu
mai prin întregirea procese
lor ei tehnice și tehnologice, 
ci și prin închegarea colec
tivului, cu suflul său uman. 
In această aglomerare de 
treburi și răspunderi apar 
la director doi tineri : un 
băiat și-o fată care, clipind 
serafic, îl privesc cu ochi 
albaștri toropiți de o tulbu
rătoare căldură lăuntrică...

— Și-am zis atunci — spu
ne acum directorul — că și 
ăsta este un botez al fabri
cii. Botezul vieții. „Ce-ar fi, 
măi băieți, le-am zis. dacă 
am oficia noi căsătoria asta 
chiar aici, in fabrică ?“

Deci, într-o simbătă, după 
încheierea orelor de muncă 
ale primului schimb. într-o 
sală nouă ce va fi un ate
lier, dar care a fost acum 
decorată in pripă pentru 
fericitul eveniment din via
ța celor doi tineri și a co
lectivității uzinei, s-au a- 
dunat atîția oameni cîți au 
putut să incapă. Ofițerul 
stării civile — însuși prima
rul orașului — și-a început

oane lei. în 1978, volumul 
investițiilor pentru dezvol
tarea economică și socială 
se ridică la 900 milioane lei. 
Astfel, s-au construit trei 
zone industriale cu între
prinderi noi și moderne.

Ca urmare, orașul a de
venit cu totul altul. In 1968 
se aflau în oraș doar 228 de 
apartamente noi in citeva 
blocuri mici (ele au rămas 
acum cu denumirea de 
„blocurile vechi"). După 10 
ani, sînt 8 200 de aparta
mente noi in blocuri mo
derne care alcătuiesc, prac
tic, un alt oraș. Locuiesc in 
ele 28 000 de oameni (fami
lii ca aceea ce tocmai se în-.

temeiază). Pentru acești oa
meni : 12 școli generale noi, 
5 noi licee. 6 creșe, 21 de 
grădinițe, 2 școli speciale, o 
mare și frumoasă casă de 
cultură, o mare și elegantă 
bibliotecă județeană, un ci
nematograf nou, un spital 
nou cu 750 de paturi, o 
nouă policlinică, spații co
merciale noi, o sală 
valență^ un complex 
tiv și tot ce mai cere 
unui oraș modern.

— Așa că. a încheiat pri
marul, urarea pe care v-o 
fac acum „La mulți ani !“ și 
„Casă de piatră !“ are un 
temei foarte solid, de... pia
tră 1

Tînără pereche (Hristache 
și Maria Cărămidă) a mul
țumit pentru urări, pentru 
flori, pentru cadouri, dar și 
pentru prilejul ce i ș-a ofe
rit de a privi, cu ochii noii 
noastre istorii, panorama 
orașului care i-a primit (ei 
vin, amîndoi, de. lâ țară) și- 
ale cărui familii le-au sporit 
și ei cu una, în toamna a- 
ceasta lungă și frumoasă. 
S-au îmbrățișat, s-au săru
tat după datină și au pornit 
spre casă conduși de origi
nalul cortegiu de nuntași 
al unei întregi uzine...

poli- 
spor- 
viata

sfătuiește șoferul șefului de unitate. 
Una peste alta. Constantin Măgădan 
a dat aproape 8 000 lei. Ce sumă cre
deți că a fost trecută în bonul de re
parație ? 2 791 lei ! Diferența — așa 
cum rezultă din actele de cercetare 
penală — a fost însușită de fostul șef 
al unității, Gheorghe Popescu.

Și dacă „șeful** proceda așa, nici 
subalternii nu S-au lăsat mal prejos.

spate de la mașină. Mecanicul Dumi
tru Bondoc îi spune fără strop de 
jenă : „Dați 2 000 și vă dau una de 
rezervă**. (Costul legal — 1 700 lei). 
Pentru că fără piesa respectivă nu-și 
putea continua drumul, omul acceptă. 
Dar, la plecare, constată că piesa 
montată era veche, deja folosită. în
cepe tocmeala și mecanicul mai lasă 
ceva din preț.

Și, în timp ce clientul muncea de zor, 
meseriașul repartizat să execute lu
crarea — Ion Bulacu — s-a urcat in 
mașina personală și a plecat,. pur și 
simplu, la plimbare.

Cum se explică asemenea practici? 
Cum de e posibil ca ele să prolife
reze într-o unitate creată anume ca 
să asigure o servire civilizată și 

■ cinstită ? Răspunsul e unul sln-

Ion Cotea, bunăoară, a luat de la un 
client 5 000 lei pentru o reparație care 
a costat. în realitate. 1915 lei, dar 
pentru care a făcut bon doar de... 
600 lei. Tinichigiul Ion Ungureanu a 
încasat drept avans de la clientul 
Dumitru Constantin 900 lei, iar cind 
mașina a fost gata a „uitat** de avans 
și i-a cerut omului alți bani.

Dar arsenalul „mijloacelor** prin 
care meșterii de la autoservice-ul 
cooperativei „Progresul" din Rm. 
Vîlcea adună cu rîvnă banii pentru 
propriile buzunare, inșelînd clienții 
și păgubind cooperativa, este mult 
mai larg. Ion Iosifescu din Slatina, 
fiind in trecere prin oraș, are 
ghinionul să 1 se rupă puntea din

— Dacă nu vă convine, lăsați piesa 
și plecați — ii spune acesta tăios.

Ce pățesc la acest autoservice cli- 
entii care nu fac jocul meseriașilor 
sau nu le dau bacșiș ? Posesorul auto
turismului l-B-4542 s-a rugat aproape 
o oră de meseriașul Ion Pană să-i 
repare sistemul de închidere de la ușă, 
dar acesta n-a vrut nici in ruptul ca
pului să se apuce de treabă. Cu toate 
insistentele clientului — și chiar ale 
șefului de unitate — el și-a văzut tac
ticos de reparația propriei sale mașini. 
Un alt client, posesorul autoturismului 
1-V1-2840, pentru că nu a dat bacșiș 
a fost nevoit să-și suflece minecile șl 
să muncească cot la cot cu un proas
păt absolvent al cursurilor de ucenici.

gur : in acest autoservice. indis
ciplina. lipsa de ordine și control sint 
la ele acasă. S-a mers pină acolo 
incit piese în valoare de cîteva zeci 
de mii de lei au fost scoase din de
pozit pentru a fi montate la mașinile 
clienților. iar valoarea lor n-a ajuns 
in casieria unității nici după luni și 
ani de zile. Deși clienții le-au achitat.,

Ar fi de adăugat apoi spiritul de 
tolerantă de care a dat și continuă 
să dea dovadă conducerea cooperati
vei față de abaterile săvirșite in a- 
ceastă unitate. Fostului șef de unita
te. de exemplu. în sarcina căruia au 
fost reținute o serie de ilegalități, 1 
se aprobă transferul ...tot la un atelier 
autoservice, și tot in județul Vîlcea.

Iar la repetatele referate și apeluri 
ale noului șef de unitate de a fi 
sancționați meseriașii prinși cu tot 
felul de matrapazlicuri, conducerea 
cooperativei nu a catadicsit să dea 
nici un răspuns.

Sesizări despre 
toare și în alte
— fie aparțihind 
șugărești, fie altor instituții șl între
prinderi — au fost făcute in mod re
petat de mai multă vreme. Socotim 
că sint necesare o intervenție mai e- 
nergică din partea tuturor factorilor 
care răspund de aceste unități, o in
tensificare a controlului. In același 
timp, trebuie luate măsuri drastice 
de sancționare, inclusiv de îndepăr
tare din aceste unități, a celor care 
aduc prejudicii întreprinderii și sta
tului, păgubesc cetățenii. Pentru că 
nu se poate îngădui, sub nici o formă, 
încălcarea — și incă atît de flagrantă
— a normelor legale, a principiilor 
eticii și echității socialiste de către 
unii indivizi certați cu cinstea, puși 
pe căpătuială. întrucît parcul auto al 
țării este în continuă creștere 
odată cu el, și numărul celor 
apelează la unitățile autoservice. 
buie să se întroneze și in acest 
tor de activitate spiritul de respon
sabilitate, de ordine și disciplină.

nereguli asemănă- 
unități autoservice 
cooperației mește-

hi, 
care 
tre- 
sec-

Mihai IONESCU
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Să transformăm materialele secundare și deșeurile in resurse utile!

MlNĂ LARGĂ LA CASARE
...PAGUBĂ IN BUZUNARE

Tn fiecare an, ca urmare a uzurii fizice 
și morale avansate, în unitățile eco
nomice se casează un anumit număr de 
mașini și utilaje, instalații, autovehicule, 
tractoare, remorci, precum și o serie de 
obiecte de inventar. Bunul gospodar știe 
însă că, oricît de uzat ar fi un utilai, un 
autovehicul, unele repere mai pot fi folo
site ca atare sau după o recondiționare.

- - - - - - - - - - - - - UN AUTOCAMION AOUS LA RADIOGRAFIE - - - - - - - - - - - - -
De 6 ori cîștig sau... de 6 ori pierdere?

Practica a dovedit că această activitate 
de sortare judicioasă a pieselor refolo- 
sibile aduce avantaje economice atît 
întreprinderilor, cît și economiei. Tocmai 
de aceea, la Plenara C.C. al P.C.R. din 1 
noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se acționeze neîntârziat pen
tru organizarea mai bună a casării mij
loacelor fixe, astfel încît nici o piesă sau 

subansamblu să nu se trimită la retopit 
decît după o riguroasă operație de triere 
și selectare.

Ne propunem să înfățișăm în această 
pagină cîteva din argumentele econo
mice ale acestei acțiuni gospodărești, 
unele neajunsuri care mai există, precum 
și cîteva soluții și sugestii pentru perfec
ționarea activității de casare.

PRIN REUTILIZARE— ECONOMII DE MILIOANE

Un calcul simplu 
care arată că prin 
sortarea și utiliza
rea rațională a pie
selor, valoarea unui 
autocamion casat 

POATE SPORI
DE APROAPE 6 ORI

Butucul de roatâ din stînga pare de nefolosit, latâ însă că, dupâ o prelucrare mecanică și sudarea 
unui inel la această piesă, întreprinderea de reparații auto Tecuci consumă, într-un an, cu 11 tone mai puțin 
metal, iar la contul economiilor adaugă 150 000 lei.

Se taie în bucăți o axă planetară deteriorată care, cum se știe, este confecționată din oțel înalt aliat, 
conținînd crom și molibden. Prin forjare și prelucrare mecanică se obțin pină la șase pinioane-satelit. 
Eficiența : costul unui pinion-satelit este de două ori mai redus decît dacă s-ar fi fabricat din laminat nou. 
Pentru întreprinderea de reparații auto Grivița această soluție aduce într-un an economii de 320 000 lei.

REȚINEȚI :
Prin recondiționarea, de către unitățile Centralei industriale 

de reparații auto, a pieselor rezultate de la casarea autovehiculelor 
se realizează în acest an ECONOMII DE ȘASE MILIOANE LEI.

Piese, metal, munca, energie-absolut recuperabile

înaintea topirii, sortarea oferă...

SPECIALIȘTI DIN UNITĂȚILE ECONOMICE!
Nu vă grăbiți să aruncați la fier vechi utilajele casate. Sortați cu grijă 

gospodărească toate piesele, toate subansamblele, toate resturile metalice 
pentru a le reintroduce eficient în circuitul economic!

Dacă toate casările de autovehicule s-ar face prin unitățile 
acestei centrale, s-ar asigura piese de schimb pentru reparații auto 
în condițiile obținerii unor ECONOMII DE CIRCA 15 MILIOANE LEI.

- - - - - - - - - UN AUTOVEHICUL, DIN DEȘEURI

MOTORUL...

Pasărea Phoenix renăștea din cenușă... iar autovehi
culul, cu puțină muncă, din deșeuri I Ideea ne-a 
fost sugerată de cele văzute în depozitul în
treprinderii de colectare a deșeurilor metalice Ber- 
ceni. Potrivit reglementărilor în vigoare, unităților care 
dețin parc auto le revine obligația să predea mijloa
cele de transport auto ce se casează — in vederea 
dezmembrării — întreprinderilor specializate în re
parații capitale, tocmai pentru a se recupera toate 
piesele și subansamblele ce pot fi refolosite. După 
cum se vede însă în fotografiile de mai sus, aceste 
reglementări nu se respectă în mod riguros, astfel că 
din piesele bune, refolosibile, aruncate la fier vechi, 
s-ar fi putut construi ușor... o mașină. Autovehiculul

CAROSERIA...

... Șl CÎTEVA PIESE DE SCHIMB

din fotografie mai păstrează chiar și numărul (vechi) 
de înmatriculare — 23—B—2 206 — și a aparținut 
întreprinderii de valorificare a cerealelor și plante
lor tehnice. De ce nu a fost predat pentru dezmem
brare, în vederea sortării pieselor bune, unității spe
cializate în reparații auto, așa cum prevăd reglementă
rile amintite?

Soluții toncrete pentru perfecționureu uctivituții de ensure u mijloucelor fixe
• Coordonatorii de balanță, împreună cu produ

cătorii de utilaje și principalii beneficiari, să acționeze 
ferm pentru a îndeplini o sarcină precis formulată în 
Legea planului pe anul 1979 : ELABORAREA DE NOR
MATIVE DE RECUPERARE INTEGRALĂ A SUBAN- 
SAMBLELOR Șl REPERELOR REFOLOSIBILE Șl DE 
RECONDIȚIONARE A CELOR UZATE, DIN MAȘINILE, 
UTILAJELE Șl INSTALAȚIILE PREVĂZUTE A FI CASATE, 
PRECUM Șl DIN PRODUSELE UZATE ;
• Predarea pentru casare a mijloacelor fixe către 

unitățile specializate în reparații capitale — acțiune 
dovedită a fi deosebit de eficientă în cazul autovehi
culelor — POATE FI EXTINSĂ SI PENTRU TRACTOARE, 
MASINI-UNELTE, POMPE, UTILAJE DE CONSTRUCȚII, 
MINIERE, CHIMICE, TEXTILE, DIN INDUSTRIA 
LEMNULUI Ș.A. pentru aceasta AR FI NECESAR :

— să se organizeze executarea centralizată în uni
tăți specializate a reparațiilor capitale și a dezmem
brării utilajelor;

— să se stabilească, prin acte normative, ca unită
țile care dețin fonduri fixe ce urmează a fi casate să 

fie obligate să le predea unităților specializate în 
dezmembrarea fondurilor fixe ;

— să se livreze utilaje și mașini pentru înlocuirea 
celor casate numai în măsura în care se face dovada 
predării acestora din urmă către unitățile specializate 
sau, dupâ caz, a pieselor componente reutilizabile 
către coordonatorul de balanță și a deșeurilor către 
unitățile de colectare specializate.
• ORGANIZAREA UNUI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 

ÎNTRE PRINCIPALELE UNITĂȚI CARE AU ÎN DOTARE 

UTILAJE DE ACELAȘI FEL, pentru a fi evidențiate cele 
mai bune metode de recondiționare a pieselor și sub- 
ansamblelor rezultate de la reparații și de la casarea 
fondurilor fixe respective.
• Bazele județene de aprovizionare tehnico-mate- 

rială si bazele specializate ale ministerelor SĂ NU 
ELIBEREZE PIESE DE SCHIMB NOI DECÎT DACĂ SO
LICITANTUL A PREDAT O CANTITATE ECHIVALENTĂ 
DE PIESE-DEȘEU. Aceste baze vor expedia piesele- 
deșeu la unitățile specializate în reparații capitale și 
în dezmembrarea fondurilor fixe casate.

