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În continuarea analizelor intreprinse pentru creșterea
eficienței întregii activități economice• •

TOI/WS0Z NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat ieri expoziția consacrată reducerii
consumurilor de muierii prime și energie

și valorificării resurselor secundare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, vineri dimineața, Ex
poziția de prezentare a soluții
lor care asigură reducerea în 
continuare a consumurilor ma
teriale și energetice, valorifica
rea mai accentuată a materii
lor prime și materialelor, față 
de prevederile planului pe 
1979, organizată în pavilionul 
central al Complexului expozi- 
țional din Piața Scînteii.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului s-au aflat to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Manea Mănescu, losif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas, Ion loniță, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ludovic Fazekas, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion 
Winter.

Ursu, Richard

i NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Manuel Azcarate,

membru al Comisiei Permanente a Comitetului Executiv al C. C

al Partidului Comunist din SpaniaTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri după- amiază, pe tovarășul Manuel Azca- rate, membru al Comisiei Permanente a Comitetului Executiv al C.C. al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C. al o vizită In țara noastră.Oaspetele a transmis Nicolae Ceaușescu unprietenesc, urări de sănătate și

succese din partea tovarășei Dolores Ibarurri, președintele Partidului Comunist din Spania, și a tovarășului Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania.Tovarășulmulțumit pentru și a rugat să se Dolores Ibarurri tiago Carrillo uncele mai bune urări.întrevederea, care s-a
P.C.R., facetovarășului cald salut noi

Nicolae Ceaușescu a urările , tovărășești transmită tovarășei și tovarășului San- salut călduros șidesfășurat

într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, caracteristică bunelor relații dintre cele două partide comuniste. a prilejuit efectuarea unui larg schimb de păreri cu privire la activitatea celor două partide, la / raporturile de colaborare și prietenie dintre popoarele roman și spaniol, precum și in legătură cu unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești și ale vieții politice internaționale.
Ministrul finanțelor și planificării
din Republica Islamică Pakistan

Republica Islamică Palei s- participă, in fruntea unei la lucrările celei de-a V-a Comisiei mixte guverna-

La sosire.Ceaușescu a fostÎnsuflețire de tovarășul ; intimpinat numeroși oameni muncii din Capitală. Ei au aclamat îndelung „Ceaușescu—P.C.R.", reafir- mindu-.și direct și cald sentimentele de profundă dragoste și stimă față de conducătorul iubit al partidului ți statului nostru.în timpul vizitării expoziției, care a durat peste patru ore, secretarul general al partidului a avut un rodnic dialog de lucru cu miniștri, cu alți factori de răspundere din economie, cu cadre de conducere și specialiști din centrale industriale, din mari u- nități productive, de cercetare și proiectare. A fost examinat, îndeaproape, modul in care se acționează pentru diminuarea consumurilor materiale, de combustibili și energie, față de nivelurile prevăzute in anul viitor, pentru creșterea indicelui dc folosire a materiilor prime și materialelor, pentru gospodărirea cit mai judicioasă a mijloacelor materiale, aceasta repre- zentind o sarcină de prim ordin, de cea mai mare însemnătate, de înfăptuirea căreia depind in largă măsură progresul economiei naționale, sporirea avuției țării, bunăstarea Întregului popor.Analizind aceste probleme de bază ale dezvoltării noastre economice, prezente și de perspectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cercetat cu deosebită atenție, împreună cu cadrele de conducere din ministerele economice și cu specialiștii prezenți, programele complexe de măsuri stabilite in toate sectoarele economiei naționale, pentru asigurarea unui consum cit mai redus de materii prime și materiale, de combustibili și energie, pentru utilizarea cu maximum de randament a resurselor materiale. 'Această analiză a inceput la unul din sectoarele de bază ale economiei naționale — industria construcțiilor de mașini, unde, secretarul general al partidului este intimpinat cu deosebită căldură, cu profundă stimă și respect dc numeroși specialiști.Infățișind preocupările de ansâm- blu ale ramurii in această privință, tovarășul Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stal, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, a relevat principalele căi preconizate in scopul reducerii consumurilor de metal, combustibili și energic. S-a subliniat, intre altele, că in cursul anului viitor vor fi realizate 2 700 produse noi sau reproiectate, a căror pondere va reprezenta 55 la sută din volumul produselor noi realizate in cursul actualului cincinal de industria 'constructoare de mașini, acțiune de pe urma căreia se estimează a se economisi circa 65 000 tone metal. în cadrul dialogului a fost relevat, de asemenea, aportul noilor tehnologii — turnarea și roa- trițarea de precizie, ambutisarea pieselor grele, extrudarea la și la rece, debitarea și altele care vor economisirea a peste metal. în ce privet înlocuitorilor, se pre cursul anului viitor, derea folosirii maselor plastice și altor materiale sintetice.derile constructoare de mașini din țara noastră să reducă consumul de metal cu incă 12 500 tone.în cursul dialogului, secretarul general al partidului, insistind asupra necesității utilizării depline a meta-

Nicolae cu multă ai

cald centralizată contribui la100 00(1 tone c problema ede ca in prin extin- a intreprin- mașini
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Afacerilorparticipat industriei
Exter-Mihail chimi- in co-

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a. primit, vineri, pe Ghulam Ishaq Khan, ministrul finanțelor și planificării din tan, care delegații, sesiuni amentale româno-pakistaneze de cooperare economică, științifică și tehnică, desfășurate la București. Oaspetele a fost însoțit de Nasir Mian, director în Ministerul ne al Pakistanului.La întrevedere au Florescu, ministrulce. președintele părții române misie, Constantin Niță. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior si Cooperării Economice Internaționale.Au fost ptezenți Lucian Petrescu, ambasadorul României in Pakistan, și S. A. Moid, ambasadorul Pakistanului la București..

Ministrul pakistanez a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj de salut din partea președintelui Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-Ul- Haq, iar poporului român urări de progres și bunăstarș.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rindul său, președintelui Republicii Islamice Pakistan cordiale urări de. sănătate și fericire, de pace și prosperitate pentru poporul pakistanez prieten.în cadrul întrevederii s-a evocat cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Pakistan. A fost exprimată dorința de a extinde și diversifică raporturile de cooperare româno-pakistaneze în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii si înțelegerii intre națiuni. Au fost puse în evidentă rezultatele fructuoase ale actualei sesiuni a Comisiei mixte, care a stabilit căi si mijloacfe

concrete de colaborare bilaterală, precum și rolul care revine acestei comisii in dezvoltarea cooperării economice. a schimburilor comerciale, in concordantă cu posibilitățile mereu sporite, ale economiilor celor două țâri.Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale, re- levîndu-se necesitatea impulsionării procesului de destindere. înțelegere și colaborare intre națiuni, soluționării problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor, făuririi noii ordini economice mondiale. întreprinderii de acțiuni concrete, eficiente, de dezarmare, si in primul rînd de dezarmare nucleară. Oaspetele a dat o înaltă apreciere politicii active de pace, colaborară si înțelegere internațională promovate cu consecvență de România^ de președintele Nicolae Ceaușescu.întrevederea a decurs, într-o atmosferă cordială,
pentru știința

românească, pentru poporul român, 
pentru politica sa de pace 
și colaborare internațională

Mesaje de felicitare cu prilejul înmînării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

u medaliei de aur „Norpert Wiener“ 
a Organizației Mondiale 

pentru Sisteme Generale .și Cibernetica
(ÎN PAGINA A Ill-A)

Industria județului Bacău a realizat 
planul pe primii trei ani ai cincinalului

columne
Gheorghe TOMOZEI

lului. a arătat că acesta trebuie folosit pină la ultimul gram.Apreciind rezultatele in domeniul reducerii consumurilor de metal, ca și al refolosirii unora dintre materiile feroase chimice Nicolae deni să . _ .tru reducerea consumurilor specifice la nivelul sarcinilor fixate, pentru atingerea celor mai bune rezultate înregistrate pe plan mondial.Extinzind apoi analiza asupra măsurilor referitoare la reducerea consumului de combustibil și energie, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția că sarcinile pe care și le-a fixat Ministerul Industriei Construe- țiilor de Mașini nu reflectă .posibilitățile reale existente in acest sector. în acest sens, secretarul general a! partidului scere conducerii ministerului, specialiștilor să examineze cu atenție noi tehnologii care să asigure reducerea in continuare a consumurilor de energie.Dialogul de lucru consacrat unor asemenea probleme de mare însemnătate pentru ridicarea eficientei e- conomice continuă în sectoarele rezervate centralelor industriale ale ministerului și institutelor de specialitate. în cadrul Centralei industriei de utilaj tehnologic și material rulant sint abordate cu precădere problemele legate de folosirea cit mai judicioasă a metalului. Remarcînd că indicele de utilizare a metalului este de numai 85 la sută. Nicolae Ceaușescu recomandă cesta să atingă 92—95 la sută, tic. arată secretarul general al dului. in unele sectoare, cum de pildă, vagoahele și alte produse, nu trebuie să se piardă nimic.Specialiștii din sectoarele rezervate Centralei industriale de autovehicule și celei dc tractoare și mașini agricole raportează secretarului general a! partidului despre rezultatele cercetărilor intreprinse in direcția reducerii greutății unor ansamble și piese, Dieocupărilc lor pentru ridicarea indicelui de folosire cit mai economică a metalului. In cadrul dialogului cu specialiștii. Centralei industriale pentru utilaj petrolier și minier. sint evidențiate economiile importante obținute in urma reproiec- tării si modernizării unor pompe de noroi, unor instalații de foraj și a altor produse.La rindul lor. specialiștii d< Centrala industrială navală au i mat că prin reproiectare capacitatea unei nave de 55 000 tdw a fost sporită cu 10 000 tdw. deși greutatea ei s-a mărit eu numai 3 000 tone.Apreciind eforturile constructorilor navali, secretarul general al partidului arată că este necesar ca in acest sector să se acorde o mate atenție scurtării ciclului de fabricație și folosirii cit mai depline a capacităților de producție.

și neferoase, materialelor și lemnului, tovarășul Ceaușescu cere ca pretutin- se acționeze cu energie pen-

Nicolae institu- fiecare de în- pentru
Dialogul tovarășului Ceaușescu cu specialiștii din tele de cercetări este, ca dc dată, viu, amănunțit și plin vâțăminte. Se subliniază că țara noastră, aflată in plin proces de industrializare," necesitatea dezvoltării cercetării științifice șl tehnologice este eu atît mai imperioasă, cu cit producția solicită un volum sporit de materii prime, unele dintre ele fiind procurate pe calea importurilor. Pe de altă parte, dezvoltarea și modernizarea industriei noastre cu concursul nemijlocit al cercetării se impune ca o condiție primordială pentru

valorificarea superioară a resurselor naturale. Edificatoare in acest sens sint rezultatele înregistrate in cadrul Institutului de cercetări pentru industria' electrotehnică pe linia utilizării produselor ceramice de înaltă frecvență, materiilor cărbunoase și altor materii prime autohtone, cit și în direcția reducerii consumurilor de metale prețioase, îndeosebi a argintului.La rindul lor. realizări prestigioase au raportat cercetătorii din cadrul Institutului național de motoare ter-

Oămenii muncii județului Bacău au ziua de 8 decembrie, planului pe primii trei tualului cincinal. S-au creat astfel posibilități ca pină la 31 decembrie să fie realizată suplimentar o producție industrială in valoare de 1,6 miliarde lei. concretizată in 1 809 milioane kWh energic electrică, 113 300 tone benzine, 190 000 tone motorine, 334 300 tone de alte produse petroliere. 32 940 mc cherestea de rășinoase. 171 000 tone țiței extras. 1 454 tone celuloză. 796 000 mo țesături de lină, confecții textile în valoare de 200 milioane lei.Anunțind acest succes, tr-o telegramă adresată telului Central al Partidului

din industria indeplinit. m prevederile ani ai ae-

prin- Comi-Comu-

nist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, biroul Comitetului județean Bacău al P.G.R. subliniază :Faptele de muncă deosebite pe care vi le raportăm dau expresie atașamentului profund al oamenilor muncii din județul Bacău la politica internă și externă promovată de partidul nostru, de dumneavoastră personal, ca exponentul cel mai fidel al poporului. personalitate politică eminentă a lumii contemporane. Este un minunat prilej pentru noi de a ne reafirma legămin- tul solemn că vom acționa, după strălucitul dumneavoastră exemplu. cu toată hotărirea pentru a ne spori contribuția la înflorirea economiei. științei, culturii și civilizației poporului nostru pe diurnul luminos al comunismului.
(Continuare in pag. a IU-a)

La sesiunea solemnă dedicata sărbătoririi a sase decenii de la formarea statului național unitar român, țara întreaga a ascultai vocea pe care o socotim de drfepț cea mai autorizată să vorbească in numele obștii, vocea președintelui Nicolae Ceaușescu. A fost un prilej cu totul deosebit Cte a reface cu ochii minții etapele parcurse de poporul român pentru dpsăvirsirea definitivei sale uniri. Am citit briul gravat al unei simbolice columne in care ne-am recunoscut bătrinii ui.ee- puturilor. bărbații in amiaza virstei purtind din veac in veac semetiile neinfrintei lor staturi si tinerii momentului actual de istorie gata să confirme, logic, temeinicia visurilor celor ce au ctitorit tara si increderea intr-un viitor care nu poate fi altcum decit e sufletul românilor : cjald, eu aplecare spre frumusețe, cu simțul durabilității in toț ce năzuiesc.Ne-am unor ani s-au otelit cuvinte. Vis capital. Vis al visurilor. Unirea a înaripat oameni de toate obirsiile si de toate vir- stele iluminind munții și fluviile ; mari flăcări au țișnit spre cer amintind, reamintind că n-avem a ne teme de dușmănii si zavistii atit timp cit avem puterea de a ne zidi Unirea si de a-i ocroti pragurile de piatră Înflorită îngropate in lutul udat de singe.Țările visului lui Mihai Viteazul. țările lui Eminescu și lorga căpătînd in 1918 un singur trup, unindu-se trei peceți de țară în ceara unei singure, copleșitoare peceți. nu doar orgoliul . nostru s-a inălțat in vaduri de suflet, ci ființa și gindul au prins greutate ' de lespede. Ne-am apărat locul intre hotare decise cu sabia, nu cu sculele cartografilor. Ne-am apărat limba. Meșteșugurile. Ne-am apărat ctitoriile.

regăsit in tumultul de cumpănă in bare, suflete și arme, Și

tovarășul ca a- Prae- parti- ar fi,
-- < W, . < ■'

im m > J
■

tot care

Acest deceipbrie aniversar 1978 ne găsește angajați in procese constructive de creație avind ca finalitate sporirea averilor țării, dar șl ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii. Ne găsește trudind și invățind (din biruinți, ca și din erori), făcind totul ca numele României socialiste să devină un simbol de pace și energie vitală.Nu cred că este o exagerare dacă afirm că — nutrind respectul pentru rolul p*il au in destinele planetare marile națiuni — România se dovedește a fi. in ciuda faptului că este o țară mică, o mare putere a păcii.în multe momente tensionate ale istoriei contemporane, România și-a adus bunele ei setivicii, a propus originale inițiative de pace și a militat consecvent pentru stabilirea de contacte cu toate țările lumii, fiind recompensată de stima și respectul a sute de milioane de oameni. Romania și-a vădit vocația de arhitect al prieteniei și in ’ relațiile cu țările socialiste, cu care întreține legături întemeiate pe frățietate și reciprocitate. și cu țări capitaliste ce văd in, noi un loial partener comercial, cu mari puteri, ca și cu state mici, devenind prin politica ei chibzuită o promotoare a relațiilor noi in viața internațională.Iată de ce pentru mine acest decembrie semnifică in contextul în care putem păstra șansa universală a păcii reconfirmarea ideii că poporul român iși va construi cu abnegație și calm un viilor demn de pateticele sale aspirații.
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La conducerea școlii generale 
din satul Olari, comuna Plopșo- 
ru, județul Gorj, s-au prezentat 
cițiva muncitori. „Lucrăm pe 
șantierul de refertilizări din Ro
vinari. Vă rugăm să le invoiți 
pentru astăzi pe surorile Băl- 
iarețu".

După numai o oră, se 
aflau cu toții la „Universalul" 
din Tirgu Jiu. Acolo, după ne
voile și dorințele fiecăreia din 
cele patru surori. le-au fost 
cumpărate cizmulițe. pantaloni, 
paltoane, jucării, cărți de po
vești. intilnirea s-a încheiat cu 
un popas la... cofetărie și cu 
promisiunea din partea munci
torilor că or să mal vină și altă 
dală.

Sintem datori cu o precizare : 
cele patru surori Băltăreții și-au 
pierdut tatăl in urma unui acci
dent stupid. De atunci, ele sint 
înconjurate, cu toată grija și căl
dura, de foștii colegi ai. tatălui 
lor. om vrednic și de omenie, in 
mijlocul cărora a lucrat ani de 
zile.

Un „secret**  
al sănătății

9
După apariția notei in rubri

ca noastră din 21 noiembrie, 
despre ciclistul focșănean Vasile 
Laioș, 
ani de 
rii pe 
multe scrisori, intre care și una 
din București: „Mă numesc Ivan 
Plakienca și sint mai «tinăr*-  cu 
un an decit ciclistul focșănean. 
In ce mă privește, pasiunea 
pentru sportul cu pedale a 
început in urmă cu 7 ani. Fiind 
bolnav de picioare și aproape 
că nu mai puteam merge, un 
medic m-a sfătuit că in loc de 
orice alte medicamente să mă 
las imediat de fumat și să-mi 
cumpăr o bicicletă. Așa am fă
cut. Cu fumatul a fost mai greu, 
dar nu imposibil. în primul an 
cu bicicleta abia am făcut 340 
km. Apoi, din ce in ce mai 
mulți. In 1978 am depășit 9 000 
km. Pină acum., in cei șapte ani, 
am parcurs cu bicicleta prin 
țară o distanță cam cit ocolul

E

care și-a aniversat 75 de 
viată printr-un tur al ță- 
pedale, am primit mai
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Pămintului pe la Ecuator", 
ceva !

Scrisoare 
de la Dobay 
Gyula

Pe adresa sucursalei din Cluj- 
Napoca a Administrației Asigu
rărilor de Stat s-a primit o scri
soare semnată de Dobay Gyula, 
fost profesor de gimnaziu, ' azi 
pensionar, din Zalaegerszeg — 
R.P. Ungară, in care se spune : 
„îmi exprim profunda recu
noștință pentru ajutorul acordat 
in mod operativ; in ceea ce pri
vește repararea autoturismului 
meu, care a fost avariat intr-un 
accident. Datorită intervenției 
prompte a lucrătorilor de la 
unitatea Autoservice din Cluj- 
Napoca mi-am putut continua 
drumul spre țară. Din partea 
ADAS. doi lucrători s-au ocu
pat de cazul meu, dintre care 
unul vorbea și limba maghiară. 
Nu rețin numele lor. Le 
țumesc".

O, brad 
frumos!...

mul-

de
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Se apropie sărbătorile 
iarnă. De pe acum, ochi lacomi 
și milni hrăpărețe dau tircoale 
brazilor. Fapt dovedit și de con
trolul efectuat de un echipaj al 
miliției prahovene. In portbaga
jele unor autoturisme și pe 
caroseriile acestora au fost 
depistați brăduți tăiați fără milă. 
Mai nesătui decit toți 
dovedit Nicolae Toader. 
Toader și Moise Toader.
dent, toți rude, de loc din Si
naia și Bușteni. Ei au doborit 
zeci de brazi frumoși, după 
care i-au pus in autoate
lierul 34—B—2963 (șofer Nicolae 
Toader), plecind spre București, 
pentru a-i „valorifica". Au fost, 
firește, amendați. Dar citi 
vor trece pină vor crește 
brăduți la loc ?

Lux"

s-au 
Pavel

Evi-
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nu alta!
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alti
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tip 
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Simplu,

I
i

I
i
I
!
l
I

Este denumirea unui 
telegramă de felicitare, 
o expediezi prin poștă, 
practic, modern, rapid. Un anunț 
pus la loc vizibil la Oficiul poș
tal nr. 1 din Sibiu îndeamnă 
onor clientela . „tn toate ocaziile, 
folosiți cu încredere telegra
mele Lux".

Tot cu încredere a expediat și 
Ionel, Dumbravă, student la Si
biu, O telegramă tip ..Lux-II" 
pentru a-l felicita pe tatăl său, 
la aniversarea zilei de naștere. 
Adresa tatălui Oficiul poștal 
Sarmizegetusa. localitatea Os
trov, județul Hunedoara — a fost 
scrisă exact. Dovadă : telegrama 
a ajuns la destinație, dar... cum 
credeți că a ajuns ? A ajuns nu
mai cu titlul telegramei, dar 
fără absolut nici un cuvint din 
felicitarea de rigoare. Văzind 
hirtia albă, omul și-a făcut tot 
felul de ginduri, neștiind cine 
și ce vrea să-i zică.

Lux, nu alta !

2-B-9152
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De la o parcare de pe Bu
levardul Republicii din Ca
pitală, parcare făcută absolut re
gulamentar și cu toate măsurile 
de siguranță luate, a dispărut o 
mașină. Este un „Fiat-1300" de 
culoare gri, cu numărul 2—B— 
9152. Dacă o zărește cineva 
circulind sau abandonată pe 
undeva este rugat să anunțe 
cel mai apropiat organ de mi
liție.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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IARNA SE ASIGURĂ... PLOILE DE VARĂ
în anul viitor. în unitățile agricole din județul Ilfov vor fi irigate peste 150 000 hectare. Pentru ca udările să se poată face la timp, important este ca în toate sistemele de irigații lucrările de reparații și revizii să se execute potrivit programelor întocmite și cu cea mai mare răspundere. Care este stadiul acestor lucrări ? Ne răspunde ing. Vasile Berbeci, directorul I.E.L.I.F. București.— Programul de reparații și ' revizuire a sistemelor de irigații pe perioada toamnă — iarnă — primăvară, întocmit, la indicația Comitetului județean de partid Ilfov, prevede executarea unui mare volum de lucrări : punerea la punct, pînă la ultimul a- mănunt, a tuturor stațiilor de pompare, executarea a 531 000 mc terasa- mente, curățirea de vegetație a rosturilor de la canale și rostuirea a 2,4 milioane mp, reparații peree pe 7 368 mp, distrugerea vegetației pe 2,8 mii km. înlocuirea conductelor, a vanelor hidrant și a hidrantilor cu defecțiuni, revizuirea instalațiilor electrice la toate stațiile de pompare. în această perioadă, cînd timpul este încă favorabil, executăm lucrări în cîmp — de terasamente și de reparare a conductelor. Pînă la 1 decembrie au fost reparate complet 57 de statii de pompare, două treimi din numărul agregatelor, s-au executat 83 la sută din terasamentele prevăzute pentru trimestrul IV și în proporție de 70 la sută reviziile și reparațiile peree, a fost distrusă vegetația pe 1 235 km și au fost înlo- cuiți 1 079 metri liniari de conducte, 387 hidranți și 200 vane-hidrant.Concret, cum se desfășoară lucrările în sistemul de irigații Giurgiu*-  Răzmirești ? Am pornit pe un traseu - de la aducțiune la ultimii hidranți. Primul popas — la Dunăre, la stația de pompare Giurgiu. Aici au fost golite instalațiile de apă și s-a terminat pregătirea motoarelor, pompelor, conductelor exterioare si a instalațiilor electrice, pentru sezonul friguros. De-a lungul canalului prin-

cipal, pînă la stația de la Ghizdaru. formații de lucru dotate cu excavatoare și dragline executau lucrări de decohnatare. Pe porțiunea unde lucrările au fost încheiate, profilul canalului se distinge clar...în momentul de față — ne-a spus ing. Marin Știrbu, șeful serviciului de exploatare de la I.E.L.I.F. București — la stația principală de la Ghizdaru. lucrările sînt întrerupte. Au fost demontate două din cele

șeful sistemului Daia, ame- care ocupă 28 000 ha. Avemnovici, najare mult de lucru, in special la repararea conductelor. De la încheierea campaniei de irigații am executat peste 500 de remedieri".Din păcate, aici sîntem obligați să aducem din nou in discuție unele pro- • bleme mai vechi — și anume, calitatea necorespunzătoare a unor lucrări, modul în care se fac recepțiile sistemelor. Renunțăm însă la a mai repe-
Cum se desfășoară lucrările

de reparații și revizii ale sistemelor
de irigații în județul Ilfov

șapte agregate de pompare cît reprezintă primul tronson și sint așteptați specialiștii de la întreprinderea de instalații și montaj București să le repare. Cît privește celălalt tronson executat ulterior. compus tot din șapte pompe, montorii au părăsit șantierul fără să facă probele conform programului de lucru". De prisos să mai insistăm asupra felului cum poate fi taxată o asemenea... „disciplină". Socotim că este imperios necesar ca Departamentul îmbunătățirilor funciare să ia neîntîrziat măsuri pentru continuarea lucrărilor pînă la finalizarea investiției conform proiectului.Următorul punct de pe traseu : stația de punere sub presiune 7+8. Sintem informați că toate pompele au fost revizuite. A fost terminată și izolația cuvei. Urmează revizia instalației de alimentare cu energie electrică. „Am inventariat defecțiunile din zonă încă în timpul funcționării — he-a spus ing. Nicolae Ioa-
Pe prim plan - condițiile 

de munca și de viața 
ale oamenilori La întreprinderea de confecții și tricotaje-București, din cele 84 de măsuri înscrise în contractul colectiv, pe acest an, 69 privesc, in mod direct, condițiile de muncă și de viață ale oamenilor. în plenara comitetului sindical, care a avut loc cu cîtva timp în urmă, s-a discutat tocmai modul în care s-au înfăptuit aceste măsuri, avînd ca unic scop crearea unul climat favorabil de muncă. Vom aminti doar cîteva din măsurile luate te acest sens : in secția 13 a fost pusă în funcțiune o instalație de condiționare a aerului ; a fost modificat; sistemul de închidere a aparatelor de vopsit din secția finisaj chimic, ceea ce ușurează mtinca. și evită accidentele ; s-au elaborat studii complexe de ergonomie în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă ; secțiile au fost dotate cu mașini și dispozitive de mare randament, care contribuie la ușurarea efortului fizic. Pe același plan ca importanță se situează obiectivele ce-și propun îmbunătățirea condițiilor de locuit ale muncitorilor. Zilele acestea. 300 de tinere s-au mutat in noul cămin de nefamiliști. iar 120 de familii se pregătesc să se mute în apartamente noi.Membrii comitetului sindical au analizat însă, cu cea mai mare exigență. ce nu s-a făcut, din ce cauză, ce măsuri se cer întreprinse pentru ca toate cele 69 de puncte să prindă viață. Unul dintre acestea vizează condițiile create pentru ocrotirea sănătății oamenilor. Policlinica, cu cabinetele sale de specialitate, staționarul, cabinetele medicale din secții constituie baza materială a unei vaste și eficiente activități medicale da prevenire și de tratare a bolilor. „Față de anul trecut, constată tovarășa Gherghina Ionescu, președinta comitetului sindicatului, numărul de zile de incapacitate de muncă a scăzut cu peste 5 000. Totuși, în unele secții, îmbolnăvirile sînt mai frecvente. Aceasta impune, din*  partea noastră, o analiză a cauzelor și. bineînțeles, eforturi pentru î lor. în ce direcții trebuie „Controalele medicale de

Din preocupările 
Comitetului sindicatului 

de ta întreprinderea 
de confecții și tricotaje 

București

înlăturarea ■ acționat ? speciali ta-
MAGAZINE

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

ta obligațiile contractuale ale constructorului, întrucît sint bine cunoscute și ne oprim la faptele constatate. Muncitorul Ion Dumitrache, șeful unei formații de remedieri, arăta că T.C.I.F. București a lăsat in urmă numeroase defecțiuni, neuitînd, bineînțeles. să încaseze contravaloarea lucrărilor. „La 6 antene la care s-a lu- ■ crat și in vară am executat 76 de remedieri — ne spune șeful formației. Pe antena 11 am găsit 24 de hidranți defect!. Tot cîmpul e săpătură lîngă săpătură. Pe antena nr. 8, constructorii au uitat să monteze 9 conducte de 200 nim, pe care a trebuit să le completăm noi. Mai avem de executat încă 64 de remedieri. Lucrăm cu cazmaua, cu dalta și ciocanul, înaintăm greu. Ne trebuie mașini de, săpat și scule mai bune".Analizele întreprinse în sistemele de irigații au dus la constatarea a numeroase defecțiuni în funcționarea lor — conducte sparte. demufări, scăderea presiunii pe antene etc. — care se datoresc execuției necorespunzătoare a lucrărilor. „S-a. neglijat o operație foarte simplă — ne relata tov. Alexandru Popa, inginerul cu producția vegetală de la I.A.S. Giurgiu — montarea garniturilor de cauciuc la capetele conductelor. Și a- ceasta pentru că trustul amintit n-a luat măsuri ca fiecare operațiune să fie urmărită cu toată atenția de șeful

de echipă, de maistru, care să participe. direct la execuție". Reținem, de asemenea, observația pe care au făcut-o în repetate rînduri reprezentanții unităților agricole — și anume, că tehnicienii, subinginerii. inginerii nu sînt intotdeauna prezenti in mijlocul formațiunilor de lucru urmări și controla calitatea lor.tn sistemul Ulmeni. care nează de cițiva ani cu bune rezultate, lucrările de remediere au început la 25 octombrie, odată cu încheierea irigațiilor de aprovizionare. Si aici formațiile au fost repartizate la cele trei lucrări importante : trei echipe compuse fiecare din șapte mecanici și electricieni, conduse de cite un maistru, lucrează la repararea pompelor în atelierul propriu : patru formații a cîte 12 muncitori înlătură defecțiunile pe canale și conducte, iar o echipă de instalatori verifică alimentarea cu energie. „Pînă acum au fost aduse in stare de funcțiune 60 din cele 96 de agregate de pompare, au fost revizuiti toți hidranții din rețea si s-au' înlocuit 5 400 ml de conductă și 200 de vane, s-au realizat în totalitate reviziile peree" — ne-a.spus ing. Eugen Marinescu, șeful sistemului.Potrivit programului, pompele eu defecțiuni mai mari și utilajele tera- siere sînt reparate la secția mecanică a I.E.L.I.F. București. Este meritul lucrătorilor de aici, care, pentru a grăbi repararea utilajelor și a agregatelor de pompare, au asimilat 250 de repere pentru pompe, 150 piese de schimb pentru utilaje, au recondiționat alte zeci de repere și au confecționat peste 70 de repere de garnituri și simeringuri din cauciuc. Sînt însă și piese care nu pot fi asimilate aici. De aceea, am reținut solicitarea adresată întreprinderii de pompe din Capitală de colectivul secției. Ing. Marcel Negreanu. șeful secției, ne-a spus : „Ne lipsesc te momentul de fată 50 de rotoare de pompă VDF 200, 50 de rotoare si 60 de labirinti pentru pompa „6-NDS", care, dacă nu vor sosi în citeva zile, vom fi puși in situația să întrerupem reparațiile".Iată doar cîteva din problemele în- tîlnite pe traseul lucrărilor de reparații și revizii din Ilfov, probleme ce-si așteaptă o rezolvare corespunzătoare, cu răspunderea necesară.
lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

ODĂ PATRIEI
pentru a lucrări-funcțio- SOCIALISTE

Expoziție de artâ plastica la Craiova

,te să se l'acă cu regularitate — intervine Alexandrina Istrate, muncitoare, secția 2 De asemenea, cabihetele de stomatologie să-și organizeze in așa fel consultațiile, îneît pacienții să nu piardă săptămîni în șir intre două programări.Comitetul sindicatului îndrumă și controlează îndeaproape activitatea cantinei-restaurant. Preocuparea personalului său pentru diversificarea meniurilor, pentru operativitate in servirea mesei, înființarea de noi puncte de desfacere în afara cantinei este unanim apreciată. Dar e- xigența comisiei sociale a comitetului sindical, care controlează îndeaproape activitatea cantinei- restaurant, nu a făcut nici un fel de rabat lipsurilor constatate : secția „Arta modei" (situată în altă parte a orașului) nu primește mîncarea la timp, adică in pauză (Maria Minea, maistru) ; meniurile sînt variate, dar nu se expun toate felurile de mîncare pe linia de autoservire, ca să aibă omul de unde alege (Ion Precup, tehnician) ; aprovizionarea cantinei poate fi îmbunătățită. îndeosebi la capitolul legume-fructe. prin încheierea unor contracte directe cu producătorii (Ion Victoria, muncitoare) ; ultimii sosiți la masă nu mai beneficiază de aceeași atenție din partea personalului — se începe măturatul și mutatul scaunelor. în timp ce oamenii se află încă la masă (Alexandrina Istrate, muncitoare).Iată cîteva din problemele sociale, care au fost analizate cu cea mai mare exigență de către membrii comitetului sindicatului. Rămânerile în urmă constatate, ca și modalitățile de rezolvare, sînt cuprinse într-un plan de măsuri concrete, inclus în programul de activitate a consiliului oamenilor muncii. Este o garanție că membrii marelui colectiv al întreprinderii de confecții și tricotaje- București vor înfăptui ceea ce ei înșiși au hotărît condiții de mai bune. asigurarea unor muncă și de viată mereu
Rodlca ȘERBAN

MODERNE tN IALOMIȚAîn urbanistica orașului Slobozia, și municipiului Călărași magazinele dobîndesc tot mai mult condițiile propice unui comerț civilizat, pe măsura eforturilor depuse de e- dili. La Slobozia bunăoară, s-au construit in ultimii ani magazine însumînd 13 000 mp, amplasate în centrele cu o populație densă. Ro- marta. Modern, Triumf, Select, A- zur. Feroviarul, Unic au raioane de confecții. încălțăminte, marochine- rie, țesături, articole electrotehnice și de uz casnic, de gablonturi, cos-

metice. confecții din piele, covoare. mobilă, precum și magazine a- limentare cu autoservire sau tip gospodina. La Călărași magazinele Select 5, Călărași, Microraion 6. însumînd 19 000 mp stau la dispoziția locuitorilor de pe malul Bor- cei. Acum în plină „Lună a cadourilor" magazinele Direcției comerciale județene Ialomița oferă consumatorilor o gamă variată de produse care înseamnă tot atîtea bucurii pentru cei dragi. (Publicitate).
DE LA ADASPrintre numeroasele feluri de asigurări de persoane puse la dispoziția populației de către Administrația Asigurărilor de Stat este și „Asigurarea familială mixtă de viată". Pe scurt, o astfel de asigurare prezintă următoarele caracteristici : — poate cuprinde pe toți membrii de familie care — la data contractării asigurării — sînt in vîrstă de la 5 la 65 de ani : — se poate contracta pe orice durată cuprinsă între 5 pînă la 15 ani. la o sumă ce se stabilește de asigurat ; — participă la tragerile lunare dt amortizare, prin combinațiile de cite 3 litere ce se atribuie pentru fiecare 1 000 de lei din sum^ asigurată. Plata sumei asigurate se face — de ADAS — în următoaiele cazuri : de invaliditate permanentă (totală sau parțială) din accidente a oricăruia dintre asigurați ; la ieșirea combinației (combinațiilor) de liter re. cu prilejul tragerilor de amor- tizare ; la expirarea asigurării (independent de sumele’ plătite anterior. pentru eventualele cazuri de invaliditate permanentă) ; în caz de deces din orice cauză al oricăruia dintre asigurați. La expirarea asigurărilor. cu primele achitate la Zi, suma asigurată prevăzută în poliță

se plătește majorată cu 10 la sută, iar în cazurile de invaliditate permanentă parțială a oricăruia dintre asigurați, suma cuvenită, corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit, se plătește majorată cu 25 la sută, în limita sumei asigurate, chiar dacă accidentul s-a întimplat în prima Zi după intrarea în vigoare a asigurării si cînd se plătise numai o rată de primă. Primele de asigurare sint diferențiate în funcție de vîrsta persoanei care contractează asigurarea, de durata poliței, de mărimea sumei asigurate, precum și de numărul si vîrsta membrilor de familie ce se includ în asigurare, putindu-se plăti — la cerere — in rate anuale, semestriale, trimestriale ori lunare. In situația în care asiguratul achită anticipat primele de asigurare pe mai multi ani, ADAS acordă o reducere anuală de 4 la sută pentru fiecare an de plată anticipată, începind cu cel de-al doilea an socotit de la expirarea anului de asigurare în curs. Relații suplimentare și contractări de asigurări — la responsabilii cu asigurările din organizațiile socialiste, agențiile și inspectorii de asigurare sau la oricare din unitățile ADAS.(Publicitate).