Pagină realizată de Corneliu CARLAN și Ion TEODOR
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Descoperirile științei contemporane - confirmări strălucite 
ale concepției materialist-dialectice despre lume

Numeroase cercetări iu domeniul neurologiei, psihiatriei și neurofizio- 
logiei pun in lumină noi date despre structurile și mecanismele care stau 
la baza declanșării și desfășurării diverselor stadii ale somnului. Bogatul 
fond de experiențe și tehnici de investigație, lucrările teoretice realizate 
îndeosebi in ultimele două decenii au contribuit și contribuie la progresul 
medicinei, la ocrotirea sănătății omului. Noile date, concluziile la care au 
ajuns oamenii de știință din întreaga lume confirmă in mod strălucit con
cepția materialist-dialectică asupra materialității proceselor psihice, activi
tății nervoase superioare. Dar, se cunoaște, ignoranța a precedat și in acest 
domeniu adevărul furnizat de știință : interpretări fanteziste, ciudate mat 
apar și astăzi. In unele, țări o întreagă industrie de tipărituri, de practici 
oculte caută să abată oamenii, tineretul de pe calea spre adevăr, inclu
siv a cunoașterii originii substratului material al creierului. Negind baza 
materială a visului, diverși autori se străduiesc să reînvie vechi teorii 
idealiste. încercind să introducă în explicarea acestuia fenomene de para-, 
psihologie, extrasenzoriale, convingeri in afara unor realități demonstrate 
de știință.

Pentru explicarea mai detaliată a acestui fenomen, ne-am adresat 
prof. dr. docent Liviu Popoviciu, de la Institutul de medicină din Tirgu 
Mureș, vicepreședinte al Societății europene de cercetare a somnului, au
tor al monografiei științifice „Visul", apărută recent in editura „Dacia".

Din vechi timpuri, problema visu
lui a fost învăluită în mister, in su
perstiție și în fantezie, emițindu-se 
cele mai ciudate 
și mai naive ipo
teze pentru expli
carea acestui fe
nomen. Am putea 
vorbi despre as
pecte cu caracter 
„istoric" ale „sem
nificației" visului, 
dar aceasta inte
resează tot mai 
puțin in zilele 
noastre. Cert este 
că. pină in urmă 
cu citeva decenii, 
visul nu a consti
tuit o temă de 
preocupări au
tentic științifice. 
Chiar și astăzi, 
cind există do
vezi argumentate 
științific în legătură cu funcțiile și 
conținutul visului, reprezentanți ai 
psihanalizei reeditează in Occident 
diferite concepții idealiste, neștiinți
fice și chiar dăunătoare sănătății 
omului, societății. Astfel, G. Deichsel 
din R. F. Germania a publicat lucrări 
referitoare la conținutul simbolic, în 
sens freudian, al visului prin care 
susține că fenomenele de agresiune 
și complexele freudiene joacă rolul 
cel mai important în ce privește 
conținutul visului. C. Hali și R. Van 
de Castle, precum și alți autori 
reactivează în S.U.A. problemele 
conflictuale oedipiene, afirmînd că, 
de fapt, visul este construit in spe
cial pe aceste conflicte. Tot in S.U.A., 
H. Fiss și colaboratorii acestuia sus
țin că rolul preponderent in forma
rea visului nu l-ar avea factorii din 
mediu și influențele externe, ci acti
vitatea psihică intrinsecă nelegată de 
aceste influențe externe, deci activi
tatea inconștientului.

După cum arătam și în capitolul 
„Istoria naturală a visului" din mo
nografia „Visul", incepind din 1953,

prin înregistrările continue, de lungă 
durată, efectuate în cursul somnului, 
ale diverșilor parametri fiziologici

tate corticală electrică lentă) și sta
rea de veghe. Deci sint trei stări de 
vigilență ale creierului, distincte : 
veghea, somnul adevărat (lent sau 
clasic) și somnul paradoxal, care nu 
este un „veritabil somn", ci a treia 
stare biologică de existență a creie
rului.

O adevărată revoluție științifică a 
constituit-o identificarea prin metode 
neurofiziologice, biochimice și farma
cologice de mare precizie, a structu
rilor materiale situate în trunchiul 
cerebral (in punte). Aceste structuri 
sint reprezentate de nudei care, ac
tivați de substanțe chimice specifice, 
declanșează in mod periodic, cu pre
cizia unor orologii biologice, fazele 
paradoxale cu activitate onirică (cu 
vise). în timpul acestor faze, in celu
lele nervoase are loc o intensă activi
tate, se petrece o veritabilă „furtună" 
cerebrală ; corpul, întreg organismul, 
este insă aproape lipsit de mișcare 
musculară (atonje).

nu pot merge, că simt o apăsare pe 
piept, pe inimă. Cine s-ar duce a 
doua zi la medic spre a-i povesti un 
vis ? Dar unii, îndată ce se trezesc 
din somn, incep să se gindească ,lă 
o posibilă întîmplare de bun augur 
sau dimpotrivă și chiar să o aștepte 
ca pe o fatalitate. „Semnele" sosesc 
din subconștient, din spațiul extrate
restru ? Nicidecum. Visele mențio
nate mai sus — exemplele fiind insă 
foarte multe — se datoresc însăși 
mediului in care dorm persoanele 
respective : temperatura camerei este 
prea ridicată, aerul conține prea pu
țin oxigen, patul prezintă, un anume 
disconfort. Astfel trebuie să ne expli
căm conținutul visului, care este ge
nerat de particularități fiziologice ale 
propriului organism și ale mediului 
înconjurător.

în mod anacronic, „specialiști" în 
comerțul de superstiții continuă să 
publice in Occident „dicționare de 
vise", reeditează

(Urmare din pag. I)
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cărți de 
tare" 
pentru 
omul 
pentru 
vinge să adopte o 
atitudine fatalistă 
față de fenome
nele 
psihice, 
conomice care ii 
influențează viața.

Bizuindu-ne pe 
date oferite de li
teratura modernă 
de specialitate, pe 
cercetările noas
tre personale, am 
formulat teoria 
..alunecării" sau 
a „transferului". 
Am ajuns, ast
fel. la conclu- 
noastră nil se 

, nu cunoaște re
ntacar in somn.

„interpre- 
a viselor 
a deruta 

nepregătit, 
a-1 con-

biologice, 
socio-e- 

■ care

au fost clarificate în mod obiectiv 
o serie de probleme legate de rolul 
și apariția visului.

Cercetări ample și riguroase între
prinse de savanți șl medici reputați 
din țara noastră și de peste hotare 
au demonstrat că visul este un feno
men fiziologic necesar omului, el 
survenind aproape in mod legic la 
fiecare 90 de minute și durind, de 
fiecare dată, 15—20 de minute. Me
dicina este astăzi in posesia datelor 
care atestă că visul apare indeosebi 
în cursul unor stări periodice noc
turne caracterizate printr-o activi
tate _ corticală ; aceste perioade sint 
numite „faze paradoxale de somn", 
„somn paradoxal", „somn cu miș
cări rapide oculare". S-a consta
tat — surprinzător I — că, de fapt, 
aceste perioade nu sint ceea ce nu
mim in mod obișnuit „somn", ci re
prezintă „a treia stare de vigilență", 
mult diferită de somnul clasic 
(„somnul lent", respectiv cu activi-

se

Satiră voioasă

salonul caricaturiștilor
Pasăre rară in crin- 

gurile presei coțțdiene, 
absentă din reviste, 
adăpostită doar in pu
ținele file lunare ale 
solitarei noastre pu
blicații specializate, 
caricatura apare pu
ternică și victorioasă 
in saloanele umoristi
ce. în ultima vreme 
acestea s-au îndesit, 
se organizează și in 
județe : cea mai im
portantă continuă însă 
a fi expoziția colectivă 
bucureșteană anuală, 
acum reunind peste 
cincizeci de autori. 
Evident, nu gloria mu
rală o rivnesc acești 
artiști de creion ascu
țit și peniță subțire, 
cu alte cuvinte nu să 
fie puși la perete in 
fiecare toamnă, cu cel 
mult trei lucrări de
persoană, iși doresc
ei; dar oricum, faptul 
că se pot arăta publi
cului, timp de zece 
zile tomnatice. chiar 
și așa, nu le provoacă 
o bucurie de tot 
runtă.

Ce 
oferă 
puține 
Umor multicolor și to
nic, provenit dintr-un 
conspect voios al în- 
tîmplarilor curmezișe 
și al metehnelor o- 
menești. ca in desene
le lui Nell Cobar (la
birintul spre cabinetul 
unui director, sau cio- 
cănitoarea care distru
ge piciorul' unui fo
toliu), ale lui Denes 
Molnar. Octavian Bour 
— inventiv, schițind 
un ins care se apără 
cu umbrela de ploaia 
zîmbetelor femeiești — 
ale lui A. Poch, certe, 
clare in carminul lor 
șăgalnic — și, poate, 
ale altora.

Apoi, satiră auten
tică. dintr-o paletă cu 
culori tari, nu și nu
meroase, de la zimbe- 
tul galben molcomit 
la surîsul albastru gla
cial. Aici excelează, 
ca mai totdeauna, 
Eugen Taru, grafician 
de forță, inspirat și 
combativ, personalita
te autentică a carica
turii romanești. Felul 
cum vitriolează el 
ranchiuna sau pălâ-

vrăgeala e exemplar. 
De un sarcasm violent, 
formulindu-și critica 
in imagini conturate, 
cu linie fermă. Octa
vian Andronic se im
pune din nou drept 
cel mai interesant ar
tist al generațiilor noi. 
..Campania" sal o goa
nă după un fluture a 
unui grup numeros, 
dispunînd de varii și 
puternice ustensile, e 
printre cele mai atră
gătoare exponate. Cu 
o ironie originală se 
infățișează. intr-un 
desen suplu, și C. Ca- 
zacu ; spirit pamfletar 
acid vădește intr-o

însemnări 
de Valentin 
SILVESTRU

mă-

satisfacții 
ei nouă ?

și nu

ne 
Nu 

mici.

modalitate plastică e- 
N. Claudlu ; 
plimba con- 

hirtie Traian 
cu zeflemea 

hazoasă plas- 
fabule Gh.

le;,antă 
malițios 
cleiul pe 
Furnea ; 
furată și 
ticizează 
Chiriac. Ar mai fi de 
semnalat și aciditatea 
(nu și corosivitatea) 
lui V. Timoc, Daniel 
Ionescu, Miron Dinu- 
lescu, Mircea Gheor- 
ghe. Foarte înzestrat, 
esențializind cu gust, 
Anton Dragoș e încă 
evaziv in subiectele 
alese : arta aceasta 
cere precizie și clari
tate. ea ori stirnește 
dragoste la prima ve
dere. ori ti pierde tot 
at it de instantaneu și 
definitiv pe privitorul- 
partener. Portretele 
sprintene și sigure ale 
lui Al. Clenciu. închi
nate, generos, colegi
lor de simeză. cel 
acaju dedicat poetului 
Tudor George de către 
Valentin Vasiliu. un 
desen (încă șovăielnic) 
al lui M. Oproiu, o- 
biectele mucalite ale 
lui Șerban Popa (pa
hare și sticle cu găuri, 
în scop... antialcoolic), 
un carton al lui M. 
Pinzaru-Pim, altul al 
lui Cristian Mihăiles- 
cu s-ar înscrie și ele 
la capitolul izbutirilor.

Progresele sau ino
vațiile de ordin plas
tic nu sint, de astă-

dată, revelatorii. Au 
finețe și distincție ca
ricaturile Helgăi Uni- 
pan. grafii excelente,, 
lumini și penumbrei 
catifelate. Vădește si
guranță și adîncime C. 
Cidsu ; e de reținut 
simțul compozițional 
al lui T. Pali : bine
înțeles, valoarea ar
tistică a portretelor 
semnate de Cik Da- 
madian ; a celor citor- 
va studii teofrastice, 
le-aș zice de caracter, 
adică ale lui Matty ; 
„Misoginul" 
Ghenădescu.
reputați imi par insă 
cum obosiți : in orice 
caz. sub potentele lor 
persiflatorii . si cu o 
implicație civică redu
să. Observația sv ex
tinde și asupra altor 
participant^ de.-tui tu 
idei pitice și privire 
scurtă, din ale căror 
lucrări vine un eflu- 
viu de parafină. Eram 
obișnuiți in domeniu 
cu o bătaie mai lungă 
și o causticitate mai 
pronunțată a satirei 
îndreptate împotriva 
viciilor grav și amplu 
dăunătoare. Poate că 
unii expozanți au fost 
acceptați prematur ; 
ieși la salon numai 
după ce ai intrat con
cludent in meserie, nu 
doar pentru că inspiri 
niscaiva nădejdi unor 
organizatori cumseca
de. Sint desene cărora 
nu li se potrivesc 
decît calificativele de 
oarecum și oarece. 
Citeva poante căznite 
propuse de schițe nai
ve și vreo două-trei 
pastișe sadea inculcă 
un sentiment de sălciu.

Nu știu dacă artiștii 
creionului spiritual iși 
discută „saloanele" 
după ce se sting lumi
nile. Dacă o vor face 
după aceasta, vor avea 
o posibilitate propice 
de autoanaliză pe cel 
puțin două teme : ce 
carat de însemnătate 
socială are caricatura 
actuală șl cită expre
sivitate specifică, adi
că umoristică, propune 
în manifestări de an
vergură și reprezenta- 
tivitate, ca aceea evo
cată aici.