Cu o revelatoare expoziție se prezintă în aceste zile in fața propriului public membrii filialei din Craiova a Uniunii artiștilor plastici. Mai puțin remarcați in ultimii ani pe simezele marilor expoziții organizate pe plan republican, artiștii plastici craioveni încearcă acum, pornind de la faza de masă a celei de-a Il-a ediții a Festivalului național „Cîn- tarea României", să recupereze din terenul pierdut. Prezenta manifestare, purtînd titlul „Odă României ■ socialiste" se impune atenției prin cîteva elemente noi care merită. credem, să fie subliniate : participarea masivă a artiștilor la expoziție, îndeosebi tineri, calitatea lucrărilor prezentate și — lucru rar întilnit la Craiova — alături de pictură și grafică, sculptura și artele decorative constituie o prezență mai mult decît onorabilă. Din a- proape 200 de lucrări prezentate au fost selecționate 67, repre- zentted 41 de artiști. Ponderea o deține, și de data aceasta,« pictura, genul preferat fiind peisajul și compoziția.Inspirate din frumusețea peisajului românesc, lucrările pictorilor Eustațiu Gregorian 
(Peisaj I, II) și Victor Pîrlac (Satul na
tal, Peisaj cralovean) se impun prin acuratețea limbajului plastic și printr-un remarcabil simț al echilibrului. Ceea ce-i deosebește însă pe cei doi artiști este vigoarea expresiei plastice: primul face o pictură sobră. gravă, robustă, în care variațiile uri și brunuri iar al doilea pictură care marcă prin tate, delicatețe, dură. Reîntors la figurativul tradițional, tratat însă cu mijloace moderne, Vasile Buz expune și el două peisaje (Construcții noi și Primăvara), care se disting, de data ceasta, printr-un rism a cărui notă minantă o constituie luciditatea. Peisajul industrial este de asemenea excelent reprezentat mai ales prin cele două tablouri expuse de Gh. Ciuche- te (Șantier și Peisaj 
industrial), în care siluetele macaralelor dau imaginea amplorii lucrărilor, prin tabloul lui Alexandru Pascu 
(Cetatea luminii), care arhitectura sivă a barajului

GEORGE VLĂESCU Sărbătooreu recolteiArcaș) și Rodion Gheorghiță (Copil, Lu- 
crețiu Pătrășcanu) au expus lucrări care îndeamnă la meditație și ne determină să le urmărim mai îndeaproape cu atenție evoluția în viitor.în ceea ce privește grafica notăm pe lingă xilogravurile remarcabile ale Suzanei Fin- tinariu (Zbor înalt, 
Cascadă) și linogravu- rile lui George Vlă- escu (Sărbătoarea re
coltei, Găteala mire
sei, Floarea-soarelui), prezența în expoziție și a caricaturilor lui Gabriel Bratu, care expune lucrări inspirate din cotidian 
(Mulți cu mape, Fără 
cuvinte. Pe nevăzute), a căror morală odată descifrată demonstrează- că și acest gen poate fi o treabă serioasă.Vrînd parcă să-șl ceară recunoașterea, artele decorative ocupă în expoziția de la Craiova un loc destul de însemnat, iar lucrările lui Ion Marinescu (Garnitură de 
podoabe — coliere, ine
le, metal) și Elena Be- rindean (Placă decora
tivă) se impun atenției prin calitățile artistice și ținuta prezentării.Manifestare de mare amploare, expoziția „Odă României socialiste" constituie un eveniment important în viața culturală a Craiovei.
Dr. Paul REZEANU 
directorul Muzeului 
de artă Craiova

mulează sentimentul încrederii în forța so-' cietății noastre, ca și prin lucrările lui 1. Hagiescu (Termocen
trala Ișalnița), Al. Is- bașa (Combinatul chi
mic Ișalnița), C. Nicu- lescu (Peisaj indus
trial).Prezența compoziției este ilustrată în expoziție prin citeva tablouri cu tematică contemporană și istorică. Paraschiva Mitrică expune lucrări (Con
strucții, Ecaterina Teo- 
doroiu) ce se disting prin caracterul monumental al personajelor, cu trăsături energice. care ocupă cu trupurile lor puternice primul plan al tablourilor. sugerînd, în felul acesta, convingerea in reușita acțiunii, Mihai Trifan 
(Scenă de muncă) cu o lucrare de un admirabil echilibru între rigoarea formei, cromatică și fluctuațiile luminii, precum și Octavian Ciocșan, care expune lucrări ce ilustrează calitățile și posibilitățile sale artistice aflate în plin progres (Unirea, Compo
ziție). Remarcabile ni se par, lucrările Ilie Marineanu, tea Ionescu, tian, LiviuSculptura, reprezentată ultimii ani, cîtorva tineri care s-au stabilit de curind Ia Craiova,' este ilustrată prin lucrări executate în ghips, ciment, lemn. Marcel Voinea (Cap de 
dac și Basarab I), Ilie Berindei (Studentă și

Gheorghe. mai bine decît in datorită

a-11- do- de asemenea, expuse de Cris- Al. Tres-

începînd de la 1 decembrie a intrat in vigoare Decizia nr. 1544 din 1976 a Consiliului popular al municipiului București, care stabilește, între altele, o serie de măsuri privind asigurarea unei circulații rutiere cursive și în siguranță pe timpul iernii. Astfel, se interzice „ staționarea vehiculelor pe străzile sau porțiunile de străzi pe care circulă mijloacele de transport în comun. precum și pe Calea Victoriei. La căderea zăpezii (care și-a trimis o efemeră solie încă din dimineața zilei de 3 decembrie), pentru a ușura acțiunile de degajare, toți conducătorii de vehicule sînt obligați să respecte interdicțiile temporare de circulație, stationarea sau parcarea pe arterele stabilite de Direcția domeniului public de comun acord cu Serviciul circulație al Miliției municipiului București. Fac excepție vehiculele care asigură aprovizionarea magazinelor sau prestează diferite servicii pentru unități socialiste și populație, dar care nu pot staționa sub nici un motiv peste timpul strict necesar efectuării operațiilor respective.Problemele circulației în condiții de iarnă — pe timp de ninsoare, ceată și vizibilitate redusă, pe porțiuni cu mîzgă și polei — ca si cele privind întărirea ordinii și disciplinei rutiere, pentru sporirea continuă a securității deplasării vehiculelor si pietonilor pe arterele Capitalei și reducerea accidentelor au constituit obiectul unei consfătuiri organizate de Serviciul circulație al Miliției municipiului București cu factorii de răspundere din mari întreprinderi și instituții centrale deținătoare de parc auto, directori de autobaze, șefi de garaje și coloane auto, revizori tehnici. Cu alte cuvinte. o consfătuire care a reunit pe toți cei învestit! cu atribuții precise în organizarea tuturor tipurilor

de transporturi bucureștene — de călători, mărfuri și materiale — transporturi care au un imens roi economic și social.Despre dinamica si intensificarea traficului rutier, învățămintele ce decurg din statistica accidentelor de circulație petrecute în a- cest an. ca și despre rezultatele ultimelor controale efectuate în garaje, autobaze și pe străzi a relatat pe larg, cu date și fapte concrete. șeful Serviciului cir-

și utilă se do-Binevenită vedește măsura luată pentru testarea șoferilor care încalcă in mod nepermis regulile de circulație, ca și examinarea psihologică a celor care comit abateri repetate sau sînt implicați in accidente grave. Din păcate. testările din acest an relevă faptul că o bună parte dintre șoferi — unii cu o vechime de cite 20 și 30 de ani la volan - vădesc o slabă preocupare pentru perfecționarea pr<-

de gri- domină, face o se re- sensibili- căl-

controale, mii si mii de autovehicule circuited cu diferite defecțiuni tehnice care periclitau siguranța circulației, poluau străzile. Este tot o manifestare a indisciplinei din partea șoferilor. dar si a lipsei de control permanent, sistematic din partea șefilor de autobaze, garaje și coloane auto, care permit plecarea in cursă a mașinilor cu defecțiuni tehnice.în mod normal, consfătuirea trebuia să formuleze
Măsuri și recomandări privind

CIRCULAȚIA IN SEZONUL RECE» PE STRĂZILE CAPITALEI
culație, colonelul Constantin Grădinaru. Cu surprindere — deși nu constituiau o noutate — au luat cunoștință participantii despre faptul că. în acest an. cele mai multe accidente produse din vina șoferilor profesioniști s-au datorat neacor- dării priorității pietonilor la trecerile prevăzute cu indicatoare sau marcaje. încâlcind grosolan regulile de circulație, unii conducători auto forțează cu bună știință trecerile de pietoni si, în loc să oprească sau să încetinească viteza, ei claxonează, accelerează și produc panică in nndul celor angajați în traversarea străzii. După cum. acolo unde circulația se desfășoară pe mai multe benzi pe sens, chiar dacă unii șoferi de pe o bandă opresc si dau prioritate pietonilor, ceilalți trec mai departe, creindu-se o situație deosebit de periculoasă.

gătirii lor profesionale. Cum altfel se explică faptul că oameni care conduc de ani de zile mașini ale „Salvării", autovehicule de zeci de tone sau autobuze cu zeci de călători nu reușesc să realizeze nici măcar minimum de puncte din cele 46 posibile ? Ba, unii dintre ei — de necrezut 1 — abia dacă „nimeresc" 7—8 puncte, ca orice om care n-a urcat în viața lui la volan. Un din trat dede ___șoferi de la întreprinderea de transporturi turistice (deci, oameni care răspund de viața atîtor oameni) numai... 24 au întrunit punctajul minim, ceilalți 87 fiind sfătuiți să pună mina pe carte.Și în acest an. pe străzile Capitalei au fost depistate. cu prilejul diferitelor

exemplu, înregis- testului regulilormulte altele, la susținerea cunoaștere a circulație : din cei 111

o serie de concluzii, să adopte un plan de măsuri. Dar șeful Serviciului circulație Ie-a reamintit partici- pantilor că planurile de măsuri adoptate la reuniunile anterioare își păstrează pe deplin actualitatea, iar de concluzii teoretice nu duce nimeni lipsă. Tocmai de aceea, s-a cerut ca fiecare din cei prezenti să acționeze in așa fel,, incit principalele învățăminte, concluzii practice ale consfătuirii să se manifeste „pe viu", în traficul de fiecare zi de pe străzile Capitalei. Rămîne de văzut in ce măsură această cată cerință iși va plinirea.Pînă una. alta, circulația pe timpprezintă o serie de particularități. am solicitat tovarășului colonel Constantin Grădinaru să puncteze cîteva din recomandările de care să tină seama atît con-

justifi- găsi im-întruclt de iarnă

ducătorii auto, cît si factorii de răspundere de resort : • Respectarea custrictețe. în orice' împrejurare. a tuturor regulilor de circulație • întărirea ordinii si disciplinei în rîndu- rile tuturor conducătorilor auto, la locurile de muncă și pe trasee • Intensificarea acțiunilor de perfecționare a pregătirii profesionale si încredințarea autovehiculelor care transportă călători numai celor mai buni dintre cei mai buni șoferi. • Verificarea riguroasă a stării tehnice a autovehiculelor la plecarea si sosirea din cursă. • Controlul asupra stării fizice si psihice a șoferilor, interzicerea cu desăvîrșire a urcării la volan a celor obo- . siti sau sub influenta alcoolului. • Discutarea în colectivele de muncă a șoferilor care comit accidente sau abateri grave de la regulile de circulație, care folosesc mașinile statului în alte interese decît în interesul statului. • îndepărtarea imediată de pe arterele de circulație intensă a mașinilor angajate in tam- ponări ușoare, fără victime omenești, după care să se anunțe agentul de circulație. • Folosirea in Capitală. de la căderea serii, pe tot timpul iernii, a luminilor de întîlnire. • înzestrarea autovehiculelor cu lo- peți. lanțuri și alte materiale antiderapante.Fără îndoială — așa cum ne-a spus in încheiere interlocutorul nostru — aplicarea acestor recomandări, ca si îndeplinirea altor cerințe impuse de condițiile actuale de trafic depinde, in ultimă instanță, de întărirea gradului de ordine și disciplină în toate unitățile deținătoare de parc auto si pe toate traseele, condiție sine qua non a unei circulații cursive, civilizate. în deplină siguranță.
P. PETRE
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IflZHfl TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
la expoziția consacrată reducerii consumurilor de materii 
prime si energie si valorificării resurselor secundare
(Urmare din pag. I)mice. Apreciind rezultatele de pină acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca in cadrul institutului să se constituie un grup de specialiști care să se ocupe de problemele pe care le ridică crearea unui nou tip de motor cu consum redus și randament sporit.Pretutindeni, secretarul generai al partidului s-a interesat îndeaproape de stadiul cercetărilor, de rezultatele obținute, de eficiența lor în producție, recomandînd să se depună eforturi stăruitoare pentru continua sporire a cercetării științifice și tehnologice la modernizarea și dezvoltarea industriei, a economiei noastre naționale.Sectorul industriei metalurgice relevă, la rîndui său, o susținută preocupare pentru folosirea cit mai eficientă a resurselor mațeriale, pentru încadrarea în normele de consum stabilite și diminuarea continuă a acestora. Din cele relatate de ministrul de resort, Necțllai Agachi, rezultă că economiile prevăzute a se realiza, în anul 1979, la principalele materii prime și materiale, vor reprezenta 838 milioane lei. Se subliniază, de asemenea, că volumul materialelor secundare ce se vor utiliza, în anul viitor, se cifrează la nouă miliarde și jumătate lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, pentru realizarea acestor obiective, toți cei ce lucrează în metalurgie își concentrează eforturile pentru îmbunătățirea indicelui de scoatere a metalului, pentru creșterea valorii sale, pentru reducerea consumurilor de combustibili și energie, prin aplicarea unor noi tehnologii, perfecționarea agregatelor .și proceselor de ardere, sporirea gradului de folosire a căldurii pe tot fluxul metalurgic.Secretarul general’ al partidului a arătat că trebuie să se acționeze în continuare pentru valorificarea mai bună a metalului produs, ridicarea indicelui de scoatere, generalizarea tehnologiilor moderne, asimilate la unele combinate siderurgice, cum ar fi creșterea cantității de laminate tratate termic, pentru sporirea gradului de folosire a resurselor secundare, pentru mărirea producției de oțeluri cu calități superioare, asigurindu-se astfel o economie de metal la beneficiari, pentru utilizarea, în cadrul întreprinderilor consumatoare, a produselor neferoase rezultate din procesele de fabricație.în sectorul rezervat unităților apar- țlnînd Ministerului Construcțiilor Industriale îi sînt prezentate măsurile luate în vederea transpunerii în practică a sarcinilor trasate personal de secretarul general al partidului, în vederea reducerii consumurilor la principalele materiale prin soluții constructive noi, eficiente, prin extinderea industrializării construcțiilor și folosirea unor noi materiale. Graficele înfățișează o diminuare de la un an la altul a consumurilor de oțel beton, ciment, datorită aplicării noilor tehnologii și folpșirii unor materiale cu calități superioare, ceea ce a dus concomitent la realizarea unor construcții mai ușoare, mai rezistente, cu o mai mare funcționalitate și o mai bună finisare. Se arată că înfăptuirea programului de măsuri propus pentru anul viitor va permite obținerea unor economii de materiale, combustibil și energie electrică în valoare de circa 120 milioane lei.Specialiștii din unitățile de execuție prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu numeroase elemente de mecanizare și diverse dispozitive, ingenios concepute, prin folosirea cărora pe scară largă, pe șantiere, vor putea fi înregistrate importante economii de metal și alte materiale. In același timp, sînt înfățișate preocupările constructorilor în direcția recuperării și recondiționării pieselor de la mijloace de transport, diverse utilaje și instalații casate.Remarcind aceste rezultate obținute de oamenii muncii din acest sector, secretarul general al partidului subliniază din nou că în centrul activității, al preocupării constructorilor trebuie să stea în permanență îndeplinirea ritmică — la termenele stabilite — a planului de investiții.Standul destinat Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor evidențiază preocupările și rezultatele obținute de cercetători, proiectanți, ingineri, tehnicieni și muncitori în acțiunea de folosire cit mai rațională și ție reducere a consumurilor de combustibili și energie, precum și a metalului.înfățișînd eforturile depuse în această direcție, ministrul de resort, tovarășul Traian Dudaș, a relevat, în a- cest sens, acțiunile si măsurile întreprinse in cadrul institutelor de cercetare, al unităților productive in vederea optimizării transporturilor feroviare, rutiere și navale, astfel incit consumurile de combustibili și energie să fie cit mai raționale, să se .elimine orice pierderi sau depășiri ale normelor prevăzute.în vederea atingerii acestui scop, în transporturile feroviare s-ă trecut la sporirea tonajului trenurilor, la o raionare a transporturilor, precum și la stabilirea de regimuri optime de conducere a mijloacelor de tracțiune. Deosebit de eficientă se dovedește a fi instalația de control asupra stării de liber a tronsonului de cale ferată ce urmează a fi parcurs de trenv cu care vor fi echipate locomotivele, și care va permite alegerea regimului optim de funcționare a motoarelor a- cestora. Se estimează că aceste acțiuni vor conduce la economisirea, în 1979, a 715 000 tone motorină și a 1326 000 MWh.De asemenea, luînd cunoștință de preocupările vizînd asimilarea în țară a unor aparataje și instalații de telecomunicații, care se importau pină acum, secretarul general al' partidului a recomandat ca la producerea acestora să se aibă in vedere necesitatea reducerii consumurilor de materiale scumpe, sporirea fiabilității și a calității, astfel incit să fie la nivelul celor mai noi realizări in acest domeniu.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate in continuare măsurile întreprinse in unitățile aparținind Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei în vederea sporirii producției, reducerii consumului de materiale și energie electrică. Secretarul genera! al partidului este informat de ministrul de resort că în centrul preocupărilor conducerii ministerului, a tuturor celor care lucrează in industria minieră se situează, extinderea în continuare a mecanizării lucrărilor in subteran și folosirea unor metode moderne de mare randament. Utilizarea în tot mai mare măsură a tehnologiilor și instalațiilor moderne asigură. concomitent cu creșterea producției, și o diminuare substan

țială a consumului de lemn de mină, în același timp, sînt relevate acțiunile întreprinse în vederea sporirii debitului sondelor, a creșterii vitezei de foraj prin extinderea unor tehnologii originale, care să permită și o micșorare continuă a consumurilor de energie, ca și preocupările petroliștilor în direcția valorificării unor resurse secundare.în acest context, secretarul general al partidului a indicat să fie extinse explorările geologice în vederea punerii în valoare a noi surse de ape termale care să fie cit mai eficient utilizate.în continuare, secretarul general al partidului analizează cu conducerea ministerului de resort, a centralelor de profil, cu specialiști, soluțiile propuse pentru diminuarea consumurilor și valorificarea superioară a materiilor prime în industriile materialelor de construcții și lemnului. în industria cimentului, sector care prin specificul său implică mari consumuri de energie electrică, specialiștii arată că cele mai eficiente căi de micșorare a consumurilor le reprezintă elaborarea unor tehnologii noi și perfecționarea celor existente. în acest context, este prezentată o nouă tehnologie privind realizarea de cuptoare de clinker cu precalcina- tor, care asigură o creștere a capacității instalației de la 800 la 1 500 tone zilnic și, implicit, o economie importantă de energie. De asemenea, introducerea cuptoarelor electrice la fabricarea cimentului refractar va conduce la scăderea de aproape zece ori a consumului de energie electrică în comparație cu agregatele clasice.în cadrul acelorași preocupări se înscriu și experimentările făcute, cu rezultate convingătoare, privind folosirea energiei solare la uscarea unor produse ceramice și din industria lemnului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază aceste realizări si cere specialiștilor să continue studiile in scopui elaborării de noi tehnologii si perfecționării celor existente, îndeosebi la instalații cu consumuri încă ridicate de materii prime, materiale si energie. să folosească pe scară largă in industria materialelor de construcții si a lemnului metoda de uscare naturală a anumitor produse, precum și extinderea utilizării energiei solare în aceleași scopuri. Rețin, de asemenea, atenția rezultatele înregistrate în domeniul valorificării integrale a marmurei, înnobilării pietrei obișnuite — din care se realizează produse de calitate, extinderii utilizării plăcilor din lemn în industria mobilei, noi mațeriale pentru construcții, diverse soluții menite să asigure creșterea în continuare a valorii produselor obținute dintr-un metru cub de masă lemnoasă, concomitent cu micșorarea consumurilor de energie. Sînt remarcate. totodată, preocupările si rezultatele obținute în valorificarea potențialului energetic al unor mici râuri de munte prin amenajarea de micro- centtale ne cursul acestora, asigurîn- du-și energia necesară pentru puncta de lucru din exploatările forestiere, precum si folosirea căderilor naturale pentru transportul calcarului în cariere, extinderea folosirii la scosul materialului lemnos din pădure a funicularelor de tip gravitațional. Sînt prezentate, totodată, noi materiale de construcție și articole sanitare cu un consum redus de materii prime.Secretarul general al partidului cere să fie luate măsurile corespunzătoare în scopul extinderii utilizării maselor plastice în construcții, materiale ce prezintă numeroase avantaje, precum și in vederea folosirii într-o mai mare măsură a maculaturii în industria hîrtiei. și celulozei. în același timp, se atrage atenția specialiștilor asupra faptului că în industria materialelor de construcții există încă rezerve în privința utilizării la capacitatea maximă a cuptoarelor și a altor instalații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că o sursă însemnată de economii de combustibili o constituie îmbunătățirea izolațiilor termice ale blocurilor de locuințe, ale construcțiilor de toate genurile, subliniind' că specialiștii trebuie să se ocupe serios de soluționarea acestei probleme.Ministrul industriei chimice, Mihail Florescu, prezintă secretarului general al partidului rezultatele obținute de oamenii muncii din această dinamică ramură a economiei naționale în direcția asigurării realizării planului pe anul viitor în condițiile unei eficiente ridicate. Conștienți de 

faptul că industria în care lucrează este un mare consumator de energie, că în întreprinderi există încă rezerve în ceea ce privește valorificarea completă a materiilor prime și materialelor, a gospodăririi resurselor de energie, chimiștii, specialiștii din unitățile productive, de cercetare, proiectare și dezvoltare tehnologică și-au concentrat atenția în direcția reducerii consumurilor de energie și valorificării produselor secundare rezultate din procesul de fabricație. Astfel, specialiștii Institutului central de chimie au elaborat tehnologiile pentru recuperarea gazelor de la facle la combinatele petrochimice de la Brazi, Borzești și Pitești. Punerea in practică a acestei soluții, cu ajutorul unor instalații realizate în tară, va asigura anual recuperarea a 93 540 tone combustibil convențional. Tot specialiștilor din unitățile acestui reputat for de cercetare științifică li se datoresc și tehnologiile de valorificare a gazelor de fior de la fabricile de îngrășăminte chimice, precum si alte soluții menite să asigure reintroducerea în circuitul productiv a unor importante resurse secundare rezultate din complexele instalații chimice șl petrochimice. Rețin, de asemenea, atenția rezultatele obținute de petrochimiștii de la Pitești care prin perfecționarea tehnologiei de fabricare a polietilenei înregistrează o reducere cu o treime a consumului de energie electrică.Multe din perfecționările aplicate sau în curs vizează asigurarea funcționării continue a instalațiilor chimice și. petrochimice fără pierderi și cu consumuri mai mici de energie și materii prime, paralel cu valorificarea superioară, complexă, a substanțelor supuse prelucrării. O atenție aparte o acordă chimiștii recuperării resurselor energetice secundare. Pentru anul viitor ei au găsit soluții de valorificare a unor asemenea resurse echivalente cu 4,5 milioane tone combustibil convențional. Sînt prezentate, totodată, măsurile luate în vederea recuperării acizilor reziduali, a unor cantități sporite de uleiuri minerale uzate, de anvelope pentru resapat, pentru extinderea producției de ambalaje din materiale plastice.Apreciind realizările chimiștilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a menționat că la anumite produse consumul de energie electrică este încă ridicat, recomandînd să se treacă la perfecționarea tehnologiilor de fabricație chiar si pe faze tehnologice. în același timp, secretarul general a? partidului a cerut să fie alcătuite colective de specialist! care să analizeze fiecare instalație și produs și să propună cele mai eficiente căi în vederea reducerii în continuare a consumului de combustibil, precum și a pierderilor tehnologice.Economisirea energiei electrice și a combustibililor se pune cu aceeași acuitate și pentru unitățile Ministerului Energiei Electrice. In acest sens, ministrul de resort, Trandafir Cocârlă, a informat pe tovarășul ,Nicolae „Ceaușescu' desprtS~s măsurile preconizate în veder®'reducerii consumului de energie electrică în cadrul centralelor producătoare, a recuperării căldurii de la turbinele de termoficare, a îmbunătățirii randamentelor de ardere a cazanelor. Sînt prezentate, totodată, rezultatele obținute în diminuarea pierderilor de energie electrică în rețelele de transport și distribuție, precum și în exploatarea unor cazane cărora li s-au adus anumite perfecționări.Arătînd că consumurile tehnologice ale centralelor electrice sînt încă foarte ridicate, secretarul general al partidului a Cerut conducerii ministerului, specialiștilor, să găsească soluții pentru remedierea acestor situații în vederea funcționării unităților energetice în condițiile unor consumuri raționale de combustibili.Amplul dialog de lucru al secretarului general al partidului cu cadrele și specialiștii din economie a continuat, apoi, la standul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Tovarășul Angelo Miculescu, vice- prim-ministru, a înfățișat măsurile întreprinse în vederea valorificării superioare a produselor și subproduselor agricole, precum și a-reducerii consumurilor specifice și diversificării gamei de bunuri alimentare, măsuri care vor conduce la obținerea unor economii de aproape 400 000 000 lei în anul viitor.Rețin interesul, în acest sens, o serie de tehnologii noi elaborate și aplicate în industria alimentară care asigură valorificarea mai deplină a diferitelor produse, cum sint carnea, 

făina de grîu, porumbul, sfecla de zahăr, floarea-soarelui etc., folosirea cu succes a înlocuitorilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază, în discuția cu specialiștii ministerului, necesitatea de a se acorda toată atenția îmbunătățirii calității produselor alimentare de larg consum, lărgirii sortimentelor produselor de carne și panificație, în conformitate cu cerințele mereu crescînde ale populației.în aceeași arie de preocupări sînt reliefate eforturile depuse pentru folosirea superioară a legumelor și fructelor prin conservarea și industrializarea lor, acțiuni soldate cu utilizarea cit mai deplină a acestora.Preocupări la fel de notabile sint scoase în evidență în ce privește reducerea consumurilor de combustibili și energie, economiile antecalculate ce vor fi obținute în urma acțiunilor întreprinse ridicîndu-se la aproape trei milioane lei. Atrage atenția, în acest domeniu, procedeul de utilizare a căldurii biologice la încălzitul serelor, a cărui extindere va spori de cîteva ori eficiența economică.în sfirșit, economii de peste 1 miliard lei se vor realiza din recon- diționarea pieselor tractoarelor, esca- vatoarelor și a mașinilor agricole, ministerul creînd în acest scop o adevărată rețea de unități specializate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind aceste preocupări, subliniază faptul că există încă largi posibilități pentru extinderea acțiunii de refolosire a pieselor de schimb, precum și a indicelui de utilizare a metalului, folosirea pe scară mai largă a materialelor plastice, la depozitarea șj ambalarea produselor a- limentare.Aceeași preocupare pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale, a combustibililor și e- nergiei sînt reflectate și de standurile Ministerului Industriei Ușoare, unde economiile ce se vor realiza la nivelul anului 1979, față de 1978, sînt estimate în aproape 300 milioane lei.înfățișînd aceste preocupări, conducerea ministerului de resort prezintă rezultatele cercetărilor întreprinse de cadrele de specialitate din institutele și centralele industriei ușoare, care evidențiază o statornică acțiune pe linia reducerii consumurilor, a înlocuirii importului, valorificării cit mai depline a materiei prime și a materialelor, utilizării și reciclării materiilor secundare și a deșeurilor, îmbunătățirii calității produselor. Reține atenția, în acest context, faptul că 240 de teme de cercetare au fost deja rezolvate în aceste vaste domenii, ceea ce a dus la economisirea unor importante cantități de bumbac, lină, piei, cauciuc, PVC și coloranți. In industria textilă, de pildă, s-a acționat în direcția introducerii de noi tehnologii care asigură realizarea unor țesături ușoare și mai rezistente, prin folosirea mai accentuată a fibrelor sintetice produse în țară în locul bumbacului importat. _’ Dialogul” de lucru” cu "' specialiștii ministerului a continuat apoi la standul industriei pielăriei ce evidențiază permanent rezultatele' obținute în direcția valorificării superioare a materiilor prime. De asemenea, specialiștii centralei an elaborat tehnologii de fabricație care permit folosirea deplină a pieilor de ovine și reciclarea materialelor rezultate din procesul de fabricație. Economii considerabile sint obținute și -prin extinderea înlocuitorilor de piele și a utilizării poliesterului. De o mare eficiență s-a dovedit, de asemenea, utilizarea cauciucului termoplastic — rezultat al cercetărilor întreprinse de Institutul central de chimie — material deosebit de durabil, rezistent și flexibil.Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute de specialiști, recomandînd să se acționeze în continuare pentru o folosire cit mai deplină a materiilor prime și materialelor, pețitru sporirea, pe această cale, a eficienței întregii activități.în incheigrea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut aprecieri pozitive față de rezultatele obținute de ministerele economice, centralele industriale, unitățile productive, de cercetare, proiectare și dezvoltare tehnologică în acțiunile de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, in reducerea consumurilor specifice și de combustibili și energie, subliniind că se impune generalizarea celor mai eficiente soluții, precum și continuarea cu și mai multă fermitate a acestei acțiuni de mare importanță pentru economia națională.

A

haltă cinstire pentru știința 
românească, pentru poporul 

român, pentru politica sa de pace 
si colaborare internațională
> ■>

Mesaje de felicitare cu prilejul înminării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a Medaliei de aur 

„Norbert Wiener" a Organizației Mondiale 
pentru Sisteme Generale și Cibernetică

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romania, i-au fast adresate sute de telegrame în care se exprimă cble mai calde felicitări, sentimente de profundă mîndrie patriotică, cu prilejul conferirii înaltei distincții — prima medalie de aur memorială „Norbert Wiener" a Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică (W.O.G.S.C.).Astfel de telegrame au fost trimise de comitete județene, municipale, orășenești și comunale de partid, ministere, alte instituții centrale, organizații de masă și obștești, institute științifice, mari colective muncitorești din întreprinderi industriale și de pe șantiere de construcții, cooperative agricole de producție, întreprinderi agricole de stat, așezăminte de cultură și artă, institute de învă- țămint superior, școli, unități militare, de către oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități.în telegrame se subliniază cu satisfacție că acordarea prestigioasei distincții reprezintă o expresie a profundei prețuiri pe care oamenii de știință de pretutindeni o manifestă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul neprecupețit acordat dezvoltării științei în general și a ciberneticii'în special, pentru contribuția generoasă adusă la promovarea acestora, la transformarea lor intr-un factor de progres, într-o forță pusă în slujba păcii, a propășirii umanității.Semnatarii telegramelor, subliniind că acordarea înaltei distincții constituie un moment de însemnătate deosebită pentru știința românească, exprimă întreaga lor gratitudine secretarului general al partidului. președintele republicii, pentru tot ceea ce-a făcut și face în vederea dezvoltării cercetării științifice și ingineriei tehnologice din țara noastră, pentru
LA HUNEDOARA:

în funcțiune primul cuptor de 100 tone 
al noii otelării electrice«De curînd, în peisajul platformei industriale a Hunedoarei s-a înscris geografia zveltă a unei noi construcții siderurgice : noua oțelărie electrică. Umăr la umăr, constructorii. viitorii oțelari și proiectanții au muncit cu multă rîvnă la punerea cit mai grabnică in funcțiune a noului obiectiv. La inzidirea cuptorului au muncit • necontenit, pină la terminare. împreună cu constructorii. topitorii șefi Iosif Elec și Romulus Lung, precum și alți siderur- giști din formația maistrului Emil Coroiu și din echipa lui Ion Frunză.— Un rol deosebit în eliminarea unor rămineri în urmă, în accelerarea ritmului de execuție, ne spunea Nicolae Avramescu. maistru principal la Oțelăria electrică nr. 2,

LA BAIA DE ARIEȘ :

A început să producă fabrica de confecțiiNoul obiectiv industrial a intrat în funcțiune cu o. săptămînă mai devreme fată de termenul planificat. Prin intrarea in funcțiune a fabricii in comuna Baia de Arieș, viitor oraș, alături de minerit și prelucrarea lemnului, o altă profesie industrială, aceea de 

afirmarea plenară a potențialului de creație în toate domeniile.Totodată, în telegrame se arată că toți cetățenii țării văd in acordarea acestei medalii o unanimă recunoaștere de către sa- vanti și cercetători de pe toate meridianele globului a rolului marcant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în viata politică internațională, a aportului său inestimabil la înfăptuirea idealurilor de pace și progres ale întregii omeniri, la făurirea unei lumi mai drepte, mai bune, in care fiecare națiune să se poată dezvolta în mod liber, să fie stăpînă pe destinele sale.Relevindu-se că distincția reprezintă o mane cinste pentru poporul român, pentru știința românească, în telegrame se subliniază că oamenii muncii din țara noastră văd în aceasta o înaltă apreciere a rolului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii' partidului și statului nostru, a activității sale închinate intereselor vitale ale națiunii noastre,' ale întregii umanități. Ea omagiază, în același timp, profunda gindire dialectică, concepția revoluționară ce caracterizează întreaga activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa la promovarea noului, tezele sale de inestimabilă valoare, teoretică și practică, care''îmbogățesc tezaurul științei, stau la baza întregii politici a partidului și statului nostru. la opera de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Subliniind că această distincție constituie o nouă și elocventă recunoaștere a strădaniilor tovarășului Nicolae Ceaușescu în favoarea dezarmării, a folosirii științei și realizărilor sale în slujba bunăstării popoarelor, semnatarii telegramelor exprimă convingerea că Îndemnurile înflăcărate a- dresate de președintele României oa

a avut-o măsura ca orice remedieri sau completări la utilajele trimise de furnizori să le executăm noi. unele în atelierul mecanic al combinatului, fără să mai așteptăm intervenția furnizorului. Pentru a grăbi trimiterea unor utilaje sau instalații,- am trimis la furnizori meseriași de-ai noștri, care au lucrat Ia a- samblarea utilajelor.Participarea siderurgiștilor la construcția noului cuptor, la asamblarea unor utilaje, la toate probele și verificările, a făcut ca pe lingă accelerarea execuției cuptorului să creeze o bună posibilitate cunoașterii în amănunțime a cuptorului și deci exploatarea lui rațională, la capacitate. (Sabin Cerbu).

confectioner se statornicește in Tara Moților, zonă care cunoaște o puternică dezvoltare economică și socială. Primele cantități de confecții realizate ia Baia de Arieș au fost deja livrate beneficiarilor. (Ștefan Dinică).

menilor de știință de pe întregul glob de a utiliza uriașul potențial de creație științifică și tehnică nu pentru făurirea de noi arme și mijloace de distrugere, ci pentru fericirea umanității vor găsi, un larg ecou pe toate meridianele, că exemplul de luciditate. realism și înalt umanism al șefului statului nostru va fi urmat de tot mai mulți conducători de state pentru apărarea a tot ce a înfăptuit mai de preț omenirea, a civilizației și progresului ei.Adresind cele mai fierbinți felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din patria noastră își exprimă totala adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, al cărui promotor stră- • lucit este secretarul general al partidului, de a cărui viață și activitate sînt legate indisolubil toate istoricele realizări și împliniri obținute în construcția socialistă, în dezvoltarea multilaterală a țării, In ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.In telegrame este reafirmată voința fermă a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a urma neabătut în- suflețitorul exemplu de muncă și viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a acționa cu întreaga energie pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru transpunerea in fapt a luminosului program de edificare a societății socialiste multilateral .dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Exprimînd aceste gîndurl și simțăminte pornite din adincul inimii, oamenii muncii din patria noastră adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai fierbinți și sincere urări de sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea națiunii noastre, spre gloria și măreția României socialiste.
LA BACĂU :

Noi unități 
comercialeîn cadrul modernului complex comercial „Mărășești" din municipiul Bacău a fost deschis cel mai mare magazin de prezentare și desfacere a confecțiilor. Patronată de cunoscuta întreprindere de confecții din localitate, noua unitate pune la dispoziția cumpărătorilor un sortiment bogat de confecții pentru toate vîrstele și gusturile : costume, par- desie, paltoane, rochii din stofe fine, lină și fire sintetice, țesute la Bacău și Buhuși, precum și confecții din blană. Atrag atenția îndeosebi unicatele de confecții pe care întreprinderea băcăuană le prezintă pentru a sonda gusturile cumpărătorilor. Pe lingă mărfurile care poartă emblema unității amintite a fost expus un sortiment variat de confecții, realizate la diferite întreprinderi din țară. Noul magazin cu parter și etaj dispune de camere pentru retuș, cabine de probe etc. Alături de celelalte circa 20 de noi unități comerciale deschise în ultima vreme, magazinul asigură aprovizionarea locuitorilor din noile cartiere Cornișa Bistriței, Republicii și Aviatori (Gheorghe Baltă).
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bați capul, să dai

De ce nu se distinge studențească,
nici in bine, nici in rău

conce-

cumințenia pămintului Mica si marea familie
întrebări și argumente într-o discuție despre reala afirmare in viață

vreo dacă nici- s-au

Deunăzi, un cunoscut, om la treizeci și cinci de ani, imi povestea că — după ce a ajuns șef de secție — „i s-au frînt aripile" ; teaptă nimic de la ce-am dorit s-ajung, trebuie" — și că tot interesează este să-și copilul și să apuce...Omul in cauză este deosebit de capabil — așa-1 cred cei din juru-i. Anterior ultimei numiri cunoscuse exclusiv avansări. Meritate. Satisfacții a avut cu duiumul : și morale, și pecuniare. Mi se confesa : „Apoi ce sens mai are să-ți idei, să te rupi muncind, dacă ești plătit tot ca X și ca Y ?“. (Aici a numit alți doi șefi de secții, cunoștințe comune. Și, intr-adevăr, cei doi sint niște foarte eorecți... inerți. Nu întirzie la program, nu trag, chiulul. Cumințenia pămintului, nu alta. Niciodată n-au venit însă cu vreo preocupare de îmbunătățire a activității, niciodată n-au dat ’ idee — chiar au avut — odată nu distins prin ceva. Nici in bine, nici în rău).A continuat : „Nu vezi că nu-i deranjează nimeni ? Trăiesc comod, de ce nu i-aș imita ?“. Intenționat, las de o parte cazul acelor X și Y. Trăind noi într-o societate în care etica și echitatea sînt în plină afirmare, sînt convins că azi-mîine oameni ca ei vor fi deranjați — și încă serios ! — și răsplătiți exact cum spune legea : „după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii prestate". Nju ei sint problema, ce) puțin in perspectivă. Mai interesant este cazul celuilalt, care-i... invidiază. Fiindcă, mai ales, trăim într-o societate în care, fiecare, avem rara șansă de a ne cunoaște, de a ne încerca puterea, de a nu ne trăda meseria aleasă. A gîndi la modul „nu dau tot ceea ce' pot. decît dacă mi se dă" înseamnă să nu fi_ înțeles multe lucruri — i-am zis. mi-a răspuns.Aș fi putut să-i servesc, în replică. exemple celebre. Că Ionel Per- lea a dirijat cu o singură mină, că Antoine de “ ținut mirea prețul rupturii dintre el și logodnica sa și in pofida pretențiilor familiei ; și-a scris majoritatea cărților in carlingă, pe mesele aeroporturilor, rezemat de fuselaje și de aripi

; că nu mai aș- viață — „sînt am tot ce-mi : ceea ce-1 mai crească frumos anii pensiei.