1 , 
lui Fred
Maeștrii

cinema
• Ecaterina Teodoroiu : PATRIA
— 15; 17.30; ‘20, CAPITOL — 15;
17.30: 20. FAVORIT — 15; 17.30;
20.
• 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 
NOT — 15: 17.30; 20.
• Ghinionistul : CENTRAL — 15: 
17,30; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
BUCEGl — 15; 17,30; 20.
• Capcana din munți : AURORA 
— 15,30; 18: 20,15.
• Malpertuis (in cadrul „Zilelor 
filmului belgian**) : CINEMA STU
DIO — 15; 17,30: 20.
• Jucăria : BUZEȘTI — 15,15:
17,30: 20.
• Ușa periculoasă de la balcon : 
COSMOS — 15,30: 17,45; 20.
• Mateiaș gîscarul — 15, Camera

Numeroase cercetări efectuate în 
ultimele două decenii au demonstrat 
că omul „nu visează pentru a visa", 
că visele, sau activitatea onirică, 
imageria halucinatorie de vis sint re
zultatul interferențelor diverselor in7 
formații care se sistematizează,
resistematizează și se stochează in 
sistemul nervos, unde formează- „ti
parele" de memorie. în timpul faze
lor paradoxale, cind au'loc visele, se 
sintetizează și se configurează spațial 
o serie de substanțe proteice. Pe 
aceste substanțe se „sculptează" en- 
gramele (tiparele) de memorie, odată 
cu resistematizarea informațiilor mai 
vechi și mai noi ale fiecărui om. 
Ajunsă în acest punct, știința a în
registrat una dintre cele mai specta
culoase descoperiri : tiparele de me
morie sint sculptate pe substanțe 
chimice complexe, de natură pro
teică, a căror sinteză și depunere in 
diversele structuri cerebrale se face 
nu numai în timpul stărilor de veghe, 
ci și în vis, în cursul fazelor para
doxale ale somnului. A devenit fi
rească deci legătura dintre această 
uriașă mișcare chimică din „uzinele" 
creierului — care formează suportul 
resistematizării, sculptării, codificării 
și stocării unui val imens de infor
mații — și interferența de informații, 
de imagjjii, ce creează, jocpl haotic, 
ilogic jd iniageriei din Timpul visului.

Visul are deci un subslraT măienaT 
și reprezintă traducerea psihică, su
biectivă. a interferențelor de imagini, 
de informații mai vechi și mai noi 
în efortul 
stoca în 
cerebrale, 
și intern 
clanșa in 
serie de situații (psihice, fiziologice) 
care, prin interferență cu tipare de 
memorie anterioare, din timpul zilei 
sau al experiențelor trecute, pot 
prinde conturul unor vise, ilogice in 
aparență : analizate ulterior, astfel de 
vise iși găsesc insă explicația in in
tervenția acestor stimuli. De exem
plu. unii oameni visează că străbat 
un teren pustiu, că nu au aer, că

creierului de a le sorta și 
„sertarele" unor structuri 
Stimulii din mediul extern 
ai organismului pot. de- 
timpuî stării de somn o

zia că gindirea 
oprește niciodată, 
pans absolut nici 
Așa cum nu există repausul absolut, 
nu există nici repausul gindirii. Lim
pede sau confuză, logică sau ilogică, 
conceptuală sau perceptual (sub 
forma imaginilor de vis). îmbogățită 
prin legile stărilor de veghe —- res
pectiv. de intensă alertă și încordare 
intelectuală sau. dimpotrivă, sărăcită 
și parazitată de imaginea halucina
torie a. visului — gțpdirea persistă, 
trăiește atit în stare de veghe, cît și in 
stare de somn, îmbrăcînd însă aspecte 
calitative și conținuturi cantitative 
diferite. Este vorba, după convingerea 
noastră, doar de o „alunecare". De
sigur. medicina se ocupă intens și de 
patologia visului, sub incidența că
reia intră anomaliile in funcționarea 
diverselor structuri ale creierului. 
Cunoașterea, prevenirea Și tratarea 
acestor dezordini ale activității oni
rice face parte din arsenalul măsu
rilor terapeutice și de igienă a creie
rului. a activităților psihice.

Alunecarea in irațional, absoluti
zarea particularităților ilogice ale vi
sului. transcederea din realitate în 
vis situează astăzi în lumea contem
porană teoriile și concepțiile idea
liste pe o poziție. neștiințifică, ana
cronică- Totuși, in mod paradoxal, in 
S.U.A., R. F. Germania. Franța și in 
alte țări apar cărți, filme, au loc re
uniuni in care sint reluate vechi 
simboluri onirice și prezentate drept 

—uJUnMSltLXeZUltate. ale .științei". Exe- 
geți ai teoriilor idealiste circulă agi
tați pe ia congrese și conferințe, tri
mit printre primii „comunicările", 
insistă să li se dea cuvintul. Văzin- 
du-i. savanților autentici le apare 
imaginea altor oameni, neinstruiți și 
creduli, atrași, momiți de acești pro
povăduitori ai cuvîntalui fals spre a 
le forma convingeri eronate, pe mă
sura unei gîndiri rămase mult In 
urma timpului nostru. Intr-adevăr, 
știința este chemată să desfășoare, 
concomitent și fără răgaz, bătălia pe 
două fronturi : pentru propriul pro
gres și pentru înarmarea oamenilor 
cu concepția înaintată, materialist- 
dialectică, ce confirmă noile și stră
lucitele ei cuceriri.

lor de materii prime, materiale și e- 
nergie, ridicarea nivelului tehnic, ca
litativ al tuturor produselor, crește
rea eficienței in toate sectoarele eco
nomiei naționale. Orientarea Confe
rinței Naționale spre realizarea unui 
salt calitativ revoluționar in activita
tea economică stă la baza perfecțio
nărilor ce au fost aduse mecanismu
lui economico-financiar, prin intro
ducerea producției nete ca indicator 
de bază și accentuarea rolului indica
torului producției fizice.

în indisolubilă legătură cu Progra
mul de dezvoltare economico-socială 
mai accentuată a economiei naționale. 
Conferința Națională a adoptat — du
pă cum se știe — Programul de creș
tere’ mai accentuată a nivelului de 
trai — cele două programe fiind con
cepute ea un tot unitar. Justețea a- 
cestei orientări este convingător re
liefată de faptul că, tocmai ca ur
mare a dezvoltării impetuoase a tu
turor ramurilor economiei naționale, 
a sporirii continue a produsului
social și a venitului național,
s-a putut trece la aplicarea în viață 
a măsurilor de ridicare mai accentua
tă a nivelului de trai. Este cunoscut 
că prima etapă de majorare a retri
buțiilor a fost încheiată anul acesta, 
cu trei luni Înainte de termenul sta
bilit. urmînd ca in anii 1979—1980 să 
fie aplicată a doua etapă, ceea ce va 
face ca la sfârșitul cincinalului să șe 
ajungă la o sporire a retribuției tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii i cu peste 32 la sută, față de circă 
20 la sută cit se prevăzuse inițial. 
Acestor măsuri .li se adaugă cele pri
vind creșterea veniturilor țărănimii, 
majorarea pensiilor, sporirea aloca
țiilor pentru copii, a cheltuielilor so- 
cial-culturale, reducerea duratei săp- 
tăminii de lucru etc. Sint noi și grăi
toare dovezi că tot deea ce se înfăp
tuiește in țara noastră este destinat 
omului, satisfacerii cerințelor de via
tă ale celor ce muncesc, creșterii con
tinue a bunăstării maselor populare, 
aceasta constituind țelul suprem al po
liticii partidului, esența firească ’a 
societății socialiste. Aceste programe 
vor fi și in viitor transpuse in viață 
cu neabătută consecventă. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nimic nu va putea abate partidul de 
la înfăptuirea programelor de înflo
rire a patriei și făurire a bunăstării 
poporului, partidul considerind aceas
ta îndatorirea sa supremă față de 

’ clasa muncitoare, față de poporul ro
mân și, in același timp, principala 
contribuție la cauza întăririi forțelor 
socialismului și păcii in lumea în
treagă.

Evident, însăși corelația indisolubilă 
dintre dezvoltarea economică și creș
terea nivelului de trai obligă la. efor
turi susținute din partea tuturor ce
lor ce muncesc pentru perfecționarea 
activității economice, ca premisă ma
joră a înaintării pe calea bunăstării, 
cu ații mai mult cu cit laturile cali
tative nu se află încă pretutindeni în 
centrul preocupărilor colectivelor de 

jnțincă. După cum arăta secretarul 
general al partidului in expunerea 
prilejuită de sărbătorirea gloriosului 
jubileu al Unirii, se impune o și mai 
mare încordare a forțelor.pentru per
fecționarea continuă a conducerii și 
organizării economiei, folosirea maxi
mă a mijloacelor de care dispunem, 
stimularea continuă a gindirii științi
fice și tehnice proprii, ca și a iniția
tivei maselor largi ale celor ce 
muncesc.

Corespunzător hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale. măsurile de dezvoltare a ba
zei tehnico-materiale a societății, de 
ridicare a nivelului general de trai' 
s-au imbinat indisolubil cu procesul 
de adîncire a democrației socialiste,

in care partidul nostru vede o latură 
esențială și indestructibilă a edifică
rii noii orinduiri. Numeroasele mă
suri inițiate in acest sens privind 
perfecționarea organizării și modu
lui de funcționare a consiliilor oame
nilor muncii și adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, a altor foruri 
și organisme democratice, relevă per
severența cu care partidul acționează 
spre a asigura participarea activă, 
nemijlocită, la conducerea statului a 
clasei muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii, a intregului popor. O in- 
semnătate deosebită are promovarea 
autoconducerii muncitorești — moda
litate de întărire a rolului conducător 
al clasei muncitoare in societatea 
noastră, deschizînd perspectiva evo
luției treptate a mecanismului demo
cratic spre forme superioare ale or
ganizării vieții sociale in spiritul ce
rințelor societății comuniste.

Anul care a trecut de la Conferința 
Națională a ilustrat sugestiv atenția 
deosebită pe care partidul o acordă 
transpunerii efective in viață a prin
cipiilor eticii și echității socia
liste, asigurind o mai judicioasă 
cointeresare materială, a oamenilor 
muncii, concomitent cu micșorarea 
decalajului intre veniturile mici și 
cele mari, acționînd cu fermitate 
pentru lichidarea tendințelor de 
înavuțire pe căi necinstite, a mani
festărilor de parazitism, a oricăror 
forme de eludare a răspunderilor 
față de colectivitate, față de popor.

Un accent deosebit a fost pus pe 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Conferința Națională privind educa
rea socialistă a maselor, însușirea 
concepției revoluționare despre lume 
și viață, lărgirea orizontului de cu
noaștere și cultură al intregului 
popor. Activitatea politico-educativă 
a organizațiilor de partid, a organi
zațiilor de masă și obștești, a școlii, 
a celorlalte instituții cu atribuții in 
acest domeniu iși arată tot mai mult 
roadele în stimularea atitudinii 
înaintate față de muncă și față de 
avutul obștesc, în întărirea ordinii și 
disciplinei in producție și in viața so
cială, în cultivarea combativității 
față de influențele ideologiei și mo
ralei burgheze, ale misticismului și 
obscurantismului, față de mentalită
țile și deprinderile retrograde.

în spiritul orientărilor fundamen
tale ale Congresului al XI-lea. Con
ferința Națională a făcut o amplă 
analiză a evoluției situației interna
ționale, dezvoltind concluziile con
gresului și evidențiind un șir de fe
nomene noi, de importanță majoră și 
stringentă actualitate. Tabloul pre
zentat in acest sens a reliefat ascu
țirea unor contradicții, subljniindu-se 
că lupta' pentru sfere de influentă și 
dominație a atins un grad de acuitate 
fără precedent în întreaga perioadă 
postbelică, ceea ce creează serioase 
primejdii pentru pacea mondială. 
Viața, cursul evenimentelor din ul
timul an au confirmat pe deplin jus
tețea acestor aprecieri. Conferința 
Națională a exprimat, cu toată clari
tatea și in modul cel mai categoric si 
mai. răspicat, faptul că trăsătura do
minantă o reprezintă creșterea forțe
lor sociale progresiste care se pro
nunță împotriva vechii politici impe
rialiste, colonialiste și care iși ma
nifestă voința fermă de consolidare a 
păcii și destinderii, de apărare, priit 
toate mijloacele, a independenței și 
suveranității, a dezvoltării proprii, de 
sine stătătoare a fiecărui popor. Este 
cert, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în raportul la conferință, că ăceste 
forțe sint în stare să lichideze cu de- 
săvîrșire politica imperialistă de re
împărțire a lumii in zone de influen
ță și dominație, să determine opri
rea cursei înarmărilor și soluționarea 
unor anomalii economice, sociale și 
politice, să impună promovarea in 
Iunie a unei politici noi. democratice.

t
bazate pe echitate și dreptate socia
lă. să asigure pacea pe planeta 
noastră.

Pornind de la această apreciere 
realistă și mobilizatoare a situației 
internaționale. România socialistă a 
acționat și acționează neabătut, spre 
a aduce o contribuție cit mai însem
nată la unirea forțelor mondiale ale 
păcii și progresului social. Stau 
mărturie în acest sens eforturile stă
ruitoare pentru adincirea prieteniei 
și colaborării pe multiple planuri cu 
toate țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, pen
tru intensificarea colaborării cu 
țările in curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, cu toate statele 
fără deosebire de orinduire so
cială, potrivit cerințelor coexisten
tei pașnice ; consecvența in promo
varea unor relații interstatale bazate 
pe principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, depli
nei egalități in drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului 
reciprbc, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța. Stau mărturie in 
acest sens eforturile și consecvența 
neabătută, numeroasele inițiative, 
propuneri și acțiuni întreprinse, in 
spiritul orientărilor Conferinței Na
ționale. pentru realizarea unei coti
turi radicale in. domeniul dezarmării 
și, în primul rînd. al dezarmării nu
cleare. pentru întărirea securității in 
Europa și în lume, pentru sprijinirea 
cursului spre destindere, pentru li
chidarea focarelor de încordare și 
conflict și soluționat ea prin tratative 
a problemelor litigioase, pentru sta
tornicirea unei noi ordini politice și 
economice mondiale, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Această bogată activitate desfășu
rată pe plan internațional a făcut să 
crească la un nivel fără precedent 
prestigiul și autoritatea de care se 
bucură România in lume, exprimate 
in inaltele aprecieri făcute pe toate 
meridianele la adresa politicii exter
ne românești, a principalului ei fău
ritor și exponent, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Putem afirma cu Îndreptățit temei 
că toate succesele dobindite in înfăp
tuirea hotărîrilor istorice ale Congre
sului al XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului se datoresc uni
tății și coeziunii indestructibile a in
tregului popor în jurul partidului, 
călăuza sa încercată in opera de edi
ficare a noii orinduiri sociale. Forța 
și trăinicia de nezdruncinat a orin- 
duirii noastre socialiste izvorăsc toc
mai din unitatea în gînduri și’ sim
țiri a tuturor fiilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, unitate care 
și-a găsit o minunată expresie cu 
prilejul sărbătoririi gloriosului jubi-, 
leu al făuririi statului național uni
tar român, al impresionantelor ma
nifestări de aprobare a activității 
desfășurate de delegația română, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la Varșovia.

Ca adevărat și unic stăpîn al țării, 
poporul iși făurește el însuși desti

nele. Este o caracteristică a societății 
românești contemporane că toate 
problemele majore ale politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
sint dezbătute cu întregul popor, 
toate deciziile în acest domeniu sint 
adoptate cu consultarea poporului și 
in consens cu voința și interesele 
sale.

La împlinirea unui an de la Con
ferința Națională a P.C.R., unitatea 
întregului popor în jurul Partidului 
Comunist Român se afirmă ca o 
uriașă forță a progresului social, 
chezășuind realizarea cu deplin suc
ces a programelor adoptate, înălțarea 
tot mai strălucitor pe pămintul Româ
niei a edificiului socialismului și co
munismului.

O amplă manifestare cultural-educativă
cu milioane de participant

la 
de-

in 
sa-

Și in acest an, luna 
decembrie este mar
cată de un important 
eveniment cultural : 
Festivalul filmului 
sate, manifestare 
venită tradițională 
viața spirituală a
tului nostru socialist si 
care, prin varietatea 
repertoriului și carac
terul divers al acțiu
nilor organizate, sus
cită tin larg și viu in
teres. Cele peste 11 
milioane de specta
tori care ău vizionai 
«filmele prezentate în 
ediția precedentă oferă 
un concludent indiciu 
al popularității aces
tei manifestări.

Actuala ediție — cea 
de-a XXII-a (deschi
derea a avut loc, si
multan, in toate loca
litățile rurale în ziua 
de 3 decembrie, închi
derea festivalului ur- 
mind să aibă loc la 
31 ianuarie 1979) —
dobindește noi semni
ficații, desfășuriridu-se 
sub semnul înfăptuirii 
sarcinilor mobiliza
toare stabilite de Con
gresul al XI-lea al 
partidului, de Con
gresul educației poli
tice și al culturii so
cialiste și, totodată, in- 
scriindu-se in amplul 
Festival național al 
muncii și creației,

„Cîntarea României", 
ediția a Il-a.

Festivalul actual, me
nit să contribuie la 
dezvoltarea conștiinței 
socialiste, la educarea 
oamenilor muncii, a 
tineretului de la sate 
in* spiritul eticii și

echității socialiste, la 
cultivarea sentimentu
lui patriotic, revolu
ționar — impune con
centrarea la un nivel 
superioi- a tuturor e- 
nergiilor creatoare . și 
organizatorice, antre- 
nind intr-un grad și 
mai înalt inițiativa și 
pasiunea unui număr 
cit mai mare de acti
viști culturali, anima
tori capabili să am
plifice și să aprofun
deze dialogul creatori
lor cu beneficiarii ac-

tului artistic. în acest 
senș, Centrala „Româ
nia-film" a elaborat și 
materializat un pro
gram de măsuri care 
să asigure desfășura
rea optimă a tuturor 
acțiunilor încadrate in 
festival. întreprinde
rile cinematografice au 
un bogat fond de fil
me. fiecărui județ ofe- 
rindu-i-se posibilitatea 
de a alcătui un re
pertoriu apt să răs
pundă obiectivelor cul
tural-educative majore 
și cerințelor vieții so
ciale. La aceasta se 
adaugă preocuparea 
pentru asigurarea unor 
spectacole cinemato
grafice de calitate, 
care să constituie eve
nimente culturale in 
localitățile rurale.

Operele reprezenta
tive ale cinematogra
fiei românești — 
rora li se conferă 
loc prioritar — și 
cinema togra fiilor 
peste hotare vor 
prezentate pe ecranele 
satelor noastre în ca
drul unor manifestări 
de largă diversitate : 
întîlniri cu realizatorii 
filmelor românești și 
dezbateri pe marginea 
producției naționale, 
simpozioane, concur
suri de cultură cine
matografică. medali-

câ- 
un 
ale 
de 

fi

cu fereastra spre mare — 17,45; 20: 
DOTNA.
• Revanșa : DACIA — 15,15; 17.30: 
20.
• Orașul fantomă ; COTROCENI
— 15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15,30; 
17.45; 20.15.
• 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
— 13; 17,30: 20, MODERN — 15:
17.30; 20. MELODIA — 15.45: 18:
20.13.

• Porto Franco — 11,45, Vera 
Cruz — 14; 16,15, Cele 400 de lovi
turi — 18,30, De aici în eternitate 
— 20.30 : CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
VOLGA — 15; 17.30; 20.
• Al treilea jurămint : TOMIS — 
15; 18.30.
• Șoimul : VIITORUL — 15.30:
17.45; 20,15.
• Rătăcire : FLACARA — 15.45:
18: 20.15.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : MUNCA — 15; 17.30: 20.
• Aurul lui MacKenna : EXCEL- 
StOR — 16; 19. FLAMURA — 16: 
19. GLORIA — 16; 19.15.

Secvență din filmul „Drumuri in cumpănâ" — producție o Cosei de filme 
„Patru". Scenariul : Ion Brad și Alexandru Brad. Regia : Virgil Calotescu. 
Filmul va intra pe ecrane. în premieră, în cadrul „Festivalului filmului 

la sate"

oane, mese rotunde, 
toate convergînd că
tre atragerea și fami
liarizarea unui public 
cil mai numeros cu 
valorile autentice ale 
artei, cu sublinierea 
potențialului educativ 
al unor filme.

într-o măsură mult 
mai mare decit in anii 
trecuți. actuala ediție 
a festivalului va lansa 
un important număr 
de premiere pe ecra
nele sătești : 34 de
filme artistice și do
cumentare ; recente 
producții ale studiou
rilor noastre. alături 
de o selecție de filme 
produse in țările so
cialiste și in alte țări, 
vor constitui un punct 
de real interes pentru 
milioanele de specta
tori. Menționăm ci
teva filme românești:

„Ecaterina Teodoroiu", 
„Drumuri în cum
pănă". „Revanșa", „Din 
nou împreună", „îna
inte de tăcere" — 
aiături de producții din 
alte țări : „Portret cu 
ploaie", „Oamenii ră
ni in oameni". „Jeze
bel", „Acel blestemat 
tren blindat" și multe 
alte creații care poar
tă girul unor creatori 
autentici, profund an
gajați. Caracterul de
osebit. al manifestări
lor acestui festival 
este reliefat și prin 
organizarea — în prin
cipalele comune — a 
unor cicluri formate 
din premiere, alături 
de cicluri de cîte 3—4 
filme alcătuite pe o 
tematică ; zilele fil
mului Istoric, filmul 
de dezbatere etică.

Pentru integrarea e-

fectivă a filmului în 
preocupările oameni
lor muncii de la sate 
au fost incluse in pro
grame documentare 
menite să sprijine 
cursurile învățămîntu
lui politic-ideologic și 
ale invățămintului a- 
grozootehnic care se 
desfășoară in această 
perioadă, paralel cu 
difuzarea unor filme 
pe teme de protecție a 
muncii în agricultură.

Sperăm ca Festivalul 
filmului la sate — e- 
veniment cinematogra
fic al lunilor de iarnă 
— să constituie o au
tentică reușită cultu- 
rai-educativă cu pro
fund ecou în conștiin
ța spectatorilor.
Vasile RĂCHITĂ 
director în Centrala 
„România-film"

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 10,40 — Transmi
siune. directă de la aeroportul in
ternațional București-Otopeni : Ce
remonia plecării președintelui Con
siliului Militar Administrativ Pro
vizoriu și al Consiliului de Miniș
tri ale Etiopiei Socialiste, locote- 
nent-colonel Mengistu Haile Ma
riam, care a făcut, la invitația 
președintelui Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o vizită oficială în țara 
noastră.
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală • Istoria României 

(consultații — liceu) : Mihai Vi
teazul — unificatorul

17,25 Curs de limba rusă
17,45 Melodii populare- 
18,00 Campionatul mondial de handbal 

feminin : România — Olanda. 
Transmisiune directă de la Bra
tislava

19,05 Film serial pentru copii : Sindbad 
marinarul. Episodul 16

19.30 Telejurnal
19.50 Comentariul zilei
20,00 Ora tineretului • Tineretul și noua 

calitate a muncii • Colegi de ge
nerație

20.50 Melodii celebre din filme, operete, 
musicaluri -

21.15 Din cartea naturii : Poteci de 
munte. Film documentar-artistic, 
producție a Studioului de Film TV

21,55 Poeții cintă patria. Emisiune de 
versuri și proză dedicate patriei, 
partidului, unității poporului nos
tru

22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
19.50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii, dirijori : Law
rence Foster și Emanuel Elenescu. 
Solist : Ștefan Ruha. © Max Bruch 
— Concert pentru vioară și or
chestră • Hector Berlioz — Sim
fonia fantastică

21,10 Telex
21.16 Un fapt văzut de aproape. Oltul... 

energetic
21,35 Mult e dulce...
22,00 Operetă și muzică ușoară
22,20 închiderea programului

• Hop î.„ șl apare maimuța : FE
RENTARI — 15; 17; 19,30.
• M-ați confundat : GIULEȘTI — 
15.30; 17,45; 20.15.

Cianura... și picătura de ploaie: 
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
• Jezebel : GRIVITA — 15.15;
17.45; 20,13.
• Acel blestemat tren blindat : 
LIRA — 15,30; 18; 20.
• Gustul și culoarea fericirii : PA
CEA — 15: 17,30; 20.
• Pasiunea : PROGRESUL — 13: 
17.30; 20.
• Mama : POPULAR — 16; 18: 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30, (sala Ate
lier) : Aventură in banal — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic sus
ținut de Orchestra simfonică. Di
rijor : Carol Litvin — 19.30.
• Opera Română : Cosi fan tutte 
— 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-

Landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Casa cea nouă — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19,30.
• Teatrul ,,Nott,ara“ (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19,30, (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu» 
niș (spectacol dezbatere) — 18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic

toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19,30
• Teatrul „Ion Vasilescu** : Adam 
și Eva — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30, (la Palatul Sportu
rilor și Culturii) : O seară cu cîn- 
tece de neuitat — 18.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Trei 
grăsani — 17,30.

• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică44 (la Ecran- 
club, soș. Grozăvești) : Punguța 
cu doi bani — 10.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul cu patru colțuri — 19,30.
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președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu
și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste

în cursul după-amiezii de miercuri, 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu și al Consiliu
lui de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, 
locotenent-colonel Mengistu Haile 
Mariam, șl persoane oficiale etiopie
ne care îl însoțesc au vizitat Com
binatul petrochimic de la Brazi și În
treprinderea „1 Mai" din Ploiești.

împreună cu șeful statului etiopian 
s-a aflat tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului.

La sosirea în combinatul petrochi
mic. oaspetele a fost salutat de pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Prahova, Ion Cîrcei, care a 
adresat șefului statului etiopian un 
călduros bun venit. Era prezent 
Adrian Stoica, adjunct al ministrului 
industriei chimice. în intimpinare au 
venit merrtbri ai conducerii unității, 
numeroși petrochimiști care au fă
cut șefului statului etiopian o primi
re prietenească. Un grup de tineri au 
oferit solilor poporului etiopian bu
chete de flori.

Directorul combinatului, Alecu 
Popa, a prezentat profilul unității 
care realizează o largă gamă de pro
duse petroliere și petrochimice, va- 
lorificind superior țițeiul. Șeful statu
lui etiopian manifestă interes față 
de preocupările colectivului combi
natului pentru dezvoltarea capacită
ților de producție și modernizarea 
permanentă a proceselor tehnologice, 
în cadrul discuțiilor se relevă că majo
ritatea complexelor instalații, care 
intră in componenta combinatului, 
sint rodul gindirii românești, perfor
mantele tehnice superioare ale agre
gatelor de acest gen fiind apreciate 
și în alte țări unde acestea funcțio
nează sau se află în curs de montare. 
S-a mers apoi ]a instalațiile de re
formare catalitică și piroliză ale 
combinatului, unde atenția oaspeților 
este, retinutg de gradul înalt de auto
matizare a acestor instalații, care asi- 
gu -i o mare productivitate, de o se- 
r,. ..e produse petrochimice cu cali
tăți superioare. Oaspeții se intere- 
s'ează de modul cum este organizată 
producția, ca și de pregătirea cadrelor.

S-a vizitat apoi întreprinderea .,1 
Mai“. în secțiile de bază ale uzinei 
șeful statului etiopian s-a interesat

de performantele unor utilaje desti
nate metalurgiei, industriei chimice și 
miniere, care se realizează aici, dind 
o înaltă apreciere capacității creatoa
re a constructorilor de mașini ploieș- 
teni. Gazdele informează că perfor
manțele instalațiilor de foraj purtind 
marca întreprinderii „1 Mai" au evo
luat continuu, permițind săparea 
unor sonde pină la adincimea de 
10 000 de metri. Ele sint deja cunos
cute în peste 30 de țări ale lumii, 
unde se exportă in mod curent.

La sfirșitul vizitei, oaspeții au asis
tat la o demonstrație de ridicare și 
coborire a unei instalații de foraj 
pentru adincimi pină la 6 000 de me-

Depunerea unei
Miercuri dimineața, lt.-col. Mehgis- 

tu Haile Mariam, președintele Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu și al Consiliului de Miniștri ale 
Etiopiei Socialiste, aflat în vizită ofi
cială în tara noastră, a depus O co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat tovară
șii Constantin Stătescu, ministrul jus
tiției. Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

tri. distinsă cu medalia de aur la nu
meroase competiții internaționale 
pentru nivel tehnic și randamentul 
inalt in exploatare.

Vizita inaltilor soli ai poporului 
etiopian în aceste unități economice 
din județul Prahova a constituit un 
bun prilej de- a cunoaște în mod di
rect experiența Si realizările Româ
niei socialiste pe calea industrializă
rii. pretutindeni fiind salutați cu 
căldură, cu deosebită cordialitate, cu 
prietenie.

în aceeași zi. șeful statului etiopian 
și persoanele care l-au insotit in a- 
ceastă vizită s-au reîntors in Capi
tală.

coroane de flori
Au luat parte, de asemenea, per

soane oficiale etiopiene care il înso
țesc pe înaltul oaspete în vizita sa in 
țara noastră.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

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

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
Apoi s-a vizitat rotonda Monumentu
lui.

La încheierea solemnității șeful sta
tului etiopian a primit defilarea găr
zii de onoare.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
și a reprezentanților unor 

acreditați in
Miercuri la amiază, lt. col. Men

gistu Haile Mariam, președintele Con
siliului Militar Administrativ Pro
vizoriu și al Consiliului de Miniștri 
ale Etiopiei Socialiste, a primit, la 
Palatul din Piața Victoriei, pe șefii 
misiunilor diplomatice și pe repre
zentanți ai organizațiilor internațio
nale acreditați în țara noastră.

organizații internaționale 
țara noastră

Șeful statului etiopian s-a întreți
nut, într-o atmosferă cordială, cu 
diplomații prezenți.

La primire a fost de față Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Au fost prezente persoanele oficia
le etiopiene care îl însoțesc pe șeful 
statului în vizita in țara noastră.

Convorbiri economice româno-sudaneze
Miercuri, tovarășul Iosif Banc, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,. a 
avut o întrevedere cu Al Rashid Al 
Țaher Bakr, vicepreședinte al Repu
blicii Democratice Sudan, ministrul 
afacerilor externe, conducătorul dele
gației țării sale la lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei politice 
mixte româno-sudaneze și ale celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică.