„Crezi ?!“
Saint-Exupâry a brevetul de pilot și ca ofițer de aviație ob-nu-cu

de avioane. Și aș fi vrut să-l întreb : exemplele acestora nu-ți spun ni • mic ? De ce crezi că au trăit așa și nu altfel ? Așteptau doar să fie remunerați ? ..Excepții, curiozități, țipi geniali, nebuni ori simpli visători , unde mai găsești azi pilde aidoma ?“ — parcă-1 auzeam cum îmi va răs- ' punde plafonatul meu interlocutor.Și atunci am apelat nu la vieți ilustre, ci Ia o „formulă de viață" contemporană. Din timpul și din spațiul nostru. Pur și simplu i-am reprodus convorbirea pe care am avut-o cu o cunoștință de ultimă oră:

unde cade săgeata meseriei mi-e indiferent. Trăiesc din plăcerea de a măsura pașii progresului in domeniul meu de activitate. Astăzi sint intr-adevăr bucuros. După nu știu cite discuții mi s-a transmis că a fost acceptată o tehnologie născută in colectivul nostru pentru o importantă investiție din Transilvania. Capacitatea re-gîndită va costa cu 350 milioane de lei mai puțin, va reduce consumul de combustibil cu 50 000 t/an. Și, foarte important, ■ elimină poluarea. Noua idee permite „captarea" poluantului în... drojdie fura-

Inginer NICOLAE MERTI- CARU. „Unul dintre cei mai 
buni proiectanți de la I.C.P.C.H 
Brăila. Contaminat de -morbul- 
celulozei. Motiv pentru care a 
și părăsit Calea Victoriei din 
București (pină in 1974, fostul 
sediu al institutului) instdlin- 
du-se «cu arme și bagaje- pe 
malul Dunării. A lucrat pe mai 
toate platformele de specialitate 
ale țării. Este autor de manuale 
pentru licee, școli profesionale 
Și de maiștri. Specialist de înal
tă ținută. La noi nu există pro
iectant tinăr care să nu-i fi ce
rut măcar o consultație". (Emil Rusescu, secretarul comitetului 
de partid din institut).— .Zice-se că o mutare echivalează cu un incendiu. în sensul acesta „v-ațl ars" de atîtea ori incit mă și mir că nu «înteți... gata scrum». Vă văd însă vesel. E starea obișnuită ?— Să le luăm pe rînd. Nu există pojar fără cenușă. Asta o ignor, n-am veleitățile prea ilustrei Phoenix (in treacăt fie zis : pasărea asta, n-o fi știind să renască și din altceva ?). Cînd... ard, mă interesează doar căldura degajată și înălțimea flamei. E suficient să se întindă arcul, locul

jeră. Apa va rămine curată, zootehnia cîștigă... .— Proiectul vechi fusese aprobat, inclusiv valoarea investiției. Readu- cindu-1 pe tapet, chiar îmbunătățit, am înțeles că v-ați creat singuri o bătaie de ■ cap suplimentară : alte zile și nopți de lucru, alte discuții. Iubiți disconfortul ? Puteați dormi liniștit...— Tocmai că n-aș fi putut ! Repet: trăiesc pentru plăcerea de a mă vedea progresind in meserie. De ce s-o ascund 1 îmi place să fiu în frunte, încă de pe cînd am terminat facultatea, mi-am propus să mă remarc nu să ..avansez". Dacă aș fi avut de îndeplinit o muncă fizică, fiți sigur că aș fi fost tot printre primii. Am cunoscut un om extraordinar... Anume ? Am avut un coleg, pe inginerul M. Ca student n-a fost altul mai bun. Era ca o mașină de gîndit. în meserie s-a dovedit uluitor de inteligent. Vorbea curent patru limbi. N-a „săpat" pe nimeni. Spunea exact ceea ce gîndea și numai în față. Firesc, a fost promovat într-o muncă de răspundere. Făcea deplasări dese. I se ofereau mese. Accepta, dar plătea consumația pină la ultimul bănuț. Bref : corectitudinea Știți care a fost jur ? (nu reacția personificată, reacția unora din din ședințe, acolo
CE ȘTIM Șl CE NU ȘTIM DESPRE

șice

— Numai un om neinformat a putut lansa ideea că tipicarii sînt pe cale de dispariție. Nu, dragul meu. iți garantez eu cu nu vom sciipi de ei nici in anul 3002 ori 3004.— Eu am auzit că balenele sint pe cale de dispariție. De ce n-ar fi și tipicarii? Pe ei nu-i vinează nimeni ?— Ba da. Satiricii umoriștii.. — Ce au cu ei ? De nu sînt iubiți tipicarii ?— Pentru că sint tipicari și-ți mănincă, în momentul cind dai de ei. cîțiva uni din viață.- Fii drăguț .și dâ-mi și mie un exemplu.- - Exemplu de tipicari?— Nu. De telul cum îți mănincă ei cîțiva ani din viață.— Bine ! El, tipicarul, este adevărat că în ultima vreme nu mai este a- great de șefii de instituții și întreprinderi, dar asta este eu totul altceva. Fie c-a fost făcut magaziner. arhivar ori pus la diferite ghișee. Să luăm ca etalon pe cel de la un simplu ghișeu de informații. Ești de acord ?— Cum să nu ? îmi d-j: voie să-mi aduc și copiii s-asculte ce părere ai dumneata despre tipicari?— Nu 1 Mai bine înregistrează la magnetofonul.

ăla, de ce să speriem piii ? Le dai să banda când se fac mari.Mă rog. . •■— Deci ;JeștF'atent. Pot să încep ? Te duci la el să-l Întrebi cind poți fi programat pentru o audiență la cutare tovarăș. Tipicarul căruia i-ai zis bună-ziua iți răspunde la

eo- asculte mai întreabă de i te cheamă, scrie in actla nume. Te două ori cum— Păi nu i cum te cheamă ? ■— Spri^i și.inpă ■ citeț, dar ei iiu:"și.ar numi tipicar dacă n-ar proceda așa. Dacă uiți să-i spui litera dintre nume și pre- nume e in Stare <ă te tundă, tai adresă și la rubrica mutații zăbovește

căprioară lenti-

...TIPICARI
salut abia după ce-și ascute creionul, după ce-și aranjează mustața poartă mustață, după ce-și mai pune tuș în tușierâ. și mai ales după ce-și șterge cu pielea de căprioară lentilele ochelarilor. După ce reușești să scoți de la el răspunsul la salut, nu te lasă să-i spui ce treabă ai eu el, ci îți cere buletinul 'de identitate. Dai de belea cu el dacă ai mai chelit din momentul în care te-ai fotografiat pentru buletin și pină cînd ai sosit la- ghișeu. Te ceartă dacă in fotografia de pe buletin ai avut Vată cu buline și acum cravată cu carouri romburi. După ce mină cu fotografia,

dacă

era- ai sau ter- trece

mai mult. Dacă ai „mutații" trebuie să-i explici ce te-a făcut să te muți de la o adresă la alta ?i daciî-1 lămurești, avansează la rubrica „însemnări speciale" unde dă de ștampila cu grupa sanguină. După ce descifrează numele doctorului ' care semnează, se uită în .ochii tăi și-ți spune eă era mult mai bine dacă in Iade grupa B-3 aveai O 1. ori invers.— Ce treabă are el cu grupa sanguină "— Nici o treabă, dar ți-am spus, e tipicar. După ce in sfîrșit a terminat cu buletinul, scoate o batistă din buzunar, se șterge de transpirație, își mai șterge

pielea deIele aburite și abia după acest ceremonial te întreabă ce dorești. îi spui c-ai vrea să fii pvogra-. mat într-o audiență "Ia tovarășul cutare.,. La auzul acestui amănunt, sare ca un resort, te ceartă că-i produci timpi morți, că l-ai făcut să muncească atîta de pomană, pentru ' că tovarășul cutare i primește în audiențe fără programări.— Să știi c-am întilnit și eu un astfel de tipicar. Era vîhzător la un magazin de fierărie. I-am cerut un cîrlig pentru agățat ui] tablou în perete. M-a întrebat prima dată dacii . apartamentul este din prefabricate. Apoi cite kilograme are tabloul. Dacă este peisaj ori portret. M-a întrebat și ce culoare au pereții, covoarele, și după ce s-a făcut coadă de vreo opt metri, mi-a spus să mă interesez pe la Obor, să caut acolo, că lor le lipsește deocamdată, dar..

o dată cu

CE NU ȘTIM DESPRE TIPICARI. Nu știm dacă au mincat vreodată corcodușe. dacă le folosește faringoseptul și nu știm cam ciți oameni i-au „bi- necuvintat" trîntindu-le ușa.
Micuță TANASE

noaptea, s-o arunce pe drum, la în- Ori nu s-a îndurat. O spală bine inline și o mai poate folosi. Nu e cine știe ce de măturică, dar. uite, nici nu știi, cind pleci ia drum, la ce-ți poate folosi. Trebuie să intre mai repede in casă. Frigul (în timpul drumului de întoarcere îl biciuise curentul rece pătruns prin parbrizul spart) îi cuprinde tot mai mult.începea să simtă cum îl cuprinde un altfel de frig.,. Pină la vîrsta lui. de 24 de ani, Kalapăcs Jozsef nu mai încercase o asemenea stare, 'de neliniște și nesiguranță. O. de-ar putea cumpăra, cu ușurința eu care bea șampanie mează Kent, de-ar cumpăra ceva liniște tină

Se făcuse treiîn sfîrșit. a strecurat ma- • toarcere. A.uitat, șina la locul ei. Și-a dorit Renault-16, îl avea. Roșu- vișiniu. cumpărat de la cineva din județul Alba. Cu cit. nu se știe... Nu s-au grăbit să întocmească acte. Actele, ar fi însemnat transcriere, schimbarea numărului de Alba eu număr de Harghita. Că flăcăul lo- cuiește-n Odorhei. Avea vreun rost să schimbe numărul ? Orașul mic. gura lumii mare. Parcă-i mai bine să nu atragi atenția cind ai o meserie dat învir- tești alta. Spre exemplu, ești mecanic si lăcătuș dar, în loc de, mecanică si lăcă- tușerie. confecționezi... tălpi de lemn. Cînd renunți să fii încadrat într-o unitate obișnuită ca să devii... „șef de secție" la domiciliu. Șeful uneia din acele drăgălașe „secții anexă", prin care de-atîtea ori s-a în- timplat să se vinture produse. puține și bani multi.Banii I Cil bani se va înțelege. dacă va fi nevoie, și cu insul din noaptea aceasta. Dacă va fi nevoie și dacă... va fi cazul. _Dâcă va i Simți nopții dezolat părea ei. Din spate doar.Caută măturică de sorg printre canapelele mașinii. Calcă pe cioburi de geam securizat, cioburile scrîș- nesc sub tălpi ca pietrele în dinți. Iarăși îl trece un fior. Găsește măturică. Unde s-o ascundă ? La grindă. Mai bine scăpa de ea, o arunca pe cîmp. Nu „acolo". bineînțeles, dar putea

cazul. Brrr I nou răcoarea toamnă. Privi Din spatemai fi din de mașina, întreagă si la locul

t'iegrajd. Acolo cald și bine, grajdul C.A.P. de la marginea satului său. Dar cum să ajungă • >n satu! său cînd el... ? Măcar de-ar ști unde l-or ti pantofii, in mod sigur a avut pantofi. Baut-bâut. dar nu se poate umblat atîta amar de în ciorapi.
★al treilea personaj al

trebuie să Poate e chiar

să fi drumUn dramei pe care o rezumăm.

era al să aibă grijă ? era .decît" prieten.Apoi a fost drurtiui prin noapte. Ieșirea din plină viteză. Cită Nu era obligat el. pasager, să țină asta. A urmat riăpraznic. încearcă să uite., Deși mereu și mereu ii revine in urechi bubuitul capotei și fulgerul negru, umbra proiectil, momiia aceea .care a spart parbri-

si fu- putea și pu-siguranță.*același timp, firele ciudate ale in-legat.în prin tîmplării. de tînărul posesor de Renault-16 care se zvîr- eoleste în așternutul moale și curat, la vreo 15 kilometri distantă, pe marginea unui șanț, cu picioarele în apa mocirloasă, se scutură de frig un alt om. Se numește, ineă se numește. Sândor Albert, are. încă are, 39 de ani și ar dori să se ridice. Picioarele nu-1 ascultă, umărul nu-1 ascul ■ tă. mijlocul nu-1 ascultă, nici capul nu-1 prea ascultă. Totuși nu mai po^te famine in poziția aceea, șe- zînd pe marginea drumului ca-ntr-o amiază toridă de vară, cu tălpile bălăngănind spre mocirla din făgaș. In spatele lui zărește un șir de luminițe, ca ale unui

era elogiat). Nu-1 scoteau din „cel care s-a născut prea devreme" și din „naivul". Nimic nu-1 supăra mai tare decît. persiflările astea nesăbuite și nemeritate. A murit la 49 de ani de o boală care nu iartă. Locuia eu chirie într-un apartament de la stat. Soției și copilului nu ’ le-a lăsat nici o avere, in afară de un nume respectat. Mie și altora cîțiva ne-a lăsat un exemplu pe care — deși 1-ain asimilat mai tirziu — n-am să-l, uit niciodată, A fost și este modelul meu de om, de comunist. «Ce a realizat ?» — i-am auzit pe unii. Le-am răspuns eu : „Datorită acestor «naivi probabil că mulți dintre noi vom suporta mai ușor vorbele drepte". Mîncasem eu M. la aceeași cantină dar nici cu mine n-a fost siv...— Faptele și viața dumneavoastră, din cite mi s-a spus, sînt cam la fel cu ale fostului coleg. Cum credeți că sinteți privit ?— Deschis. Lucrez într-un colectiv tinăr. Media de vîrstă in institut este în jur de 22 de ani. Sint tineri formidabili. încărcarea este peste normă, deși sînt nerăbdă-multora dintre eiNu se lamentează, _______ _________tori. Ceea ce gindești azi, vezi luînd formă materială abia după o vreme. Dar asta-i proiectarea. Constat cu bucurie că numărul „născutilor prea devreme" este la noi în creștere. Ani și un tinăr inginer care, deși poate mult, dă puțin. își face norma, motiv pentru care este și retribuit corespunzător. Primește însă teribil de greu sarcinile suplimentare. L-am ispitit : „Colegii tăi cîștigă cu 20 la sută mai mult". „Cîștig bine, mal mult nu vreau. Fac norma ? O fac. Sint corect. în societatea noastră n-ai ce-mi reproșa, nici ce-mi face...». Păcat de el. nu pricepe. O să avanseze și el, dar... la vechime. Ar putea da mai mult, s-ar putea afirma tocmai pentru că societatea noastră ii oferă șansa. Nu neapărat pentru suplimentul acela de 20 ia sută. Sînt multe lucruri mai importante decît banii.ner are înțelege dacă ar pasiunii rămine anii trec, leafa merge, vine, mașina vine, de criticat nu te critică nimeni pentru că, vezi doamne, ești corect, și nimic mai mult, copiii cresc, învață, își vor lua zborul, întrebarea aceea devine cumplit de sîcîitoare. Admit că ești corect. Deci, îți place să primești cît ce i-ai dat tu meseriei ales-o pe viață ? Că ea tul. Adică viața. Corect cuvine să-i dai viața ?...Ascultind toate acestea. omul care-mi declarase cu suficiență i „sinț ce-am.dorit să ajung, am tot ce-nti trebuie", eșuat într-o existentă plafonată pe care singur și-o impusese. a rămas pe gînduri. Probabil că inlăuntrul său a răsunat, în sfîrșit, întrebarea : conștiinței"Sper 1

decît banii. Tînărul un hobby : trăi pentru șah. cu meseria ?
ingi- șahul. L-aș de pe urma Dar cum Pentru câ apartamentul

ai dat. Dar pe care ai ți-a dat to- fiind, nu se

Cit indică „altimetrul

Se spune despre soții lolanda și Coroi Vaida câ se numără printre 
„membrii fondatori" ai întreprinderii „Mondiala" din Satu Mare. într-ade- 
văr, vechimea lor în muncă se confundă cu însăși vîrsta întreprinderii 
care s a născut, cu 30 de ani în urmă, dintr-o modestă cooperativă 
meșteșugărească. între timp s-a născut și a crescut Agneta, fiica so
ților Vaida, care a urmat același drum muncitoresc. Și iată-i acum 
tustrei, lucrind împreună ; preocupați nu numai de sporirea bunului re
nume al familiei lor, ci și al întreprinderii — „marea familie" — de care 
și-au legat viața și aspirațiile. Foto : S. Cristian

Șapte fii și șapte fiiceTînărul inginer cu care stăteam de vorbă îmi povestea că are un tată în vîrstă, împlini-, se 75 de ani și, iată, tocmai la această vîrstă a trebuit să fie o- perat de peritonită. Numai el. inginerul de mină, său. era pe deplin încredințat că-1 va revedea și că-i va asculta, povestindu-i despre ce-a pățit acolo, la spital, adică intr-un loc in care bătrînul nu mai fusese niciodată. Fiindcă, spunea tină- rul inginer, nu suferise de ceva incit să starea de de-acasă, targă și mașină a Salvării.

numai el. fiul

să nu intre încălțat pe covor, dar a doua zi uită. întrebați-o și pe sora mea. Nu-i departe de-aici.N-am mai vrut să cunosc nici un amănunt. Voiam să uit în- tîmpiarea. dar m-am gîndit la inginerul de mină și în clipa aceea eram și eu pe deplin încredințat că dacă băiatul acela atît de obosit. dar și atit de fericit, nu alerga, nu lua primul dacă nu l-ar