în timpul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a raporturilor de prie
tenie ,și colaborare pe multiple pla
nuri, dintre cele două țări și po
poare!. Cu acest prilej a fost” expri
mată convingerea că lucrările de la

București ale celor două sesiuni vor 
marca o etapă importantă în tradu
cerea în viată a înțelegerilor si docu
mentelor convenite cu prilejul intîl- 
nirilor la nivel inalt de fa București 
și Khartum.

Au participat Florian Stoica, am
basadorul României la Khartum, și 
ambasadorul Sudanului la București. 
Mohamed Osman Mohamed El 
Awad.

în cursul zilei de miercuri Al 
Rashid Al Taher Bakr, împreună cu 
membri ai • delegației sudaneze, a vi
zitat întreprinderea de mașini grele 
și MuzguJ,, de istorie al Republicii 
Socialiste România. '

(Agerpres)

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A FINLANDEI
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Finlanda, ambasadorul acestei 
țări la București, Matti Hăkkănen, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Suzana Gâdea, ministrul educației șl 
invâțămintului, Dumitru Bejan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Petre Bla- 
jovici, ministru secretar de stat la

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor . ex
terne, reprezentanți ai altor instituții 
centrale, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Ministerului Educației 

Si învățămintului. miercuri seara a 
sosit in Capitală 'Robert Krieps. mi
nistrul învățămintului. afacerilor cul
turale și justiției din Marele Ducat 
al Luxemburgului, care va face o vi
zită in tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Suzana Gâdea, minis
trul educației și •învățămintului, de 
funcționari superiori din acest mi
nister.

★
La 6 decembrie a părăsit Capi

tala Juan Manuel Berlanga Garcia, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Statelor Unite Mexicane, 
care și-a încheiat misiunea in țara 
noastră.

Miercuri a fost semnată, la Bucu
rești. ințelegerea de colaborare din
tre Radioteleviziunea română și So
cietatea națională franceză de tele
viziune „Tele France 1". Documen
tul a fost semnat de Valeriu Pop, di
rectorul general al Radioteleviziunii 
române, și de Georges Riou, directo
rul general al Societății 'franceze de 
televiziune „Tele France 1“.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 6 DECEMBRIE 
1978

Extragerea I : 15 12 5 31 11 1
Extragerea a Il-a : 17 43 4 21 35 30
Fond total de ciștiguri : 894 627 lei 

din care 245 538 lei report la catego
ria I.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate și iubite tovarășe,
Cu prilejul sărbătoririi de către poporul român a celei de-a 60-a aniversări 

a unirii Transilvaniei cu România, în numele Partidului Comunist din 
Kampuchia, al poporului și Guvernului Kampuchiei Democrate, vă adresăm 
dumneavoastră și. prin dumneavoastră. Partidului Comunist Român, poporului 
și Guvernului Republicii Socialiste România felicitările noastre cele mai 
călduroase și salutul nostru prietenesc.

Această unire constituie un eveniment glorios in istoria luptei îndelungate 
și eroice a națiunii, a poporului român prieten. Prin această unire s-a format 
statul național unitar român, care a creat noi condiții proletariatului român 
pentru unitate și dezvoltarea mișcării poporului muncitor pe scară națională.

Partidul Comunist Român, dezvoltînd tradițiile patriotice și revoluționare 
ale poporului român, l-a condus din victorie in victorie in lupta pentru 
unitate națională, independență, integritatea teritorială a țării și pentru 
construirea unei noi societăți.

Poporul Kampuchiei, care sub conducerea Partidului Comunist din 
Kampuchia, în prezent duce o luptă îndirjită pentru a apăra independența, 
suveranitatea, integritatea teritorială a Kampuchiei Democrate și pentru a 
asigura existența națiunii kampuchiene, a înțeles întreaga importanță și toată 
semnificația pe care poporul român prieten o acordă sărbătoririi celei de-a 
60-a aniversări a unirii Transilvaniei cu România. Cu cele mai profunde 
sentimente de prietenie revoluționară, poporul Kampuchiei se alătură 
poporului român pentru a-i împărtăși bucuria și fericirea.

Avem ferma convingere că sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a 
acestui glorios eveniment va dezvolta și consolida și mai mult marea unitate 
națională a poporului român . care va face și mai eficace lupta pentru 
independență, suveranitate națională, împotriva amestecului din afară. 
Republica Socialistă România independentă și suverană va merge curajos 
înainte.

Exprimăm urarea ca poporul și guvernul prieten al Republicii Socialiste 
România, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu eminentul 
său conducător, tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu, să obțină noi și mari 
victorii in apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale și in 
edificarea socialistă în toate domeniile.

Cu sentimentele noastre frățești și revoluționare,

POL POT
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Kampuchia, 
Prim-ministru al Guvernului Kampuchiei Democrate

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

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

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 

român, îmi este plăcut să vă adresez,, în numele Consiliului Național Palesti
nian și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări, dumneavoastră, 
marelui popor român și partidului său conducător.

Fplosesc această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre urări din 
inimă, pentru un viitor prosper al țării dumneavoastră prietene, sub 
înțeleaptă Domniei Voastre conducere, pentru necontenita luptă pe care o 
duceți pentru independența popoarelor, pentru libertatea și prosperitatea 
acestora. Sîntem convinși că relațiile trainice existente între popoarele român 
și arab palestinian se vor dezvolta și vor progresa în ritm impetuos. Prețuim 
și dăm cea mai înaltă considerație sprijinului pe care îl acordați luptei duse 
de poporul nostru pentru redobîndirea drepturilor sale naționale inalienabile, 
inclusiv a dreptului de reîntoarcere la căminele sale, de a-și hotărî singur 
soarta și de a-și constitui propriul stat independent, pe pămîntul patriei sale.

Vă dorim sănătate personală, necontenit progres și prosperitate poporului 
român prieten.

KHALED AL-FAHHOUM
Președintele

Consiliului Național Palestinian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc din inimă pentru felicitările și mesajul de solidaritate cu 

Partidul Comunist Portughez transmise cu ocazia aniversării zilei mele de 
naștere. Convinși fiind de prietenia și colaborarea între cele două partide ale 
noastre, vă transmitem salutările noastre frățești.

ALVARO CUNHAL

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Angelo Miculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. a primit miercuri delegația Mi
nisterului Industriei Cărnii și Lapte
lui din U.R.S.S., condusă de V.I. Dio- 
min, prim-adjunct al ministrului.

în Cadrul convorbirii au fost exa-

minate posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării tehnico-științifice Între 
cele două ministere.

La primire a participat Petre 
Blajovici, ministru secretar de stat, 
șeful Departamentului industriei ali
mentare.

(Agerpres)

COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș
ABIDJAN

Cu prilejul Zilei națțonale a Republicii Coasta de Fildeș, vă adresez calde 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului ivorian prieten.

Exprim convingerea că bunele relații de prietenie și conlucrare dintre 
țările noastre se vor dezvolta și mai puternic în viitor, în conformitate cu 
înțelegerile pe care le-am convenit, spre binele popoarelor român și ivorian, 
al păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul ivorian prieten marchea
ză astăzi împlinirea â 18 ani de la 
proclamarea independenței de stat, 
rod al îndelungatei sale lupte pen
tru eliberarea de sub dominația 
colonială.

Angajîndu-se cu fermitate pe ca
lea lichidării stării de înapoiere 
moștenite de la colonialism și 
construirea unei economii mo
derne, de sine stătătoare. Coasta 
de Fildeș a cunoscut, în acești 
ani, unui dintre cele mai di
namice ritmuri de dezvoltare de pe 
continentul african. Acesț ritm, 
după cum este prevăzut, se va ac
celera în actualul cincinal (1976— 
1980), ajungind la 8,7 la sută, iar în 
cursul următorilor zece ani — la 
10 la sută.

în „strategia dezvoltării", elabo
rată sub conducerea Partidului De
mocratic din Coasta de Fildeș, un 
loc important revine agriculturii, 
ramură principală a economiei, în 
care lucrează 80 la sută din popu
lația activă a țării ; această ramură 
asigpră un excedent constant al ba
lanței comerciale (130 de miliarde 
franci C.F.A., in 1977). Cafea, cacao, 
banane și ananas — sint cele pa
tru produse de bază ale agricultu
rii tării, fiecare dintre ele situînd 
Coasta de Fildeș printre primii pa
tru producători mondiali. Amplele 
programe de modernizare s-au 
soldat cu rezultate remarcabile în 
acest domeniu: producțiile de cafea 
și cacao, de exemplu (care repre-r 
zintă 86 la sută din vînzările ex
terne), s-au dublat în raport cu 
anii 1974—1975.

Importante eforturi s-au depus și

se depun pentru dezvoltarea indus
triei — care a crescut de 15 ori de 
la obținerea independenței de stat
— investițiile prevăzute in acest 
sens urmărind cu prioritate crea
rea unei industrii prelucrătoare ca
pabilă să valorifice pe scară largă 
marile bogății naturale de care dis
pune țara. în același timp, ampla
sarea teritorială a noilor obiec
tive industriale are in vedere li
chidarea unor disparități regionale
— in prezent, o atenție deose
bită fiind acordată punerii in va
loare a resurselor zonei de nord a 
tării, avindu-se in vedere că. in pe
rioada premergătoare, zona de sud 
a fost beneficiara unei mai susți
nute dezvoltări economice.

Poporul român, in spiritul legătu
rilor prietenești cu popoarele țări
lor africane, cu noile state inde
pendente, privește cu simpatie 
și solidaritate eforturile spre pro
gres ale poporului ivorian. în pofi
da distanțelor geografice, între 
România și Coasta de Fildeș s-au 
stabilit și se dezvoltă legături de 
prietenie și cooperare rodnică, pu
ternic impulsionate de intilni- 
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Felix 
Houphouet Boigny din 1973 și 
1977. Vizita efectuată anul tre
cut în Coasta de Fildeș de to- 
varășul Nicolae Ceaușescu. docu
mentele semnate cu acest prilej au 
deschis noi și largi perspective pro
movării la un nivel superior a ra
porturilor politice, economice, so
ciale și culturale, în interesul am
belor țări și popoare, al cauzei pă
cii și colaborării internaționale.

REUNIF1CAREA INDEPENDENTĂ SI PAȘNICĂ
A COREEI, 0 IMPORTANTĂ CERINȚĂ A PĂCII

9 s

SI DESTINDERII I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 decembrie. în țară : Vreme 
rece, friguroasă, noaptea și dimineața. 
Cerul va fi variabil, cu innorări mai 
pronunțate in estul țării, unde vor că-

dea ninsori locale. In rest, ninsori izo
late. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări locale din sec
torul nordic. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 16 și minus 6 grade, local mai 
coborite la începutul intervalului, iar 
maximele înțre minus 8 și zero grade. 
In București : Vreme rece. Cerul va fi 
variabil. Ninsoare slabă. Vintul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatura 
în creștere ușoară.
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Victorii ale fotbaliștilor români in
• România - Albania 3-1 (echipe de tineret)
• Jiul Petroșani - N.K. Rijeka 1-0

„Cupa balcanică11 ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Ajungind în fața finalei balcanice, 
cu perspective și șanse reale de a 
ciștiga cupa pusă in joc, antrenorii 
Ion Voica și Viorel Krauss au alcă
tuit de data aceasta o selecționată 
cu tot ce are mai valoros generația 
noastră foarte tinără, plus piteștea- 
nul Iovănescu și craioveanul Bălăci 
(jucători de construcție), beneficiari 
ai celor două locuri care dau dreptul 
la depășiți de vîrstă. în modul aces
ta, Lazăr — Bărbulescu, Sabău. Stan- 
cu, I. Gheorghe — Vamanu. Iovă
nescu, Mureșan — Chitaru, Antohi, 
Bălăci au reprezentat o formație cu 
pronunțate valențe tehnice și cu 
cițiva „pioni" trecuți prin focul unor 
încercări dificile altădată, ' o forma
ție care, dispunind de două vîrfuri 
de atac, să poată forța victoria la un 
scor liniștitor pentru partida retur.

Debutul meciului, desfășurat ieri 
după-amiază pe stadionul Republi
cii. in compania selecționatei simi
lare a Albaniei, a confirmat intru- 
totul aceste așteptări și pretenții. Ti
nerii noștri tricolori au început 
furtunos, combinativ și în viteză, 
reușind din start nu numai cîteva 
faze de frumos spectacol, dar și o 
bară și. mai ales, două goluri rapide 
— semnate (în minutele 4 și 7) de

același bătăios Antohi, băcăuanul 
care se afirmă de la meci la meci ca 
un virf de atac percutant și cu mari 
posibilități de progres. De la 2—0 
însă, „cadeții" au căzut în greșeala 
ce-o fac toți fotbaliștii noștri : au 
crezut că meciul e jucat, e ușor, ad
versarii le vor recunoaște cuminți 
superioritatea, iar scorul se va mări 
de la sine. Numai că adversarii — 
din rîndul cărora cinci jucători au 
f6st nominalizați drept internaționali 
„A“ pentru preliminariile viitorului 
campionat mondial — nu s-au recu
noscut așa de timpuriu învinși, și-au 
revenit din uluiala începutului, au 
ieșit la joc și au echilibrat lupta 
sportivă.

După pauză, procesul s-a accentuat 
în sensul întrevăzut în primele 45 
de minute: oaspeții au atacat tot mai 
des, pînă cind au ajuns să domine 
și teritorial. Echipa noastră — acum 
cu Terheș al doilea virf de atac în 
locul lui Bălăci,, care începuse repri
za ca un maestru și o terminase 
lamentabil — nu reușește să lege 
nimic fnai periculos, din cauză că 
noul intrat este lipsit de vlagă și de 
formă, iar mijlocașii, cu excepția lui 
Vamanu, prea rămîn în ariergarda 
echipei. Este repriza portarului

Lazăr, care salvează în patru situa
ții foarte dificile, dar care în minutul 
84 nu mai are ce face și scoate din 
plasă mingea trimisă de atacantul 
central albanez Minga. Evident, 2—1 
e nemulțumitor, astfel că tricolorii 
accelerează ritmul și, peste numai 3 
minute, Adrian Ionescu pătrunde 
vijelios în careu (cum mai' făcuse de 
vreo trei ori din minutul 60, cind îl 
înlocuise pe Chitaru), dar cînd să 
șuteze este trîntit la pămînt prin 
fault. Iovănescu execută penaltiul cu 
siguranță și... gol.

De la scorul de 3—1 pentru ei vor 
începe deci, ai noștri tineri fotbaliști, 
a doua manșă a acestei finale, ce se 
va juca la Tirana la 16 decembrie. Au 
toate posibilitățile să ciștige „Cupa 
balcanică", dacă vor juca 90 de minute 
— nu numai 10 (primele 7 și ultimele 
3) cum au făcut ieri.

G. M1TRO1
★

Tot ieri, la Petroșani, in prima 
manșă a finalei campionatului bal
canic intercluburi, echipa locală Jiul 
a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația iugoslavă N.K. Rijeka, 
Unicul gol al partidei a fost inscris 
în minutul 40 de Mulțescu.