Mircea BUNEA

tatăl său niciodată atit de grav fi ajuns în a fi fost luat din sat. pe urcai intr-o A- tunci m-am gîndit eu la el, inii povestea tînărul inginer, și cred că atunci s-a gîndit și el la mine, eram în tren. în drum spre el (niciodată nu mi s-a părut că trenul poate să meargă atît de încet) și cînd medicul mi-a spus : «Fiți liniștit. nu mai e nici un pericol I» l-am și văii salvat ICeVa maj tirziu eram Timișoara. unde președintele tribunalului îmi arăta o plînge- re a unui bătrîn, in vîrstă tot de 75 de ani, care mărturisea : „Sînt in nevoie. Am patru copii cu bunăstare, dar nu pot să stau la nici imul".M-am dus. dintr-o curiozitate la unul dintre acești patru copii. Voiam să-l văd și să aud ce spune. Locuia intr-un bloc din centrul orașului.■ L-aș ține, mi-a explicat el (iar eu mă uitam la apartamentul mare, frumos). dar știți cum sint bătrî- nii I? Am șl eu lucruri, \ trăiesc la oraș. îi zic

dacă tren, fi iubii atît de mult, și de firesc, și de frumos pe bătrînul și puternicul său tată...Și nu mult mai tir-
SOCIALziu discutam cu o mamă din comuna Ve- trișoaia, județul Vaslui. care avea nici mai mult, nici mai puțin decît șapte feciori, ca și Vrincioaia. Si toți, acești șapte feciori erâu plecați în toate părțile, dar ea. mama, se vedea in fiecare seară lingă copiii ei. „Seara, mă gindesc la fiecare, de la cel mic la cel mare : cu o pătură ii înveleam, dar știam c-o să fiu fericită 1“— $1 sînteți ? am întrebat-o.— Sînt. „Sînt" — a repetat ea — si mi-a arătat locurile in care erau paturile, strînse unul lingă celălalt, paturile acelea pe care ea le înconjura, cînd- va. răbdătoare, seară de seară, lungind pătura cu ce-i cădea la indemînă : șaluri, broboade, cojocele. „A- tunci casa nu era terminată" — îmi poves-

tea ea — și se sfătuia cu bărbatul ei cum să facă s-o isprăvească mai repede, fiindcă „vedeți, copiii cresc și nu mai pot sta toți intr-o cameră". Și copiii au crescut, „noi am făcut casa, dar ei au plecat".în discuție întrebarea— Ce și fit ? Și a ce ?Mama Mi-a răspuns zimbet greu de descris, miraculos :— Ce-am jertfit ?! Am numai cîștig. Am ciștigat șapte fii și șapte fiice. Că toți s-au Însurat și vin mereu să mă vadă de pe unde sînt. cirul unii, cind alții. Eu nu-mi doșesa să fie viata mea dorit așa cum este ea acum.Și iată. iarăși, stau de vorbă cu o femeie de 66 de ani-, o bătri- nă olteancă, mama Ana. care-mi spune că in sufletul ei trăiesc cinci suflete, fiindcă ea are cinci copii și eu o întreb pe care dintre ei ii iubește cel mai mult ?, iar ea mă întreabă, Ia rîndu-i, „dumneata pe cine crezi ?“. E acolo o fereastră — mi-a ea asta s-au la soare, ei pentru lumea.Și m-am apropiat și eu de fereastra aceea și am înțeles că fereastra însemna chiar drumul, drumul copiilor în viață. Iar a*  colo in casă rămăseseră părinții, privind, de astă dată, ei prin la aceste drumuri noastre. Rele sau ne ? Numai de noi pinde I Părinții ne privesc și ne apreciază.

s-a ivitcit îns-a ati jert- numelemirat, cu un

spus prin fereastra uitat ei toți și au văzut prima dată

ea, ale bu- de-
Vasile BARAN

oras in viteză ? simplu cont de momentul
crmipei de discuție ? Nu se măi știe, dar ce importanță are I Ce valoare poate avea cuvîntul unui agonic in fața certelor obligații de lege- și de omenie.....La urma urmei, eu nu eram decît un pasager al mașinii...".L-au luat din nou. unul de subsuori, altul de picioare. l-au scos din mașină. din elegantul Renault, l-au pus în șezut, intr-o

îl lăsaseră Le trage la fotbal, cîmp. in și întuneric al
ginea șanțului, in ciorapi I). cîte-un șut. ca proiectîndu-i în mai adîncul nopții.Se întoarce cu prietenul, fiecare spre patul lui cald. Nu uită să ia cu ei măturică de sorg. Nu era cazul s-o lase in cîmp. acolo. în noapte,

De cînd ♦se află încimen-
Neșansa unui om de a intilni 

cu citeva ore mai tirziu omenia
Ilieș Alexandru, se frămin- tă și el in același ceas de noapte. Recapitula în gind faptele, cu rapiditatea cu care calcula notele de plată. (Tînărul Ilieș este ospătar la cel mal luxos restaurant din Odorhei). Seara, va-să-zică, prietenul lui, Kalapăcs Jozsef, îl așteptase să termine programul. L-a invitat într-o escapadă cu Renault-ul. E ceva rău în asta ? Fără îndoială că nu. E drept. K.S. îl așteptase golind două-trei butelii de șampanie, dar nu băuse singur și nu băuse în raionul lui. Cu ce era dator el, Ilieș, să știe în ce stare se urcă celălalt la volan? Cine

zul cu violenta unei explozii. Au oprit. Ciudat, dar omul izbit de mașină trăia. Trăia și vorbea. L-au ridicat de subsuori, însă a început să se vaite. Au încercat să-l ridice în picioare, dar s-a topit spre pămînt ca un copac retezat. L-au înghesuit în mașină pe canapeaua din spate. Si au pornit din nou la drum, prin întuneric, către satul ai cărui nume îl murmura rănitul. La fiecare hop. gemetele omului se întețeau. Iată-i la marginea satului.— Unde te lăsăm ?— Lăsați-mă aici.A spus sau n-a spus Sândor Albert așa ? A avut ori ti-a avut loc acest ultim

spre locul pus- din

poziție cam strimbă, pe marginea drumului, la marginea satului, cu picioarele, încălțate in șosete, spre șanț.„La urma urmei mi-am ajutat prietenul...".Furișindu-se înapoi oraș, s-au oprit la accidentului. Șoseaua tie. Kalapăcs a scosportbagaj măturică de sorg si a început să măture asfaltul de cioburi si de singe. Trece o „Dacia 1 300“ :— Vi s-a întîmplat ceva ?— Nu ni s-a întîmplat nimic.„Dacia" pleacă, cei doi continuă curățenia. Ilieș dă peste pantofii victimei. (Doar am spus că. pe mar-

tat în frig, cu gambele fracturate ca două tulpini lovite eu securea', drumețul ciudat de pe marginea șanțului nu mai știe. Speră doar să se apropie dimineața. pentru că. pe drum, au început să treacă autobuzele cu navetiști. Dacă l-ar vedea I Ar vrea să înainteze, un singur pas, să le facă setnn. Dar cum să-nainteze cu picioarele rupte ? Ar vrea să se tîras- că pe burtă. Dar cum să se tirască dacă are clavicula Si coaste fracturate I Nepu- tînd face altceva, iși folosește ultima „armă". Geamătul.
★Mergind spre sectorul

Pâlfi Lăszlă azootehnic,auzit niște gemete în noapte. Pâlfi Lâszlo e om în toată firea. 57 de ani. a făcut și războiul, dar horcăiturile l-au speriat. Ajun- gind ei înfiorat la grajduri, l-a întrebat pe colegul Gere Gergely dacă nu cumva și el auzise... Da. auzise și Gere. își fac curaj și. împreună, merg „la fața locului". Găsesc un om. tr-o poziție bizară, abia articulează o exersată îndelung, că noaptea— Sint duceți-mă sete...
toată : Sândor in grajd.

în- care formulă pare-seAlbert, mi-e
★se răsucește înKalapăcs așternut. Nu prea poate să doarmă. Pină acum totul i-a mers în plin de. cînd se știe. Nu s-a complicat niciodată. Ciștigul cîștig, banul ban. viata viață. „Problemele" le-a dat de-o parte, fără complexe. Cum ai mătura o șosea de cioburi c-o măturică de sorg.
★Alexandru n-are somn. Aprinde un El știe cine eraIlieș nici el Kent, insul, momiia. îi era client, nu o dată îi dăduse de băut. Dar acela, l-o fi recunoscut oare ? Speră că nu. La urmg urmei, ce i se poate reproșa ? Că și-a ajutat prietenul ?
★Pe marginea drumului, la marginea satului, oamenii. oamenii adevărati. cei doi de la sectorul zootehnic și călătorii întîiului autobuz oprit, incep o disperată competiție a omeniei, a ajutorului de ultim moment. încearcă să-l ridice

pe ciudatul drumeț, dar el a ajuns un pachet de dureri. Cineva aleargă la telefon. Altul după ajutoare. Altul după milițian. Omul murmurase „mi-e sete" ; Râcz Geza aleargă si aduce o cană cu lapte. Lapte proaspăt și cald, muls de el chiar atunci cu degetele tremurind de grabă pe ugerul vacii.Prea tirziu insă. Neșansa lui Sândor Albert să întîl- nească prea tirziu omenia.
★Lumina zilei, pe care drumețul lăsat în cîmp n-a mai apucat-o. a fost pentru Kalapăcs si Ilieș lumina marilor neliniști. I-a recunoscut ori nu insul acela ? Se mai află acolo unde l-au lăsat ? Și. in primul rind... mai trăiește ?începeau să înțeleagă, tirziu. surprinzător de tirziu. că-n viață nu e totul să te fudulești cu un Renault vișiniu. să bei șampanie și să fumezi Kent. Că nu e totul să fii „descurcăreț". înțelegeau, mai ales, că viața nu e ca un parbriz. Vezi prin ea, se sparge geamul, pui altul în loc. Măturind cioburile. Nu. viața, valoarea si amintirea ei nu pot fi măturate cu atîta ușurință. Nici măcar cu măturică de sorg gri juliu recuperată.

Sergiu ANDONP.S. : în cele de mai sus 
am evitat comentariile. 
Trebuie să lăsăm justiției 
o neinfluențată viziune pen
tru a cîntări faptele drept, 
obiectiv. Iar cititorii au, 
bănuim, suficiente elemen
te pentru a-și construi pro
priile reflecții.

DIALOG 
CU CITITORII• DIN STEJAR. STEJARI RĂSAR. Stejarul din curtea liceului „Petru Maior" din Gherla a împlinit 50 de ani. Notăm acest amănunt în rândurile de fată, deoarece stejarul din Gherla nu este un arbore oarecare. A fost sădit atunci cind se împlineau zece ani. doar zece ani. de la marele moment istoric . al unirii meleagurilor transilvănene cu țara. Acum, cu prilejul celui de-al 60-lea jubileu al acestui eveniment de seamă, emoția patriotică resimțită la contemplarea acestui simbol, ce a crescut și continuă să crească viguros, ne este comunicată printr-o amplă si documentată retrospectivă primită de la profesorul emerit Gheorghe Breharu.Scrisoarea tovarășului Breharu face parte din bogata corespondentă care s-a referit in această perioadă, la aspectul istoric și politic al evenimentului, ca si la calitățile morale de căpetenie ale patriotismului si frățietății tuturor oamenilor care trăiesc și muncesc în vatra României socialiste. Unii cititori au folosit pentru exprimarea lor versul — bunăoară Teodor Po- neavă din Siria. Mihai Marcoci din Suceava, Aron Cristea din Almașul Mare, județul Alba, Ion Popescu din Arad. Ion Ciobanii din Piatra Neamț — alții — ca tovarășii Gheorghe Garabet și Gheorghe Stroeseu din București— întăresc considerentele lor prin amintiri personale cu valoare memorialistică.Nota dominantă a scrisorilor este însă referirea directp Ja _ prezent, la încununarea unirii de stat prin unitate socială, la obligațiile sacre ale contemporanilor, in dubla lor calitate de urmași ai bravilor făuritori de istorie si de arhitecți ai noii istorii. „AcUm, după 60 de ani. noi sintem datori să ne gîndim la ceea ce moșii si strămoșii noștri au in4 făptuit și ne-au lăsat nouă"— afirmă Anton Hincu dinLlești, Galați. Jozsef Vâgosi din Odorheiu Secuiesc scrie : „Fie român, fie maghiar sau german avem o mună și aceasta ea cu care am _______ „brici, scoli, hidrocentrale si dacă este nevoie o armată puternică, cu care oricind sintem gata să apărăm libertatea si pacea. Roata istoriei se întoarce înainte’’și nu înapoi". Iar sensul istoriei noastre e bine știut, cum scrie si tovarășul Stefan lonescu din Hunedoara : „Scumpa noastră patrie se ridică tot mai sus. pe culmile comunismului, unde ste-- ■garui acestui neam, partidul comunist. va implînte drapelul victorios al tuturor celor ce s-au născut, au trăit si au muncit pe aceste meleaguri dragi";• AR TREBUI MEDITAT. Poate că tovarășul Simon Schwartz din Galați nu deține cele mai exacte date, ori poate Si exagerează puțin. Subliniem : „poate". Oricum. observațiile sale pe teme de conduită civică, de evoluție a comportamentului în pas cu progresul gradului de civilizație și de cultură merită atenție, inclusiv ‘ din partea factorilor de resort. Corespondentul . _ îndemnat si de însemnările scriitorului Paul Everac despre „Locul public", face si următorul calcul : „în Galntiul de azi, cu cei circa 200 000 de locuitori. există o mare armată de oameni înalt calificați, tehnicieni. intelectuali de diferite specialități, studenți ; dar spectacolele muzicale sau ale teatrului dramatic se dau cu săli cam goale. în urmă cu un sfert de veac, cînd au luat ființă aceste instituții culturale, Ga- lațiul număra 80 000 de suflete dar se făceau săli arhipline".Este posibil, cum spuneam, ca Părerea si cifrele folosite de cititor să fie doar partial exacte. Nu sint de ignorat, dar nici nu sint o scuză, mutațiile intervenite intre diferitele forme si posibilități de propagare a culturii in mase. în mod cert, concetățeanul nostru din anul 1978 este mai cult, mai informat si mai format, mai puternic în opinii si mai decis in opțiuni decît cel al anului 1953, pe care l-a ales corespondentul ca an de referință. Dar factorii educaționali nu trebuie să se mulțumească cu atit. Este de notat spiritul corespondentei amintite si de avut in vedere. continuu. întrebarea : se face totul pentru ca procesul cultural-educativ să crească, in toate compartimentele sale, in ritm cu. spre exemplu, gradul de urbanizare ? Fie și un singur spectacol cu sala goală, o singură carte necăutată, o singură prelegere care adoarme, trebuie să dea de gîndit si să. îndemne la masurile corespunzătoare.• O SECUNDA ! Ing. Filimon Belsadski. București : Mulțumim pentru aprecieri, dar așteptăm Si critici la adresa muncii noastre. Constantin Luca. Bicaz: Mai întii și mai întii contează datoria de tată. Prin aceasta Înțelegem că ceea ce se plătește pentru copii, la copii trebuie să ajungă. Vasile Gafton, București: Intransigenta morală nu e totuna cu exclusivismul verbal.

limbă cos este mun- ridicat fa-
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Primire la primul ministru al guvernuluiVineri seara, tovarășul Manea Mă- nescu. primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit pe Carlos Castro Madero, președintele Comisiei Naționale pentru Energia Atomică ă Republicii Argentina.Cu acest prilej s-a exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor româno-argentiniene. precum și dorința de a intensifica și extinde conlucrarea reciproc avantajoasă dintre cele două tari. în cursul întrevederii au fost abordate aspecte ale dezvoltării schimburilor economice.
Sosirea in Capitală a tovarășului Giancarlo PajettaVineri după-amiază au sosit in Capitală tovarășii Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii și Secretariatului Partidului Comunist Italian și Rodolfo Mechini, membru al C.C. al P.C.I.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întâmpinați de tovarășii : Emil Bobu, membru al Corni-

Primiri la Consiliul de MiniștriTovarășul Cornel Burtică, vice- prim-ministru, ministrul comerțului exterior șl cooperării economice internaționale, a primit, vineri, pe Ghulam Ishaq Khan, ministrul finanțelor și planificării al Republicii Islamice Pakistan.în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind extinderea și diversificarea in continuare a schimburilor comerciale, a colaborării*în aceeași zi, tovarășul Cornel Burtica a primit pe Sir Peter Tennant, pi ■jedintele Camerei de comerț și inuustrie din Londra, care face o vizită în țara noastră, în fruntea unei delegații formate din reprezentanți ai unor importante firme industriale și comerciale britanice.Au fost discutate aspecte privind dezvoltarea in continuare a relațiilor comerciale, a colaborării și cooperă-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 decembrie. In țara : Vreme 
rece, geroasă, noaptea șl dimineața la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ninsori slabe, locale. 

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

V-ATI PREGĂTIT SCHIURI LE ?

inclusiv in domeniul folosirii energiei ' nucleare in scopuri pașnice, și s-au analizat posibilitățile și modalitățile concrete de intensificare a colaborării și cooperării economice și tehnico- științifice,La convorbire au participat tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim- mlnistru al guvernului, și Cornel Mihulecea, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.A luat parte Tulio Oscar Sugasti, ambasadorul Argentinei lă București. (Agerpres)

tetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Ernesto Mario Bo- lasco, ambasadorul Italiei la București. (Agerpres)

bilaterale pe plan economic, tehnico- știintific, precum și în alte domenii de interes reciproc.Au participat Constantin Nită, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Lucian Petrescu, ambasadorul țării noastre în Pakistan.A luat parte S. A. Moid, ambasadorul Pakistanului la București.
★rii economice intre întreprinderi românești și firme industriale și comerciale din Marea Britanie.La întrevedere a participat Ion Constantinescu, președintele Camerei do comerț șl industrie.A fost prezent Reginald Louis Se- conde, ambasadorul Marii Britanii la București. (Agerpres)

Vînt în general slab, cu intensificări in 
a doua parte a intervalului. Tempera
tura în creștere ușoară. Minimele vor 
ti cuprinse intre minus 17 și minus 7 
grade, local mal coborîte la începutul 
intervalului, iar maximele între minus 
e și plus 2 grade. Local, ceață cu de
puneri de chiciură. In București : Vre
me rece, geroasă, noaptea și dimineața 
în primele zile. Cerul va fi variabil. 
Condiții favorabile ninsorii slabe. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura in 
creștere ușoară. Ceață slabă.

sportiv al Văii Prahovei. Este adevărat, revizuirea tehnică a telescau- nelor și a teleschiurilor de pe pîrtiile Platoului Bucegi fusese terminată. Aceste mijloace funcționează. Dar nu funcționează telecabina care leagă Sinaia de Vîrful cu Dor. Inginerul Dan Răduș, șeful zonei de transport Sinaia, nu a luat toate măsurile necesare pentru revizuirea cablului trăgător de la telecabina în termenele planificate. Tot din cauza unor defecțiuni și revizii tehnice. nu
însemnări despre modul cum 
a fost pregătit sezonul sportiv 

de iarnă pe Valea Prahovei

funcționează nici telecabina care leagă stațiunea Bușteni de cabana Babele.Ne-am interesat și de situația in care se află cele 16 cabane ale Bu- cegilor. Toate sînt pregătite si aprovizionate cum se cuvine pentru a-i primi pe oaspeții sportivi. S-au luat măsuri să se asigure sportivilor, chiar pe pîrtii. băuturi calde — ceaiuri, cafea — cit și gustări. Aceasta este o inițiativă bună a cabanierilor de la Piatra Arsă și de la Vîrful cu Dor, care poate fi preluată si de alții. Ce nu mulțumește la cabane este lipsa materialelor și echipamen-
Campionatele naționale de tenis de masă• In sala sporturilor din Cluj- Napoca au început vineri campionatele naționale de tenis de masă la care participă 83 de jucători și jucătoare. în prima zi a fost desemnată