Meciul retur este programat săp- 
tămina viitoare la Rijeka.

• în prima zi a competiției in
ternaționale masculine de handbal 
care se desfășoară la Tbilisi, selec
ționata României a intrecut cu sco
rul de 22—16 (11—11) reprezentativa 
Iugoslaviei. Principalul realizator al 
formației române a fost Ștefan 
Birtalan, care a înscris 8 goluri.

Celelalte două partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Cehoslovacia — R.S.S. Gruzină 
34—22 ; U.R.S.S. — Selecționata de 
tineret a U.R.S.S. 40—22.
• în primul tur al turneului in

ternațional de tenis de la Lucerna, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a' în
vins cu 6—3, 6—4 pe elvețianul Heinz 
Gunthardt.
• Turneul internațional de tenis 

de la Sydney a continuat cu dispu
tarea primelor partide din turul II, 
în care jucătoarea româncă Florența 
Mihai a pierdut cu 1—6, 2—6 in fața 
cunoscutei tenismane australiene 
Kerry Reid.
• La Sofia, pe teren acoperit, a

început turneul internațional de tenis 
pentru „Premiul televiziunii bulgare", 
în primul tur al probei de simplu 
masculin, jucătorul român Andrei 
Dîrzu l-a eliminat cu 6—3, 6—3 pe 
bulgarul Iliev, Alte rezultate : Ghe- 
nov (Bulgaria) — Buratini (Italia) 
6—1, 6—1 ; Diskov (Bulgaria) —
Wimmer (Austria) 6—3, 6—2 ;

Emmrich (R.D. Germană) — Lazar 
(Ungaria) 7—5, 6—3.
• în turneul final al campionatu

lui mondial feminin de handbal, 
echipa U.R.S.S. a învins cu scorul de 
19—13 (9—5) selecționata Ungariei, iar 
echipele Cehoslovaciei și Iugoslaviei 
au terminat la egalitate: 13—13 (8—7).

• în cadrul circuitului internațio
nal feminin de tenis care va avea 
loc anul viitor au fost incluse nu mai 
puțin de 38 de turnee. Aceste turnee 
se vor desfășura în 11 țâri diferite, 
printre care S.U.A., Italia, Franța și 
alte țări. Primul turneu va avea loc 
între 7 și 13 mai la Roma. în 
cadrul campionatelor internaționa
le ale Italiei.

• Ieri s-au desfășurat meciurile 
retur din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal. Re
zultatele (în paranteză sint trecute 
scorurile înregistrate in jocurile tur ; 
echipele subliniate s-au calificat pen
tru sferturile de finală) : Dukla Fra
ga — V.F.B. Stuttgart 4—0 (1—4) ; 
Slask Wroclaw — Borussia Moen
chengladbach 2—4 (1—1) ; M.S.V. 
Duisburg — R.C. Strasbourg 4—0 
(0—0) ; Ajax Amsterdam — Honved 
Budapesta 2—0 (1—4) ; Manchester
City — A.C. Milan 3—0 (2—2) ; Ar
senal Londra — Steaua roșie Belgrad 
1—1 (0—1) ; Hertha B.S.C. — Ejsberg 
4—0 (1—2) ; West Bromwich Albion — 
C.F. Valencia 2—0 (1—1).

în cadrul eforturilor pentru resta
bilirea unității naționale a poporului 
coreean pe baze democratice și paș
nice și ca o expresie a sprijinului 
larg internațional manifșstat de opi
nia publică a fost a4ppl#tă in urma 
cu trei ani de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. rezoluția intitulată 
„Crearea condițiilor favorabile pen
tru transformarea armistițiului intr-o 
pace dreaptă în Coreea și accelerarea 
reunificării independente și pașnice 
a Coreei".

In spiritul profundelor sentimente 
de solidaritate militantă fată de po
porul Coreei prie
tene. România so
cialistă s-a numă
rat printre iniția
torii rezoluției a- 
mintite, a jucat un 
rol important în 
elaborarea acestui 
document — care 
cerea dizolvarea 
imediată a coman
damentului Națiunilor Unite din su
dul Coreei, retragerea necondiționată 
a tuturor forțelor străine staționate 
in această parte a țării sub drapelul 
Națiunilor Unite, înlocuirea acordu
rilor de armistițiu cu un tratat de 
pace între părțile direct interesate, 
respectiv S.U.A. și R.P.D. Coreeană, 
adoptarea de măsuri vizind reducerea 
forțelor armate ale Nordului și Su
dului, pentru crearea condițiilor nece
sare progresului pe calea unificării 
țării.

în condițiile noi, generate prin ini-; 
țiativele politice ale R.P.D. Coreene 
consacrate reunificării pașnice și in
dependente a țării, .acest document, 
apreciat ca o ilustrare a spiritului 
constructiv, avea să favorizeze și să 
stimuleze unele evoluții pozitive. în 
această direcție s-a înscris angaja
mentul președintelui S.U.A. privind 
retragerea treptată a trupelor terestre 
americane din Coreea de sud. Din 
păcate însă, acest curs nu a fost ur
mat. retragerea trupelor străine a fost 
amînată, iar în Coreea de sud a con
tinuat să se desfășoare procesul de 
militarizare, să fie introdusă din afa
ră tehnică militară. Pe de altă parte, 
regimul de la Seul a recurs, concomi
tent cu acțiunile antidemocratice și 
antipopulare, la tot felul de manevre 
obstrucționiste, în vederea subminării 
contactelor intre Nord și Sud, în 
scopul perpetuării divizării țării.

Această desfășurare a evenimente
lor este de natură să provoace neli
niște in rîndul opiniei publice inter
naționale, care, potriviț intereselor 
consolidării păcii în această zonă și in 
lume, cere respectarea spiritului și li
terei rezoluției adoptate in urmă "u 
trei ani de către Adunarea Generală 
a O.N.U.

Prieten de nădejde al poporului co
reean, poporul nostru consideră că 
azi mai mult ca oricînd este necesar 
să se asigure traducerea integrală in 
viată a rezoluției adoptate de cel

Trei ani de la adoptarea 
unui important document 

al O.N.U. în problema 
coreeană

mai larg for al națiunilor lumii, să 
se acționeze intens, incit, prin pași 
pozitivi, să se deschidă calea înfăp
tuirii aspirațiilor legitime ale coreeni-

Soțidaritateă ftiili&ntă sprijinul 
consecvent al partidului șf statului 
nostru pentru cauza dreaptă a po
porului coreean sint o expresie eloc
ventă a strînselor și fructuoaselor re
lații de caldă și trainică prietenie, 
de colaborare și cooperare mul
tilaterală dintre România și R.P.D. 
Coreeană, puternic stimulate de 
vizitele reciproce și convorbiri
le dintre tovarășul Nicolae. Ceaușescu 

și tovarășul Kim 
Ir Sen, de Tra
tatul semnat în
tre cele două țări 
ale noastre — 
adevărată cartă a 
prieteniei și so
lidarității româ
no-coreene.

După cum se 
știe. România și-a 

manifestat sprijinul hotărît față de 
multiplele inițiative și acțiuni ale 
R.P.D. Coreene, ale președintelui Kim 
Ir Sen în lupta spre reunificarea 
pașnică, democratică a Coreei, a sub
liniat întotdeauna necesitatea res
pectării dreptului sacru și inalienabil 
al poporului coreean de a trăi într-o 
patrie unită și prosperă, de a-și so
luționa singur problemele, fără nici 
un amestec din afară, considerînd a- 
ceasta ca o cerință majoră a vieții 
internaționale, ca o contribuție la 
stingerea focarelor de tensiune, la 
consolidarea cauzei generale a păcii.

Această poziție a fost reafirmată 
de tara noastră la Conferința mondia
lă pentru reunificarea pașnică a Co
reei. desfășurată zilele acestea la To
kio. Cu satisfacție se poate releva 
adeziunea unanimă de care s-au 
bucurat în cadrul acestei importante 
reuniuni propunerile și inițiativele 
R.P.D. Coreene, ale președintelui Kim 
Ir Sen vizind reunificarea pașnică și 
independentă a Coreei, reînnoindu-se 
cererea de retragere a tuturor trupe
lor străine din sudul țării. Așa cum 
au evidențiat lucrările Conferinței de 
la Tokio, ca și dezbaterile de acum 
trei ani de la O.N.U., este necesar să 
se acționeze cu toată hotărîrea în 
sprijinul năzuinței poporului coreean 
de a pune capăt divizării țării, de a-și 
consacra toate energiile progresului 
economic și social, în cadrul unui stat 
național unitar, liber și independent.

Poporul nostru, care a susținut din- 
totdeauna cu neabătută consecvență 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
este profund convins că aspirațiile 
naționale, pe deplin legitime, ale tu
turor coreenilor vor triumfa, că, reu
nită în cuprinsul hotarelor uneia șl. 
aceleiași patrii, națiunea coreeană 
își va clădi un viitor tot mai prosper 
și fericit.

Nicolae PLOPEANU

• SERIAL SHAKES
PEARE. Televiziunea britanică 
are în vedere. în cursul urmă
torilor șase ani,, realizarea unui 
ambițios proiect : un „program 
Shakespeare" integral. Pentru a- 
daptarea pe micul ecran a celor 
37 de lucrări dramatice, cuprin- 
zind circa 1 000 de roluri, a fost 
aleasă ediția completă Shakes
peare. publicată in 1951 de un 
reputat specialist al genului, 
prof. Peter Alexander de la Uni
versitatea din Glasgow. în ce 
privește concepția generală de 
prezentare a operei dramatice a 
marelui Will, coordonatorul pro
gramului a ținut să precizeze : 
Nu va putea fi văzut un „Pe- 
ricle" pe gheață sau un „Julius 
Caesar" interpretat de cintăreți 
„punk" (noul val din muzica u- 
șoară occidentală, ce proslăvește

„putreziciunea și decadența"). 
Ceea ce se intenționează in pri
mul rind este evidențierea idei
lor generoase, a valențelor edu
cative ale textelor celebrului 
dramaturg elisabethan. Debutul 
acestui Inedit „serial Shakespea
re" ii revine, prin prezentarea 
sa la începutul lunii decembrie, 
nemuritoarei capodopere „Ro- 
meo și Julieta".

• LICENJĂ ÎN... 
GOSPODĂRIE. Cind. în 
1963, Universitatea din Giessen 
(R.F.G.) a avut inițiativa înfiin
țării unei catedre de „ecotrofo- 
logie", putini erau cei ce știau 
ce înseamnă acest cuvînt, iar 
multora explicația le stîrnea ha
zul. Ecotrofologie înseamnă ști
ința bunei gospodăriri și a ali
mentației raționale. Cei 15 ani

de experiență au confirmat uti
litatea studierii la nivel superior, 
în mod științific, a unor proble
me atit de importante. între 
timp, facultatea din Giessen a 
fost absolvită de 1 000 de stu- 
denți ai acestei secții, iar la 
Universitățile din Bonn. Mun- 
chen. Stuttgart. Kiel au luat 
naștere de asemenea astfel de 
catedre.

• SUPEREXPRESUL 
SECOLULUI XXI.LaRy«- 
ga, o localitate în prefectura 
Miyazaki (Japonia), a fost efec
tuată recent o nouă cursă de 
probă a așa-numitului „super- 
expres al secolului XXI", con
struit după un "proiect al specia
liștilor de la centrul experimen
tal al Căilor ferate naționale din 
Japonia. Superexpresul este un

vehicul care se deplasează pe 
șine prin forța electromagnetică 
și a fost experimentat pe o linie 
specială construită deocamdată 
pe o lungime de 7 kilometri. De 
la 120 kilometri pe oră. cît a 
atins la prima probă, superex
presul a inregistrat 337 kilometri 
la ultima cursă de probă. Dar 
el poate atinge, după părerea 
specialiștilor, chiar 500 de kilo
metri pe oră.

• „LUMINA
GRĂ". O firmă din

NEA-
Locarno

(Elveția) a realizat un aparat
electronic care emite așa-numita 
„lumină neagră", menită să

atragă și să distrugă, cu ajutorul 
energiei electrice, muștele, țîn- 
țarii și alte insecte. Noul aparat 
asigură curățirea de insecte a 
unui spațiu de 150 metri pătrați, 
fiind foarte solicitat de res
taurante, abatoare, magazine ali
mentare etc.

• CE ÎNSEAMNĂ A 
FUMA : 7 KG GUDRON 
IN 20 DE ANI. Unui consum 
zilnic de 20 de țigări îi cores
pund 7 kilograme de gudron in
halat în decurs de 20 de ani. 
Acest calcul a fost făcut în ca
drul unui congres medical con

sacrat afecțiunilor pulmonare și 
respiratorii, desfășurat la Bru
xelles cu participarea a 1 500 de 
specialiști din 94 de țări. Parti- 
cipanții au constatat că. în ciuda 
campaniilor împotriva tutunului, 
consumul de țigări nu s-a dimi
nuat. iar tinerii încep să fumeze 
din ce în ce mai devreme. Ca 
măsuri urgente au fost recoman
date interzicerea fumatului la 
locurile de muncă și în localu
rile publice, precum și interzi
cerea vinzării de țigări copiilor 
și adolescenților.

• ÎMPOTRIVA REȚE
TELOR „MIRACULOA
SE" DE SLĂBIRE, lansate 
cu multă reclamă pe piață în 
ultimii ani. s-au pronunțat spe
cialiști în nutriție din mai multe

țări, întruniți la o sesiune de 
comunicări științifice in Berlinul 
occidental. Toate dietele spe
ciale și „garantate" asigură o 
alimentație unilaterală, dezechi
librată. o terapie pe termen lung 
atrăgind după sine dereglări 
metabolice grave. De asemenea, 
ei au avertizat împotriva inter
vențiilor chirurgicale de înde
părtare a unor porțiuni de in
testin sau stomac care, deși duc 
la scăderea ponderală dorită, nu 
sint deloc inofensive. Cel mai 
bun mijloc de combatere a obe
zității — au conchis participants 
la sesiune — rămîn voința, o 
disciplină alimentară riguroasă 
și un permanent control al ca
loriilor.

• PERFORMANȚELE 
LUI „ADOLAR". 60 dc ki‘

lograme cîntăresc recuzita șl 
decorurile, dar un singur kilo
gram „artiștii" circului condus 
de Giinter Ruppert din Leipzig 
(R.D.G.). Este vorba despre un 
circ de șoareci, care se bucură 
de un deosebit succes. Giinter 
Ruppert — director, dresor. în
grijitor și prieten al micilor ro
zătoare — se ocupă de mai 
mulți ani de creșterea și selec
ționarea „tinerelor talente". A- 
ceasta nu este o treabă ușoară : 
doar unul din 20 dfe șoareci do
vedește „aptitudini artistice", iar 
șansa de a deveni un „mare ar
tist" o are doar unul din o sută. 
Un astfel de talent înnăscut 
este șoricelul „Adolar". starul 
necontestat al circului. El sare 
cu mult curaj prin cercul de foc 
sau de pe „scara morții", înaltă 
de trei metri.
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Manifestări 
consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la 

formarea statului 
național unitar roman

In diverse țări ale lumii au 
continuat manifestările dedicate 
celei de-a 60-a aniversări a for
mării statului național unitar 
român. De asemenea, au conti
nuat să relateze despre acest re
marcabil eveniment din istoria 
poporului român presa, radioul 
și televiziunea din numeroase 
state.

INDIA. In orașul Patna din 
India a avut loc o adunare fes
tivă, organizată de Asociația de 
prietenie „India—România", din 
statul Bihar, împreună cu aso
ciația pentru Națiunile Unite, la 
care au participat membri ai gu
vernului local, deputați, repre
zentanți ai principalelor partide, 
oameni de artă și cultură. Thakur 
Presad, ministrul industriei din 
statul Bihar, a vorbit despre 
semnificația istorică și politică 
a evenimentului sărbătorit, des
pre realizările obținute de Ro
mânia in anii socialismului în 
toate domeniile de activitate. El 
a reliefat personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa activă și construc
tivă la rezolvarea problemelor 
internaționale actuale. „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu -ț- a 
spus vorbitorul — este una din
tre cele mai proeminente per
sonalități politice ale zilelor 
noastre, lupta sa pentru drep
tate, libertate, independență în 
relațiile internaționale fiind un 
exemplu de curaj și dăruire, 
care îl situează alături de marii 
luptători ai lumii pentru drep
tate și libertate".

R.P. BULGARIA. La lectoratul 
de limbă și literatură română 
din cadrul Universității „Kli
ment Ohridski" din Sofia a avut 
loc o adunare la care au luat 
parte cadre didactice și studenți. 
Cu acest prilej a fost organizată 
și o seară de filme românești.

R.D. GERMAN A. La Ambasada 
României din R.D.G. a fost or
ganizată o seară culturală. Cu 
acest prilej a fost prezentată o 
expunere referitoare la semni
ficația actului istoric de la 1 De
cembrie 1918, după care a ur
mat un program de filme docu
mentara românești.

FRANȚA. La Paris a avut loc 
o „Seară românească" la care a 
luat cuvîntul scriitorul Pierre 
Paraf, președintele Asociației de 
prietenie „Franța—România", 
care a evidențiat semnificația 
evenimentului istoric de acum 
60 de ani, realizările actuale ale 
poporului român.

MEXIC. în auditoriul Ministe
rului Afacerilor Externe al Me
xicului a aviit loc un concert 
la care au fost prezenți funcțio
nari superiori din M.A.E., oa
meni de artă și cultură, ziariști. 
La încheierea programului, Mă
ria Tellez Bdriolt, adjunct ăl mi
nistrului culturii, a Sorbit despre 
evoluția ascendentă a relațiilor 
culturale dintre România și 
Mexic.

LIBAN. Televiziunea din Li
ban a transmis un program spe
cial, în cursul căruia directorul 
său, Camille Menassa, a vorbit 
despre importanța evenimentu
lui de la 1 Decembrie 1918 și 
realizările obținute de poporul 
român în anii construcției socia
liste.

Tovarășul Erich Honecker l-a primit pe 
prim viceprim-ministrul guvernului român
BERLIN 6 (Agerpres). — Tovarășul 

Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, l-a primit, 
la 6 decembrie, pe tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, care 
a condus delegația țării noastre la 
cea de-a IX-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică între 
România și R.D. Germană.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Erich Honecker 
un călduros salut tovărășesc și urări 
de fericire și sănătate personală, iar 
poporului R.D. Germane urări de 
prosperitate.

încheierea Sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și tebnico-științilică

intre România si«
BERLIN 6 (Agerpres). — De la 

trimisul special. Paul Finanțu : în 
perioada 4—6 decembrie 1978. la Ber
lin a avut loc cea de-a IX-a sesiune 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico-știin
țifică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, președintele părții ro
mâne în comisie, iar delegația R.D. 
Germane, de dr. Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele părții R.D.G. în 
comisie.

Pornind de Ia Înțelegerile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. secretar

Convorbiri sovieto-americane
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Leo

nid Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
primit miercuri, la Kremlin, pe 
Michael Blumenthal, ministrul de fi
nanțe al S.U.A., și pe Juanita Kreps, 
ministrul comerțului al S.U.A.. aflați 
la Moscova. în legătură cu reuniu
nea Comisiei mixte sovieto-america
ne in problemele comerțului și a

Demaraj neconcludent al viitorului 
sistem monetar al C. E. E.
— dupâ reuniunea la nivel înalt a „celor nouă“

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Des
fășurate timp de două zile, lucrările 
Consiliului C.E.E., la care au luat 
parte șefi dd"stat sau de guvern din 
cele nouă țări membre ale Pieței co
mune, s-au încheiat fără a se ajunge 
la acordul tuturor părților în proble
ma controversatului proiect al viitoru
lui sistem monetar al C.E.E. Numai 
șase țări — Franța, R.F. Germania. 
Belgia, Olanda, Luxemburg și Dane
marca — au convenit să participe, în- 
cepînd de la 1 ianuarie 1979, la siste
mul monetar preconizat, care vizează 
realizarea unei zone de stabilitate 
monetară in cadrul C.E.E.

Alte două țări, Italia și Irlanda, au 
solicitat un răgaz de gindire pentru 
a se pronunța asupra aderării la noul 
sistem.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Erich Honecker a rugat să fie trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial și urări de sănătate 
și fericire, iar poporului român urări 
de progres și succese în munca de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Au fost evidențiate bunele relații 
de colaborare fructuoasă pe multiple 
planuri între România și R.D. Ger
mană. relevîndu-se, totodată, căile de 
extindere în continuare a acestora.

Tovarășul Erich Honecker a apre
ciat pozitiv activitatea depusă de 
cele două delegații în timpul sesiu
nii comisiei mixte și a subliniat ne
cesitatea de a se lua toate măsurile 
pentru înfăptuirea integrală a acțiu
nilor de cooperare bilaterală, ținînd 
seama de înțelegerile realizate cu 
prilejul întîlnirilor la nivel înalt 
dintre cele două țări.

Primirea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

R. 0. Germană
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialis
te România, și Erich Honecker secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, la 
sesiune au fost adoptate măsuri pen
tru dezvoltarea pe mai departe a 
cooperării și specializării în produc
ție între cele două țări, îndeosebi în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
opticii și mecanicii fine, industriei 
chimice și sticlei.

Totodată, au fost convenite măsuri 
pentru lărgirea schimburilor de 
mărfuri între România și R.D. Ger
mană. La încheierea lucrărilor se
siunii a fost semnat un protocol.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
în spirit constructiv. într-o atmos
feră de colaborare prietenească.

consiliului economico-comercial so- 
vieto-american. în timpul convorbi
rii au fost abordate probleme ale re
lațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., in
clusiv situația în domeniul economi
co-comercial. informează agenția 
T.A.S.S. Miniștrii americani au 
transmis lui Leonid Brejnev un 
mesaj din partea președintelui Carter, 
precizează agenția T.A.S.S.

Cît privește Marea Britanie, aceasta 
a făcut cijnoscut că, pentru moment, 
nu are în vedere intrarea lirei ster
line în noul mecânistn monetar.

în situația creată, comentariile din 
presa occidentală apreciază în gene
ral rezultatele reuniunii drept un 
„semieșec".

Lpind cuvîntul în Camera Comu
nelor, primul ministru James Calla
ghan a declarat. în legătură cu re
centa reuniune la nivel inalt de la 
Bruxelles, consacrată noului sistem 
monetar vest-european. că pe măsu
ră ce negocierile înaintau. în prim 
planul lor au apărut interesele na
ționale. „iar Marea Britanie — a 
subliniat el — a fost una dintre ță
rile care au plasat interesele națio
nale pe prim plan".

Convorbiri româno-sovietice privind 
dezvoltarea colaborării economice

Primirea de către tovarășul Kim Ir Sen 
a viceprim-mmistrului guvernului român

MOSCOVA 6 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Aflat la Mos
cova, tovarășul Ilie Verdeț, prim vi
ceprim-ministru al guvernului ro
mân, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a avut miercuri 
o întrevedere cu Nikolai Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării.

Pentru folosirea energiei nucleare 
în scopuri pașnice

BELGRAD 6 — Trimisul special 
Agerpres, S. Morcovescu, transmite : 
După două zile de dezbateri, la Bel
grad au luat sfîrșit lucrările reuniu
nii pregătitoare a grupului de coor
donare al țărilor nealiniate pentru 
folosirea energiei nucleare in sco
puri pașnice. A fost adoptat un do
cument final referitor la perspecti

Poporul namibian se opune farsei 
electorale patronate de autoritățile de ocupație
WINDHOEK 6 (Agerpres). — Si

tuația din Namibia, în contextul des
fășurării așa-zisului scrutin pentru 
desemnarea unei „adunări constitu
ante" în teritoriu, organizat în mod 
unilateral de regimul sud-african, 
continuă să rămînă încordată. După 
cum relatează agențiile internațio
nale de presă, în centrul administra

Plenara C.C. al P.C. Italian
ROMA 6 (Agerpres). — Plenara 

Comitetului Central al Partidului Co
munist Italian. întrunită la Roma, a 
aprobat raportul prezentat de Giorgio 
^mendola. membru al Direcțiunii 
partidului, asupra „politicii si anga
jamentului comun al comuniștilor in 
perspectiva alegerii Parlamentului 
vest-european". Plenara a examinat, 
de asemenea, proiectele de teze ce 
vor constitui platforma dezbaterilor 
în cadrul celui de-al XV-lea Congres 
national al P.C.I.. ale cărui lucrări se 
vor desfășura la sfîrsitul lunii martie, 
anul viitor.

Amînarea desemnării 
oficiale a noului 
premier japonez 
din cauza disputelor 
din cadrul Partidului 

liberal-democrat
TOKIO 6 (Agerpres). — Parlamen

tul Japoniei s-a întrunit miercuri in
tr-o sesiune specială consacrată de
semnării oficiale a lui Masayoshi 
Ohira. noul președinte al Partidului 
liberal-democrat, in funcția de pre
mier. Desemnarea sa oficială ca șef 
de guvern nu a avut insă loc. așa 
cum șe aștepta, din cauza unor dispu
te apărute intre diferitele fracțiuni 
din cadrul P.L.D. Intre altele, spriji
nitorii premierului demisionar. Takeo 
Fukuda, și-au manifestat nemulțu
mirea pentru faptul că Masayoshi 
Ohira a anunțat că va numi in func
ția de secretar general al P.L.D. o 
personalitate din propria-i fracțiune. 
Or. un „gentleman’s agreement" din 
1974 prevede ca funcția de secretar 
general să fie încredințată unui poli
tician apartinind altei tendințe decit 
cea a premierului.

Grupul lui Takeo Fukuda s-a pro- 
nuntat pentru boicotarea sesiunii spe
ciale a Dietei dacă Masayoshi Ohira 
nu-si va schimba opțiunea anunută.

Cu acest prilej, au fost discutate, 
într-o atmosferă de lucru, priete
nească, probleme actuale și de per
spectivă ale dezvoltării colaborării și 
cooperării economice dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică.

La întrevedere a luat parte Gheor
ghe Badrus, ambasadorul țării noas
tre în U.R.S.S.

vele acțiunilor ce și le propun în co
mun aceste țări ; concret, sînt prevă
zute cîteva domenii de colaborare — 
planificarea dezvoltării energiei nu
cleare. elaborarea tehnologiei cores
punzătoare. prospectarea și exploa
tarea' materiilor prime, crearea de 
centre comune de instruire a cadrelor 
științifice și profesionale.

tiv Windhoek — capitala. Namibiei 
— și în alte localități patrulează per
manent detașamente înarmate ale 
poliției și armatei din R.S.A., pentru 
a înăbuși demonstrațiile de protest 
ale populației. Autoritățile de ocu
pație recurg la șantaj și ame
nințări împotriva tuturor celor care 
refuză să sprijine marionetele de
semnate de guvernul rasist sud- 
african. Pentru a crea impresia unei 
„participări masive" la această far
să electorală, pe listele de alegători 
au fost înscriși atît reprezentanți ai 
minorității albe veniți special din 
R.S.A., cît și cei ai armatei și poli
tiei de ocupație. Cu toate acestea, 
potrivit datelor oficiale, doar 10 ia 
sută din cei înscriși pe listele elec
torale s-au prezentat în prima zi a 
„alegerilor" la centrele de vot.

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
Un comunicat al Organizației Unită
ții Africane, difuzat la Addis Abeba, 
subliniază că O.U.A. va respinge re
zultatele așa-ziselor alegeri organi
zate de regimul de la Pretoria în 
Namibia.

agențiile de presă transmit:
întrevederi. La Moscova’ Le°- 

nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a pri
mit miercuri pe Averell Harriman, 
cunoscută personalitate a vieții pu
blice americane. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme legate de sta
diul actual al relațiilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. In aceeași zi, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Aleksei Kosîghin. a primit la Kremlin 
pe David Rockefeller, președintele 
băncii americane ..Chase Manhattan", 
cu care prilej au fost abordate aspecte 
concrete ale relațiilor comerciale 
dintre cele două țări.

Referendumul național a- 
supra noii Constituții spa
niole s"a desfășurat miercuri. A-

PHENIAN 6 (Agerpres). — Miercuri 
6 decembrie, tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R. P. D. Coreene, a primit pe tova
rășul Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în Comisia interguvernamentală con
sultativă în problemele relațiilor eco
nomice și tehnico-științlfice dintre 
Republica Socialistă România și 
R. P. D. Coreeană.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost înmînat un mesaj 
de prietenie. De asemenea, au fost 
transmise salutul călduros al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu, al celorlalți tova
răși din conducerea partidului, cele 
mai bune urări de sănătate și fericire 
tovarășului Kim Ir Sen, tovarășei 
Kim Săng E, întregii conduceri de 
partid a R. P. D. Coreene, iar po
porului coreean — urări de noi și 
mari succese in edificarea socialis
mului.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. 
celorlalți tovarăși din conducerea de

ORIENTUL MIJLOCIU
BELGRAD 7 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit miercuri pe pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Mustafa Khalil, trimis special 
al președintelui Anwar El Sadat. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească.

Ossama El Baz, prim-adjunct 
al ministrului egiptean de externe, a 
declarat, potrivit agenției M.E.N.. că 
șeful guvernului egiptean a expli
cat conducătorului iugoslav efortu
rile Egiptului în vederea ajungerii la 
o reglementare globală și echitabilă 
a situației din Orientul Mijlociu, pre
cum și insistenta tării sale in ce pri
vește recucerirea drepturilor palesti
nienilor și necesitatea stabilirii. unei 
legături intre tratatul sugerat și Ci
siordania și Gaza. Punctele de vedere 
ale celor două părți — a afirmat Ossa
ma El Baz — au coincis în ce privește 
considerarea problemei palestiniene ca 
fiind esența conflictului din Orien
tul Mijlociu și asupra faptului că 
nu ar putea fi stabilită o pace în re

proximativ 25 de milioane de per
soane au fost chemate în fata urne
lor pentru a se pronunța prin „da" 
sau „nu" asupra noii legi fundamen
tale a acestei țări, care va înlocui 
vechea legislație franchistă. Rezulta
tele preliminare ale referendumului 
vor fi cunoscute in cursul zilei de 
joi. iar cele definitive la 21 de
cembrie.