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în ziua a treia a competiției internaționale masculine de handbal de la Tbilisi, echipa României a întâlnit selecționata de tineret a U.R.S.S. in fata căreia a cîstigat cu scorul de 29—19 (17—12).Celelalte două meciuri disputate s-au încheiat cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — R.S.S. Gruzină 31—12 (15—7) ; Cehoslovacia — Iugoslavia 30—26 (15—11).• în optimile de finală ale probei de simplu bărbați din cadrul turneului international de tenis pe teren acoperit de la Sofia jucătorii români au obtinut victorii : Andrei Dirzu a cîștigat, cu 6—7, 7—6, 6—3 în fata lui Navratil (Cehoslovacia). în timp ce

Sosirea in Capitală a trimisului 
președintelui S.U.A.La invitația guvernului român, vineri după-amiază a sosit la București Michael Blumenthal, ministrul finanțelor al S.U.A., trimis al președintelui Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter.Oaspetele a fost întîmpinat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Alexandru Mărgăritescu, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Va- sile Voloșeniuc, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Române de Comerț Exterior, Gheorghe Picoș, adjunct al ministrului finanțelor.Au fost de față Rudolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.La sosire, pe aeroport, Michael Blumenthal a făcut următoarea declarație :„Am venit în România la indicația președintelui Carter pentru a reafirma poporului român și președintelui Ceaușescu importanța pe care noi o acordăm independenței României și prieteniei americano-române.în ultimii ani. relațiile noastre bilaterale s-au îmbunătățit constant. Ele au demonstrat din ce în ce mai mult tipul de cooperare practică și prietenească ce este posibilă și ne-

★Vineri după-amiază, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut o întrevedere cu Michael Blumenthal, ministrul finanțelor al S.U.A., care, la invitația guvernului român, face o vizită în tara noastră, ca trimis al președintelui S.U.A.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale, a relațiilor finan- ciar-bancare, economice și de cooperare dintre România și S.U.A., în diferite sectoare de activitate. S-a făcut, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la unele aspecte ale situației monetare internaționale.
încheierea lucrărilor sesiunii comune a Comisiei 

politice mixte și de cooperare economică și tehnică 
româno-sudanezăVineri s-au încheiat lucrările sesiunii comune a Comisiei politice mixte și de cooperare economică și tehnică româno-sudaneză.Delegațiile au fost conduse de Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. președintele părții române in cele două comisii, și, respectiv, Al Rashid Al Taher Bakr, vicepreședinte și ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice Sudan, președintele părții sudaneze.

telor sportive și de drumeție pentru închiriere. E drept, ceva, ceva există. Dar sînt bocanci, hanorace, căciuli, alte materiale cu un grad înaintat de uzură, care le face aproape de nefolosit. In direcția aceasta,. O.J.T. Sinaia trebuie să se grăbească a face ceva. Cele 4 centre de închiriere a materialului sportiv din Sinaia, destul de bine dotate, ar putea să asigure un minimum de schiuri, săniuțe, echipamente și principalelor cabane, pentru nevoi neprevăzute. In aceeași ordine de idei, a echipamentului sportiv, Ion Serbulea, secretarul Consiliului popular al orașului Sinaia, sugera comerciantilor că merită să deschidă un magazin de specialitate la Sinaia, bine aprovizionat (ne amintim că o asemenea propunere s-a făcut și anul trecut — n.n.).în sfîrșit, în rîndurile de închidere a constatărilor noastre subliniem faptul că temerarii alpiniști de la Salvarnont Sinaia și Bușteni sint și ei. pregătiți, cu dotările necesare, să intervină în caz de nevoie. Dar. din acest punct de vedere, le urăm să aibă un sezon sportiv de iarnă cit mai liniștit. Ei să schieze și să învețe. din plăcere, și pe alții, căci deocamdată nici problema instructorilor de schi pentru începători nu a fost rezolvată. Poate de acum înainte...
Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

perechea campioană a țării în proba de dublu mixt. în finala acestei probe. Maria Alexandru și Teodor Gheorghe au învins cu 3—1 pe Eva Ferenczi — Zsolt Bohm.
Traian Marcu l-a eliminat cu 6—2, 6—7, 6—0 pe Kakulia (U.R.S.S.).Alte rezultate : Metreveli — M. Pampoulov 6—3, 6—3 ; Lacek — Petrov 6—3, 6—2.• Partidele din sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Sydney s-au încheiat cu următoarele rezultate : Virginia Wade (Anglia) — Regina Marsikova (Cehoslovacia) 6—3, 6—7. 8—6 ; Kerry Reid (Australia) — Lesley Hunt (Australia) 6—3, 6—0 ; Dianne Fromholtz (Australia) — Hana Mandlikova (Cehoslovacia) 6—3, 7—6 : Wendy Turnbull (Australia) — Sylvia Hanika (R.F.G.) 6—2, 6—2. 

cesară între state, oricare ar fi diferențele dintre ele in ce privește sistemele sociale și de guvern âmint, istoria sau relațiile internaționale. Vizita președintelui Ceaușescu în Statele Unite, în aprilie anul acesta, a dat un _important impuls dezvoltării relațiilor noastre. Vizita mea este un rezultat direct al dialogului ce s-a intensificat în acel moment și o reflectare a importanței pe care Statele Unite și președintele Carter personal o acordă extinderii cooperării dintre cele două țări ale noastre.în acest context,, sper să am un schimb de opinii general-politice, ca și convorbiri în probleme economice și financiare.Vizita mea, la cererea președintelui Carter, este, de asemenea, o reflectare a valorii pe care o acordăm noi rolului constructiv pe care îl joacă România in viața internațională, împărtășim cu România adeziunea comună la principiile suveranității naționale. independentei, egalității, neamestecului și respectului reciproc, împreună cu România, noi dorim să vedem aceste principii, care sînt ferm înrădăcinate în Actul final de la Helsinki, consolidate. Aceste principii sînt fundamentale pentru existența unor relații stabile și pașnice între toate statele".
★A fost prezent Rudolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la București.

★în aceeași zi, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut o întrevedere cu Michael Blumenthal. Cu acest prilej, intre cei doi miniștri a avut loc un schimb de vederi cu privire la stadiul și perspectivele relațiilor bilaterale româno- americane, precum și în legătură cu unele probleme internaționale.A fost prezent Rudolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la București.în onoarea oaspetelui american, ministrul afacerilor externe a oferit un dineu. (Agerpres)

în încheierea lucrărilor celor două * sesiuni au fost semnate : Protocolul sesiunii comune a celor două comisii, Acordul privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor, Protocolul comercial pe anul 1979, Programul de schimburi în domeniul învățămîntului, științei și culturii pe anii 1979/1980, Acordul de recunoaștere reciprocă și echivalare a actelor de studii și a titlurilor științifice și Acordul de cooperare în domeniul turismului. Documentele semnate constituie un nou pas important în extinderea în continuare a cooperării pe multiple planuri dintre cele două țări, în conformitate cu înțelegerile convenite între președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed El Nimeiri la București și Khartum.La semnare au fost prezenți Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Cornel Pacoste, adjunct, al ministrului afacerilor externe, Constantin Va- siliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., precum și dr. Hassan Ab- deln, secretar al Comitetului Uniunii Socialiste Sudaneze pentru informații șl relații externe, Mahmoud Sman Burhan, subsecretar de stat la Ministerul Construcțiilor și Lucrărilor Publice, alte persoane oficiale române și sudaneze.Au luat parte, de asemenea, Florian Stoica, ambasadorul României la Khartum, și Mohamed Osman Mohamed El Awad, ambasadorul R.D. Sudan la București. (Agerpres)
PROGRAMUL 1

12,30 Telex
12,35 Curs de limba spaniolă
12,55 Curs de limba franceză
13.15 Concert de prînz
14.15 România pitorească
14,45 Din cununa tării mele — melodii 

populare
15,00 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...

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 ; SALA PALATU
LUI — 14,30; 17; 19,30. BUCU
REȘTI — 15,45; 18; 20,15. LUCEA
FĂRUL — 15,15; 17,45; 20.
• Principiul dominoului : ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• Acțiunea „Arsenal* * 1 * * 4 * * 7 * : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Ghinionistul : CENTRAL — 15; 
17,30; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
BUCEGI — 15; 17,30; 20.
• Capcana din munți : AURORA

în sfîrșit, așteptările prelungite ale iubitorilor sporturilor de iarnă s-au încheiat. Pe tot Platoul Bucegi a nins din abundentă. Cei mai nerăbdători schiori au și urcat pe cărări de munte, pe pîrtiile de la Cota1 400 și Vîrful cu Dor. Dar zăpada mare și afinată nu a permis unui număr prea mare de amatori să se Încumete spre înălțimi. Primarii din Sinaia și Bușteni, cit și organizatorii sportivi ne-au informat însă că. imediat ce s-a mai domolit vin- tul. utilaje dinainte pregătite auînceput bătătorirea zăpezii pe pirtiiși curățirea drumurilor, fâcîndu-ie accesibile mersului cu piciorul. La această acțiune participă sute de tineri și școlari sportivi de pe ValeaPrahovei. Deci în această săptămină și în cele care urmează va începe cu adevărat sezonul sportiv în Platoul Bucegi. Gazdele de pe Valea Prahovei, bucuroase de oaspeți, spun acum, îmbietor : „Veniți pe munte. Zăpada e alunecoasă, aerul e tare și sănătos. Vă așteptăm !“într-adevăr, ne-am convins și noi.7 lele acestea, că s-au luat toate mă- • irile — cu unele excepții, la care vom reveni — pentru ca sezonul sportiv de iarnă în cadrul „Daciadei" să fie cit mai bogat în acțiuni, să existe o participare cit mai mare, mai ales a tineretului, la concursurile alpine, de fond, la cele de săniuțe sau de bob. Pe cele 5 pîrtii — de la Valea Dorului, Furnica, Cota 1 400, Virful cu Dor, Poiana Popicăriei — s-au încheiat lucrările de amenajare începute încă din vară : s-au realizat taluzări, garduri de protecție, s-a curățit terenul de bolovanii căzuți, de stinci ; pirtia Vîrful cu Dor a fost lărgită cu 20 metri pe o lungime de 3 km. Primarul stațiunii Sinaia, Constantin Neagu, ne informa, la rîndu-i, că au fost asigurate utilajele pentru bătut zăpada, s-au plantat indicatoare turistice, s-au marcat toate traseele de munte. De pe cărările munților, pionierii și școlarii — conduși de profesorii de educație fizică Daniela Săpoi, Adrian Ciocîltău, Constantin Iovan și alții — au adunat crengile rupte, frunzele, pietrele căzute. Drumul asfaltat Sinaia — Cota 1 400 a suferit și el reparații și renovări, încît se poate merge pe el cu orice fel de autoturism pînă la hotelul Alpin. La distantele necesare — am văzut — se află gră-‘ mezi de sare și nisip pentru zilele de îngheț.Șl acum să revenim la excepțiile de care vorbeam. întreprinderea de transport pe cablu de la Brașov se afla, la data raidului nostru, in restantă cu pregătirea sezonului

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 15,30, 
Părinții teribili — 20, (sala Ate
lier) : Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : HAROLD FAR- 
BERMAN (S.U.A.). Solist î AN
DRAS SCHIFF (R.P. UNGARA) — 
20, (sala mică a Palatului) : Re
cital de pian : NINOWSKA FER- 
NANDEZ-BRITO (CUBA) — 18.
• Opera Română : Freischiltz — 
19.

— 15,30; 18; 20,15.
• Mira (în cadrul „Zilelor filmu
lui belgian") : CINEMA STUDIO
— 15; 17,30; 20.
• Jucăria î BUZEȘTI — 15,15;
17.30; 20.
• Ușa periculoasă de la balcon : 
COSMOS — 15,30; 17,45: 20.
• Mateiaș gîscarul — 15, Camera

Cronica zileiVineri au fost semnate la București Protocolul privind schimbul de mărfuri de larg consum și programul de schimb de experiență între ministerele de comerț interior din Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă. pe anul 1979, documente care prevăd creșterea cu aproape 20 la sută a volumului schimburilor de mărfuri, diversificarea structurii sortimentale și extinderea schimburilor dintre magazinele universale din diferite orașe și centre muncitorești din cele două țări.Protocolul șl programul au fost semnate de Petre Dănică, adjunct al ministrului comerțului interior, și Emil Vicen, adjunct al ministrului comerțului din R.S. Slovacă.
★La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, vineri, schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției dintre Republica Socialistă România și Regatul Suediei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Stockholm la 22 decembrie 1976.Schimbul a fost efectuat de Vasil” Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Lars Erik Hedstrom, ambasadorul Suediei la București.(Agerpres)

Economii la C.E.C. 
prin contul personalCasa de Economii și Consem- natiuhi a introdus o modalitate de a achita diferite plăti periodice — abonamentele pentru telefon, radio și televizor, costul consumului de energie electrică sau de gaze, chiria, unele taxe și altele — care vă scutește de deplasări la casieriile întreprinderilor respective. Economisind la C.E.C. prin contul personal se pot efectua toate aceste plăti, beneficiind, totodată, de celelalte drepturi și avantaje oferite depunătorilor la C.E.C. Contul personal se deschide la oricare sucursală sau filială C.E.C. din țară pe baza unei depuneri inițiale db minimum 100 lei. Titularii de conturi pot solicita unităților unde își desfășoară activitatea să li se depună în conturi, pe bază de consimțămînt scris, diferite sume din retribuție. Eliberarea de sume se face de către titularul contului sau de către alte persoane (cel mult două) împuternicite de titular la deschiderea contului, atit la unitatea C.E.C. la care este deschis contul, cît și la o altă unitate C.E.C. stabilită de titular. (Publicitate)

O nouă tragere 
„Loto-2“Administrația de stat Loto- Pronosport organizează la 10 decembrie prima tragere Loto 2 din această lună. La tragerile bilunare Loto 2 se efectuează trei extrageri,'în continuare, de cîte patru numere fiecare din totalul de 75. Premiile se acordă pe șase categorii ; la categoriile I—TV valorile sînt variabile. iar la categoriile V și VI sînt fixe : 200 lei (pentru trei numere din totalul de 12 extrase) și 100 lei (două numere din patru ale uneia din cele trei extrageri). Participarea se face pe bilete seria „R“, de 10 lei. completate cu o variantă simplă a- chitată integral sau patru variante simple achitate fiecare în proporție de 25 la sută. Indiferent de cota jucată, toate biletele au drept de participare la toate cele trei extrageri.Biletele pentru tragerea Loto 2 din 10 decembrie mai pot fi cumpărate și astăzi. 9 decembrie 1973. (Publicitate)

15.15 Stadion
16.15 La volan
16.30 Agenda culturală
16,55 Clubul tineretului
17,45 Cronica politică internă șl in

ternațională
18,10 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret
19.30 Telejurnal
19.50 Viața rațională
20,00 Teleenciclopedia
20.30 Film serial : Om bogat, om sărac,
21,20 întâlnire cu satira, și umorul
21.50 Telejurnal • Sport
22,05 Melodii românești de ieri și de azi

cu fereastra spre mare — 17,45:
20 : DOINA.
• Revanșa : DACIA — 15,15; 17,30; 
20.
• Orașul-fantomă : COTROCENI
— 15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15,30; 
17,45; 20,15.
• Dueliștii : FESTIVAL — 15;
17.30; 20, SCALA — 15; 17,30; 20.
• înainte de tăcere : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Animalul s EFORIE — 15; 17,30; 
20.
• Albinele s&lbatice : FEROVIAR
— 15; 17,30; 20, MODERN — 15; 
17,30; 20, MELODIA — 15,45; 18; 
20,15.
• Rosita — 11,45, Noaptea saltim
bancilor — 14; 16,15, Jules și Zim
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună t 
VOLGA — 15; 17,30; 20.
• Al treilea jurămînt : TOMIS — 
15; 18,30.
• Șoimul : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20,15.
• Rătăcire î FLACARA — 15,45; 
18; 20,15.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : MUNCA — 15; 17,30; 20.
• Aurul lui Mackenna : EXCEL
SIOR — 16; 19, FLAMURA — 16; 
19, GLORIA — 16; 12,15.
• Hop !... și apare maimuța : 
FERENTARI — 15; 17; 19,30.

Adunare festivă dedicată
Zilei naționale a R. S. F. IugoslaviaVineri după-amiază, la Casa de cultură a studenților din Cluj-Napoca — municipiu 'înfrățit cu orașul Zagreb — a avut loc o adunare festivă dedicată Zilei naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Au participat reprezentanți, ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, Oameni , de știință, cultură și artă, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile din localitate.Cu acest prilej, Maria Cristian, secretar al Comitetului municipal Cluj-Napoca al P.C.R., și Trifun Ni- kolici, ambasadorul Iugoslaviei la București, au reliefat legăturile trainice dintre țările și popoarele noastre, sudate în lupta comună pentru libertate și neatîrnare, legături cars s-au ridicat pe o treaptă nouă, superioară, în anii socialismului. în procesul dezvoltării raporturilor multila-Cu prilejul împlinirii a trei decenii de la adoptarea „Declarației drepturilor omului"Cu ocazia împlinirii a trei decenii de la adoptarea „Declarației universale a drepturilor omului", vineri după-amiază a avut loc la Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea o adunare organizată de Asociația Română pentru Națiunile Unite — ANUROM — și Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale— A.D.I.R.I.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Alexandru Balacl. președintele ANUROM. în continuare. Roger Polgar, reprezentantul P.N.U.D. in România, a dat citire mesajului lui Kurt Waldheim, secretar general al O.N.U., cu prilejul

A apărut nr. 23/1978 alNumărul 23 (5 decembrie 1978) al revistei „Era socialistă" se deschide cu editorialele : „Al șaptelea deceniu de la făurirea statului național unitar român, sub semnul marilor înfăptuiri ale socialismului" și „în slujba intereselor supreme ale poporului român, a cauzei păcii, socialismului și progresului în lume", Urmate de articolele „Dezarmarea — imperativ primordial al păcii și securității tuturor popoarelor" de Al. Coroianu, precum și „Economisirea severă a energiei — problemă de interes national" de Vasile Nitu.Rubrica „Dezbateri" are drept teme „Autoconducerea muncitorească — expresie a adîncirii democrației socialiste" și „Dialectica existenței și conștiinței sociale în etapa actuală ■de dezvoltare a României", articol semnat de Constantin Borgeanu, iar rubrica „Știință — invățămînt" — articolul „Aspectele teoretice noi ale predării reflectate în practica didactică" de Vasile Priceputu.Sînt publicate consultațiile : „Direcții de perfecționare a meca-
„ROMÂNIA-FILM" prezintă: 

„ECATERINA TEODOROIU" 
o producție a Casei de filme UNU

Scenariu: Mihal Opriș, Vasile 
Chirițâ ;

Un film realizat de : Dinu Cocea ; 
Imaginea : Marian Stanciu ; Deco
ruri : arh. Mara Cuculas ; Costume: 
Florentina Ileana Mirea ; Muzica : 
Ștefan Zorzor; Sunet: Ing. Dan 
lonescu ; Monta): Magda Chișe 
Ghincioiu.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică

• M-ați confundat î GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20,15.
• Cianura... și picătura de ploaie: 
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
• Jezebel : GRIVITA — 15,15;
17,45: 20,15.
• Acel blestemat tren blindat : 
LIRA — 15,30; 18; 20.
• Gustul și culoarea fericirii : 
PACEA — 15; 17,30; 20.
• Pasiunea : PROGRESUL — 15; 
17,30; 20.
• Mama : POPULAR — 16; 18; 20.

teatre

terale dintre România și Iugoslavia — au subliniat vorbitorii — un rol esențial revine întâlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. Recenta întâlnire de la Belgrad — au arătat ei — s-a încheiat, de asemenea, cu rezultate rodnice pentru intensificarea, în continuare, a colaborării multilaterale româno-iugoslave pe plan politic, economic, tehnico- științific, cultural și în domeniul vieții internaționale, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului 'și păcii.Adunarea a fost urmată de un bogat program artistic, cuprinzînd cîn- tece și dansuri populare românești și sirbești, susținut de formații ale Casei de cultură a studenților. Filarmonicii și liceului de artă din localitate. (Agerpres)

Zilei drepturilor omului. Apoi. loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, a relevat importanta documentelor și activității Organizației Națiunilor Unite pentru concretizarea in practică a prevederilor Cartei O.N.U. și Declarației pentru drepturile omului. A fost subliniată' contribuția României socialiste la rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității.Au fost de față Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe. personalități ale vieții noastre sociale și culturale, studenti șl elevi. (Agerpres)
revistei n ERA SOCIALISTĂ"nismului economico-financiar" de Alexandru Șesan ; „Filozofia, concepție generală despre lume" de Alexandru Valentin ; „Formarea limbii și poporului nostru, continuitatea românească pe cuprinsul vechii Dacii" de Dumitru Berciu.La rubricile „Pagini de istorie" șl „Festivalul național „Cîntarea României" sînt inserate articolele : „Un episod eroic din lupta clasei noastre muncitoare" de Marin Badea și, respectiv, „Sub auspiciile unei vieți spirituale bogate" de Stelian Vasilescu.Sumarul revistei cuprinde, de asemenea, la rubrica „Opinii", articolul: ..Caracterul istoric al teoriei revoluției sociale" de Radu Florian, iar la rubrica „Confruntări ideologice în lumea contemporană" articolele : ■ „Biologia provoacă filozofia" deBogdan Stugren și „Poate oare exista literatură fără ideal uman ?“ de Victor Birlădeanu.Revista cuprinde, totodată, rubricile: „Cărți și semnificații" ; „Consfătuiri cu cititorii".