După cum informează a- 
gențitt B.T.fl., la 4 decembrie 
Ambasada R.P. Bulgaria la Cairo a 
fost atacată de polițiști și soldați 
înarmați, care au pătruns in clădire. 
In urma acestei acțiuni. guvernul 
bulgar a hotărît să recheme amba
sadorul și personalul său diplomatic 
de Ia Cairo. Totodată, ambasadoru
lui Egiptului la Sofia și personalu
lui diplomatic egiptean li s-a cerut 
să părăsească Bulgaria. 

partid și de stat a României un salut 
cordial și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar po
porului român urări de noi succese și 
prosperitate.

Tovarășul Kim Ir Sen a fost infor
mat asupra desfășurării lucrărilor 
celei de-a VI.II-a sesiuni a Comisiei 
interguvernarhentale, care are loc la 
Phenian și care examinează adopta
rea de noi măsuri pentru traducerea 
în viață a înțelegerilor stabilite la 
cel mai înalt nivel. A fost exprimată 
și cu acest prilej hotărîrea de a dez
volta continuu, pe multiple planuri, 
relațiile de prietenie și colaborare 
româno-coreene în interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

In timpul convorbirii, s-a efectuat 
un schimb de vederi în probleme in
ternaționale actuale de interes comun.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Hă Dam, mem
bru supleant al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C.. vicepremier al Consi
liului Administrativ, ministrul aface
rilor externe. Kong Gin The. membru 
supleant al Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C., vicepremier al Consiliului 
Administrativ, președintele părții co
reene în Comisia interguvernamen
tală, precum și Paul Marinescu, am
basadorul României la Phenian.

giune fără dobîndirea drepturilor 
inalienabile ale poporului palesti
nian. Potrivit unor surse apropiate 
delegației egiptene, cele două păi ți 
au convenit să continue consultările 
in scopul relansării procesului de 
pace. împreună cu toate părțile im
plicate în conflict.

RIAD 6 (Agerpres). — Regele Kha
lid Ibn Abdul Aziz, al Arabiel 
Saudite, a primit miercuri pe senato
rul american Robert Byrd, tțimis 
special al președintelui Carte# In 
Orientul Mijlociu. H

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, urmează să întreprindă. la 
finele acestei săptămini, o nouă mi
siune diplomatică în Orientul Mijlo
ciu. în cadrul căreia va vizita Egip
tul și Israelul.

BERNA 6 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Israelului, 
Moshe Dayan, a sosit, miercuri. în
tr-o vizită de două zile în Elveția.

Agenția egipteană M.E.N. 
informează că poliția a pătruns in 
sediul ambasadei bulgare de la Cairo 
ca urmare a unui incident între lu
crători ai acesteia și o familie egip
teană care locuia în clădirea amba
sadei. Egiptul — transmite M.E.N. — 
a hotărîț să rupă relațiile diploma
tice cu Bulgaria.

în funcția de președinte 
al Confederației Elvețiene 
a fost ales Hans Huerlimann, înlo- 
cuindu-1. conform principiului rota
ției prevăzut în Constituție, pe Willi 
Ritschard.

0 nouă tentativa de a 
pune capăt greveicelor 37 000 
de siderurgiști din R.F. Germania s-a 
soldat cu un eșec, după ce reprezen
tanții greviștilor au refuzat propune
rile de compromis ale patronatului.

PACEA, DEZARMAREA, COLABORAREA
- IMPERATIVE ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE, 

ASPIRAȚII VITALE ALE TUTUROR POPOARELOR

Dacă numai o parte din uriașele mijloace materiale care 
se cheltuiesc în prezent pentru înarmări ar fi alocate în scopul 
dezvoltării economico-sociale, s-ar putea realiza, pe această 
cale, însemnate progrese în ridicarea bunăstării oamenilor, apă
rarea sănătății și vieții acestora, în creșterea nivelului general de 
trai al popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU

z REDUCEREA BUGETELOR MIUTARE- 
preblemu-cbeie a unui uutentic proces de dezarmare

Pornind de la pericolele grave și 
consecințele atît de nocive ale cursei 
înarmărilor, de la convingerea că un 
echilibru care să garanteze o secu
ritate reală a popoarelor se poate 
obține nu prin ridicarea la niveluri 
tot mai înalte a înarmărilor și cheltu
ielilor militare, ci. dimpotrivă, prin 
coborîrea treptată a plafonului aces
tora. România se pronunță și acțio
nează consecvent pentru reducerea 
treptată a bugetelor militare, ca una 
din măsurile primordiale ale proce
sului de dezarmare. In acest sens, 
pentru a ne referi numai la momen
tele cele mai recente, vom aminti 
propunerile prezentate la sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată dezarmării, pro
puneri vizind înghețarea cheltuielilor 
militare — precum ,și a efectivelor 
militare și armamentelor — și trece
rea la diminuarea lor treptată.

In importanta cuvîntare rostită la 
sesiunea solemnă consacrată sărbăto
ririi a șase decenii de la făurirea 
statului national unitar român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, reafirmînd 
poziția consecventă, activă a Româ
niei socialiste în problemele dezar
mării. a subliniat din nou că TRE
BUIE PORNIT DE LA ÎNGHEȚA
REA CHELTUIELILOR MILITARE, 
A EFECTIVELOR ARMATE ȘI AR
MAMENTELOR LA NIVELUL ANU
LUI 1978. TRECÎNDU-SE APOI LA 
REDUCEREA TREPTATA A ACES
TORA, ÎNTR-O PRIMA ETAPA, 
PÎNA ÎN 1985, CU CEL PUȚIN 10—15 
LA SUTA FAȚA DE NIVELURILE 
ACTUALE.

0 verigă-principală. stă_ 
ruința cu care România se pronunță 
pentru a se opri spirala cheltuielilor 
militare si a se trece la diminuarea 
lor treptată decurge din convingerea 
că aceasta reprezintă o verigă prin
cipală. care poate pune în mișcare 
întreg lanțul unor măsuri eficiente 
de dezarmare.

De ce aceasta ? Pentru că toate, 
absolut toate măsurile cu caracter 
militar — producția de armament, 
cercetările pentru perfectionarea mij
loacelor de luptă, proporțiile efecti
velor armate ș.a. — îsi au' expresia 
nemijlocită în cifrele bugetelor mili
tare. ale statelor. Prin însăsi natura 
lor. bugetele militare reprezintă 
„cheia" care fie deschide tot mai larg 
„poarta" arsenalelor ca urmare a unor 
noi alocări, fie închide treptat această 
„poartă", prin diminuarea cheltuieli
lor militare. Aplicarea unor măsuri 

Cu numai 10 miliarde dolari se pot 
înfăptui următoarele obiective:
• Sporirea producției agricole a țărilor lumii a treia în 

vederea combaterii subnutriției, care afectează peste 500 
milioane de oameni (3 miliarde dolari)

• Vaccinarea a 5 milioane de copii — cîți mor anual ră
puși de boli infecțioase (0,6 miliarde dolari)

• Un program de pregătire a cadrelor auxiliare medicale 
necesare pentru acoperirea principalelor nevoi de asistență 
medicală în regiunile rurale ale lumii a treia (0,250 miliarde 
dolari)

• Construirea de școli primare pentru 100 milioane de 
copii (3,2 miliarde dolari)

• O rețea de alimentare cu apă potabilă pentru întreaga 
omenire — în prezent peste 1,4 miliarde de locuitori ai pla
netei neavînd asigurate sursele de apă potabilă (3 miliarde 
dolari)

Din lucrarea ..World Militarv and 
Social Expenditures" (Cheltuielile 
mondiale în scopurj militare și in 
scopuri sociale) apărută în S.U.A.

de reducere a bugetelor militare și-ar 
găsi reflectarea în încetinirea și. în 
perspectivă, oprirea cursei înarmări
lor, antrenind, în mod corespunzător, 
reducerea efectivelor militare si a ar
mamentelor.

Fondurile devenite dispo
nibile — pentru scopuri ci
vile. în același timp, micșorarea 
bugetelor militare ar duce Ia elibe
rarea de fonduri care ar putea servi 

la dezvoltarea economică și ridicarea 
nivelului de trai al populației. Su
mele devenite astfel disponibile — 
din care o parte ar putea fi alocată 
de către fiecare tară care operează 
reducerea in folosul propriei dezvol
tări. iar o parte, repartizată în spriji
nirea țărilor sărace angajate pe calea 
progresului economic — ar contribui 
la rezolvarea problemelor economico- 
sociale acute ale omenirii, cum sînt 
cele privind locuințele, sănătatea, in- 
vățămîntul. cultura etc. în satisfa
cerea unor asemenea cerințe sint in
teresate toate țările, chiar și cele 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic și cu un standard de viață re
lativ ridicat, dar unde se pun nu
meroase probleme de ordin social, 
între care cele legate de asigurarea 
locurilor de muncă, stăvilirea infla
ției. aglomerările urbane etc. în ță
rile socialiste, sumele eliberate prin 
reducerea bugetelor militare ar putea 
fi investite pentru realizarea de noi 
obiective economice. în cadrul planu
rilor de dezvoltare, accelerindu-se 
opera de edificare a noii orîn- 
duiri și făcînd astfel să sporească 
forța socialismului, influenta lui pe 
plan mondial, ponderea lui în lupta 
pentru menținerea si întărirea păcii.

în mod special, reducerea bugete
lor militare prezintă o însemnătate 
covîrșițoare pentru desfășurarea efor
turilor privind lichidarea subdezvol
tării, micșorarea decalajelor econo
mice dintre state. Dacă numai o parte 
din sursele devenite disponibile prin 
reducerea bugetelor statelor. îndeo
sebi ale celor dezvoltate, ar fi afectată 
în acest scop, ar putea creste consi
derabil asistenta acordată țărilor ne
dezvoltate. care și-ar putea concentra 
in mai mare măsură eforturile pro
prii in direcția dezvoltării.

De asemenea, noi orizonturi s-ar 
deschide pentru solutionarea unor 
probleme de anvergură mondială, 
cum sint : protejarea mediului încon
jurător, valorificarea unor noi surse 
de energie si materii prime. înyin- 
gerea unor maladii și apărarea să
nătății oamenilor etc.

Desigur. în stabilirea nivelului bu
getelor militare nu se poate face ab
stracție de situația reală existentă pe 
arena internațională. în condițiile ac
tuale. persistă necesitatea de a se a- 
corda o parte din venitul național 
pentru asigurarea capacității de apă
rare. ceea ce nu înseamnă însă și o 
necesitate de sporire a cheltuielilor 
militare, care nu s-ar justifica decit

în cazul unor condiții politice excep
ționale, al unor motive reale de alar
mă. Or. analiza lucidă a realităților 
contemporane arată că raportul de 
forțe pe plan internațional evoluează 
tot mai mult în favoarea popoarelor 
care acționează împotriva războiului, 
a politicii de forță și dictat, pentru 
pace și înțelegere și că deci nu există 
nici un pericol iminent de război. Ca 
atare, nu sint necesare nici un fel de 
măsuri de escaladare a cheltuielilor 
militare. Tocmai de aceea. România a 

Cum s-ar finaliza propunerea României 
de reducere cu 10 la sută a nivelului 

actual al armamentelor?
• 3 500 de avioane de luptă mai puțin = O PRODUCȚIE 

SUPLIMENTARĂ DE GRÎU DE CIRCA 120 MILIOANE TONE

• 12 400 de tancuri mai puțin = DOTĂRILE NECESARE 
PENTRU CIRCA 6 500 000 SĂLI DE CLASĂ (CU 30 DE ELEVI 
FIECARE)

• 1 240 nave de război mai puțin = ELECTRIFICAREA TU
TUROR ORAȘELOR Șl SATELOR DE PE PĂMÎNT ’

Iată ce s-ar putea realiza cu fondurile obținute prin adop
tarea propunerii României de reducere cu 10 la sută a 

actualelor bugete militare (care totalizează 400 miliarde dolari)

• peste 400 de mari întreprinderi industriale
sau

• aproape 6 milioane de locuințe
sau

• 100 orașe cu cîte 200 000 de locuitori
sau

• 10 000 de policlinici
sau

• spitale totalizînd 3,5 milioane de paturi

• combaterea eficace a fla
gelului foametei pe glob

• electrificarea de orașe și
sate cu o populație to
tală de 900 milioane lo
cuitori

• eradicarea analfabetis
mului în lume

• transformarea Sahelului 
în cîmpie roditoare

Total :

dezaprobat hotăririle țărilor N.A.T.O. 
din vara acestui an cu privire la spo
rirea .suplimentară a cheltuielilor mi
litare — care dau un puternic impuls 
cursei înarmărilor — și consideră ne
cesar să se ceară țărilor N.A.T.O. să 
revină asupra acestor hotărîri. în acest 
context, este firesc ca. în primul rînd, 
țările socialiste, care prin însăși esen
ța orânduirii lor sînt organic intere
sate în înfăptuirea dezideratelor vi
tale ale omenirii — pacea, progresul, 
bunăstarea — să ofere popoarelor un 

exemplu, acela de a nu urma cale 
creșterii cheltuielilor militare, ci de a 
determina un puternic curent de opi
nie pentru reducerea lor, inclusiv in 
țările care au adoptat măsuri in acest 
scop.

Semnificația umanitară a 
propunerilor României. Pr0‘ 
punerile prezentate de România au o 
deosebită importanță și forță mobili
zatoare. Ele pun în evidență, ca sin
gură soluție rațională, cerința de A 
ÎNCETA ALOCAREA ORICĂROR 
NOI MIJLOACE FINANCIARE PEN
TRU SPORIREA POTENȚIALULUI 
MILITAR de către toate statele, și 
în primul rînd de către marile pu
teri. Prin TRECEREA LA RE
DUCEREA BUGETELOR ar deveni 
disponibile, încă în prima etapă, 
pină în 1985. fonduri, care la nivelul 
actual al cheltuielilor militare — 400 
miliarde dolari — ar însemna 40—60 
miliarde dolari.

Datele și calculele alăturate ilus
trează elocvent, prin prisma doar a 
citorva exemple, ce nevoi urgente ar 
putea fi acoperite pe calea reducerii 
bugetelor militare, ce perspective s-ar 
deschide pentru înaintarea treptată 
pe calea atingerii obiectivului funda
mental : o lume fără arme, fără răz
boaie. a păcii și prosperității tuturor 
popoarelor.

Viorel POPESCU

20 miliarde dolari

10 miliarde dolari

7 miliarde dolari

3 miliarde dolari
40 miliarde dolari
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