Cu : Stela Furcovici, Ion Lupu, Mi
hai Mereuțâ, Ion Caramitru, Cor
nel Coman, Nițâ Anastase-Fifi, 
Elena Sereda. Alexandru Lungu, 
Teodor Pinâ, Ariton Petrescu, 
Olga Bucâtaru, Amza Pellea, lla- 
rion Ciobanu, Ruxandra Maco- 
vescu.

• Teatrul - de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Și eu am fost în Arcadia 
— 19,30, (sala Studio) : Rouă pe 
trotuare — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Cocoșelul neascultător — 15, (sala 
Majestic) ; Serenadă tîrzie —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere —• 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe, 
fără bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17,30.
• Circul București : Invitație la 
circ — 16; 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 19.30.

• O NOUĂ PER
SPECTIVĂ ÎN GERIA
TRIE. O substanță care provoacă boli cardiovasculare la persoanele mai in vîrstă este cu siguranță și hormonul cunoscut sub numele de vasopresină. A- ceastă afirmație aparține geron- tologului sovietic dr. Vladimir Frolkis. care consideră că intre alte modificări ivite în organism odată cu înaintarea în vîrstă este și aceea că vasopresina se formează în cantități mai mari ; ca urmare crește sensibilitatea la vasopresină a vaselor, acestea strîmtîndu-se. Astfel apar boli cardiovasculare. în principal, hipertensiunea. în cursul experimentelor efectuate la institutul gerontologie din Kiev s-a reușit înlăturarea din molecula 

complexă a acestui hormon a unui aminoacid. Oamenii de știință speră ca astfel să poată reduce din proprietatea hormonului de a provoca boli cardiovasculare.
• CLIMA - ÎN SLUJ

BA OMULUI. După toate probabilitățile. în deceniul următor oamenii de știință vor dispune de mijloace capabile să schimbe sau să atenueze efectele unor factori meteorologici nefavorabili ; ei vor putea preveni seceta, evita grindina ori provoca ninsori, dacă va fi cazul. deasupra stațiunilor de sporturi de iarnă — afirmă un specialist american din San Francisco. Modificarea regimului ploilor sau diminuarea forței uraganelor se vor putea realiza 

prin felurite metode. între altele prin încălzirea aerului, procedee chimice, schimbarea structurii ori culorii unor suprafețe în scopul atragerii sau respingerii căldurii. Savantul recomandă Insă prudență in influențarea factorilor de climă, deoarece intervenția omului poate avea și efecte secundare nedorite asupra mediului în care trăiește, implicit asupra lui însuși.
• TEMA EXPERIMEN

TULUI - EPOCA DE 
PIATRĂ. Studenții facultății de arheologie din Copenhaga au întreprins un original experiment. Folosind instrumente din epoca de piatră, ei au cioplit cu propriile lor mîini o ambarcație din trunchiul unui copac și la

DE prmtutindenbordul ei au navigat pe mare, așa cum făceau și strămoșii lor. Cu ambarcatia dintr-un singur copac, studenții au străbătut strîmtoarea Sund, care desparte Denamerca de Suedia.
• O REFORMĂ A 

ORTOGRAFIEI. Institutul pentru limba germană din Mannheim (R.F.G.) pregătește pentru primăvara anului 1979 o sesiune de lucru asupra proiectatei reforme a ortografiei. Pînă acum toate substantivele, deci și cele comune, se scriau cu litere mari. Un curent tot mai accentuat printre lingviști con

sideră nefiresc acest procedeu și propune o reformă a ortografiei. Problema a fost discutată în octombrie anul acesta la Viena. alte două reuniuni ur- mînd să aibă loc în 1979. între care cea de la Mannheim.
• TURBINA ECONO

MICĂ. Specialiștii din întreaga lume acordă în prezent o mare atenție valorificării tuturor rezervelor de energie. Pentru obținerea energiei la un preț de cost cît mai scăzut. .în, Japonia s-a construit un nou model de turbină cu aburi. Aburul e produs de un lichid cu punctul de 

fierbere «căzut. După ce pune în mișcare turbina cu electro- generatorul. aburul se condensează și se reîntoarce în rezervorul mașinii, pentru ca ulterior lichidul să se transforme din nou în aburi. Un astfel de ciclu — abur-lichid-abur — care se repetă fără consum de combustibili conferă noii turbine un înalt grad de economicitate.
• PROFITÎND DE 

PSIHOZA ÎNARMĂRI
LOR... Oscar-Clement Gauthier. din Montreal. Canada, a hotărît. cu trei ani în urmă, să ofere compatrioților săi. bineînțeles nu dezinteresat, adăposturi subterane antinucleare. înarmat cu macheta unui astfel de adăpost, el a început să cutreiere 

provincia Quebec, racolînd mai întîi oameni de afacerf® interesați, apoi simpli cetățeni, care trăiesc în psihoza creată de cursa înarmărilor. Pînă cînd a ieșit la iveală că totul nu e decît excrocherie, Gauthier a strîns sute de mii de dolari. Pus sub urmărire, escrocul n-a mai fost de găsit. Justiția l-a condamnat în contumacie la șapte ani închisoare.
• Șl OAIE, Șl PORC I Cu ajutorul ingineriei genetice va fi posibil, intr-un viitor nu prea depărtat, să se obțină un animal care să întrunească cele mai apreciate calități atit ale oii. cît și ale porcului. Aceste aprecieri aparțin geneticianului britanic dr. John King, care indică și modalitatea realizării în 

practică a unei astfel de' performanțe științifice : ..transplantarea" bagajului genetic al oii la porc. Avantajele pe care le poate oferi noul animal ar fi considerabile : oaia-porc ar furniza atît fripturi excelente, cît și lînă de calitate, ar da lapte ca oaia, dar ar avea prolificitatea porcului...
• MINI-AVION. In Anglja a fost construit un avion cu un singur loc. care este oferit cumpărătorilor la un preț de cost mai mic decît al multor tipuri de automobil. Mini-a- vionul are un motor de 11,5 C.P., o greutate de 55 de kilograme. dimensiunile aripilor 10,4 .metri și poate dezvolta o viteză maximă de 145 de kilometri pe oră.
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La Națiunile Unite, România reafirmă 

„Singura cale de soluționare 

a problemelor Orientului Mijlociu 
o constituie tratativele directe"

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — In Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite au avut loc dezbateri asupra situației din 
Orientul Mijlociu, unul din punctele cele mai importante aflate pe 
ordinea de zi a celei de-a 33-a sesiuni. Numeroși delegați au relevat in 
cuvintul lor preocuparea crescindă pentru o reglementare politică de 
ansamblu a situației din Orientul Mijlociu,' pentru stabilirea unei păci 
juste și trainice in această regiune. S-a scos in evidență că asigurarea 
independenței și suveranității, a securității tuturor statelor din zonă 
presupune cu necesitate rezolvarea problemei poporului palestinian, 
realizarea aspirațiilor sale legitime la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat propriu independent.

Se intensifică colaborarea economică 
româno-coreeană

• Se vor realiza obiective în domenii importante ale industriei 
• Schimburile de mărfuri se vor lărgi și diversifica

Reprezentantul permanent al României, ambasadorul Teodor Marinescu, a arătat în cuvintul său că, potrivit poziției de principiu a tării noastre, o reglementare justă si trainică a problemelor din Orientul Mijlociu poate fi realizată numai pe baza retragerii Israelului din toate teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, a soluționării problemei poporului palestinian prin recunoașterea dreptului său la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat propriu independent si, în același timp, prin asigurarea independentei și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.El a subliniat că soluționarea problemei poporului palestinian în conformitate cu aspirațiile și drepturile sale legitime constituie problema cheie a unei reglementări echitabile și trainice in Orientul Mijlociu.A fost reafirmată poziția consecventă, constructivă, promovată de România încă de la izbucnirea războiului din 1967, în legătură cu căile de soluționare a conflictului, poziție potrivit căreia singura cale de rezolvare a problemelor Orientului Mijlociu o constituie nu angajarea de confruntări armate, ci calea politică, pașnică, a tratativelor directe. la care să participe toate părțile interesate.A fost subliniată, de asemenea, concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea intensificării eforturilor pentru o reglementare atotcuprinzătoare a conflictului din zonă, importanta pe care, în opinia țării noastre, ar avea-o realizarea unei reuniuni internaționale — fie prin reconvoearea conferinței de la Geneva, fie sub o altă formă — cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, sub egida sau cu prezenta activă a O.N.U.Rezolvarea dreaptă a conflictului din Orientul Mijlociu — a arătat vor

bitorul — răspunde intereselor fundamentale. actuale si de perspectivă, ale tuturor statelor si popoarelor din această regiune, deoarece numai pe această cale ele vor fi in măsură să orienteze toate resursele materiale si umane de care dispun spre accelerarea progresului lor economic si social.
♦Adunarea Generală a O;N.U. a adoptat cu o mare majoritate de voturi două rezoluții. Prima reafirmă rezoluțiile anterioare ale Adunării Generale în problema Orientului Mijlociu. condamnă perpetuarea ocupării de către Israel a unor teritorii arabe Si cere retragerea acestuia, reafirmă inadmisibilitatea dobîndirii de teritorii prin forță și cere convocarea cit mai curînd posibil a unei conferințe de pace in problema Orientului Mijlociu. sub auspiciile O.N.U., cu copre- ședintia U.R.S.S. și S.U.A. și participarea pe picior de egalitate a tuturor părților interesate —. inclusiv a Organizației pentru' Eliberarea Palestinei.A doua rezoluție, intitulată „Problema palestiniană", exprimă profunda îngrijorare față de agravarea situației din Orientul Mijlociu datorată nesoluționării problemei poporului palestinian, ceea ce pune în pericol pacea si securitatea internațională.In rezoluție se reafirmă că o pace trainică în această zonă nu se poate realiza fără o soluționare justă a problemei palestiniene., pe baza realizării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la independentă națională, se subliniază necesitatea participării la eforturile, reuniunile și conferințele care se organizează în problema Orientului Mijlociu a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant legitim al poporului palestinian. în condiții de egalitate cu celelalte părți.

PHENIAN 8 (Agerpres). — In perioada 4—8 decembrie 1978, la Phenian au avut loc lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei interguver- namentale consultative în problemele relațiilor economice și tehnico-științi- fice dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.Delegația economică guvernamentală română a fost condusă de tovarășul Paul Niculescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar delegația economică guvernamentală a R.P.D. Coreene — de tovarășul Kon Gin The, vicepremier al Consiliului Administrativ, președintele părții coreene în comisie.în timpul lucrărilor a fost examinată activitatea de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifi- că desfășurată în perioada de la sesiunea precedentă a comisiei, rele- vîndu-se cu deplină satisfacție că, în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor realizate de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, colaborarea economică și tehnico-științifică dintre cele două țări a cunoscut o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor român și coreean, al cauzei socialismului în lume. Totodată, au fost analizate posibilitățile intensificării și diversificării acțiunilor de colaborare și cooperare economică și au fost

luate hotărîrile corespunzătoare pentru a realiza obiectivele economice stabilite în domențile construcțiilor de mașini, chimiei, industriei lemnului, precum și în alte domenii de interes reciproc.A fost exprimată hotărîrea celor două părți de a lărgi și diversifica schimburile de mărfuri.In încheierea lucrărilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru, prietenească, a fost semnat protocolul celei de-a VIII-a sesiuni a comisiei, precum și o convenție interguverna- mentală de colaborare in domeniul petrolier.Cu aceeași ocazie, a fost semnat protocolul celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei de colaborare tehnico-științifică dintre cele două țări.Tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, s-a întîlnit cu Kim Kyeung Ryeun, membru al C.C. al P.M.C., ministrul finanțelor al R.P.D. Coreene. Cei doi miniștri s-au informat reciproc asupra activității economice și financiare din țările lor și au exprimat dorința de a dezvolta relațiile de colaborare in aceste domenii.A fost de față Paul Marinescu, ambasadorul României la Phenian.
rabat ; întrevederi ale reprezentantului P. C. R. 

cu personalități politice marocane

Manifestări consacrate celei de-a 60-a 
aniversări a formării statului 

național unitar românO gamă amplă de manifestări a avut loc săptămina aceasta în numeroase țări de pe țoale meridianele, pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a formării statului național unitar român.

RABAT 8 (Agerpres). — Primul ministru al Marocului, Ahmed Osman, președintele partidului Adunarea Națională a Independenților, l-a primit pe Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., aflat îp aceste zile la Rabat.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis un salut cordial și cele mai bune urări președintelui partidului Adunarea Națională a Independenților din Maroc.La rindul său. premierul Ahmed Osman a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros, împreună cu întreaga sa admirație pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară secretarul general al Partidului Comunist Român pe plan intern și internațional.
★Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost transmis, de asemenea, un salut cordial și urări de succes în activitatea Partidului Istiqlal din Maroc și a poporului marocan prieten, secretarului general al acestui partid, M’hamed Boucetta, ministrul afacerilor externe și cooperării.

Apreciind în mod deosebit eforturile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le depune pe plan internațional, contribuția sa la rezolvarea complexelor probleme cu care este confruntată contemporaneitatea. M’hamed Boucetta a rugat să se transmită secretarului general al P.C.R. cele mai calde urări de sănătate, fericire și noi succese poporului român.în cursul convorbirii au fost discutate aspecte privind dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări și popoare și contribuția pe care o pot aduce în acest sens relațiile dintre P.C.R. și Partidul Iști- ■ qlal din Maroc.
★A avut loc, totodată, o întrevederi cu Dey Ould Sidi Baba, președintele Camerei reprezentanților (parlamentul) din Maroc. în cadrul convorbirii s-a subliniat contribuția pe care parlamentele o pot*,  aduce la . o mai ;bună înțelegere si cooperare între popoare, exprimindu-se dorința de a dezvolta contactele și legăturile dintre parlamentele român și maro-
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can.
In capitala Franței, la cunoscutul Centru cultural „Marais", a fost inaugurată o suită de manifestări sub genericul „România", care se vor încheia în februarie 1979. In ansamblul expozițional. care funcționează ■sub patronajul lui Jacques Chirac, primarul Parisului și președinte al partidului Adunarea pentru Republică, vizitatorii se reîntilnesc cu marii maeștri ai picturii și sculpturii .românești, între care Grigorescu, Andreescu, Luchiăn, BrâncUși, cu arta șj tradițiile populare, precum și cu realizări gle științei și tehnicii românești contemporane. Bogata expoziție de carte românească, ce cunoaște zilnic o mare afluență de vizitatori. are in centrul său operele complete, in limba franceză, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.La Viena, la Centrul austriac de cultură, a avut loc vernisajul expoziției documentare de fotografii „60 de ani de la formarea statului național unitar român". Prof. univ. dr.

Richard Plaschka, directorul Institutului austriac sud-est-european, decanul facultății de științe umaniste a Universității din Viena, a vorbit cu acest prilej despre semnificația evenimentului sărbătorit.La Luxemburg, sub patronajul președintelui Camerei Deputaților. Rene van Den Bulcke, a fost organizată o seară academică.O seară românească a avut loc la Londra. Alan Rees, președintele Comitetului executiv al uniunii sindicatelor din transporturile feroviare, a evidențiat importanța vizitei efectuate în Marea Britanie, în acest an, de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu. Cu același prilej a fost deschisă o expoziție de carte politico-socială românească.Presa, radioul și televiziunea dinMaroc, Egipt, Mexic și alte difuzeze știri, Coasta de Fildeș, țări au continuat să documentare și comentarii consacrate României.

Vizita în Bulgaria a delegației
Frontului Unității SocialisteSOFIA 8 (Agerprgs). v Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte' al Consiliului Național al F.U.S., care efectuează o vizită de prietenie in Republica Populară Bulgaria la invitația Consiliului Național al Frontului Patriei, a avut .convorbiri cu : Pendio Kuba- dinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar. președintele Consiliului Național al Frontului Patriei. și cu alti membri ai conducerii acestei organizații.S-a procedat la o informare reciprocă asupra activității F.U.S. și a Frontului Patriei și a fost exprimată satisfacția deosebită că intre cele două organizații de masă se dezvoltă

„relații, de colaborare tovărășească, relații ce se înscriu m evoluția mereu ascendentă a raporturilor de prietenie. bună vecinătate si cooperare pemultiple planuri dintre România -i Bulgaria, avind la bază înțelegerile și hotărîrile stabilite la intîlnirile. devenite tradiționale, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov. De ambele părți s-a exprimat dorința de a extinde și in viitor legăturile dintre Frontul Unității Socialiste .și Frontul Patriei.Vineri, delegația a avut o întrevedere cu Gheorghi Iordanov. membru al Secretariatului C.C. al P.C.B., prim-secretar al Comitetului orășenesc Sol'ia al P.C.B.. și a vizitat o- biective social-culturale din capitala bulgară.

Noi posibilități 
de conlucrare intre 

țara noastră și ColumbiaBOGOTA 8 (Agerpres). — In zilele de 7 și 8 decembrie, Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, a avut întîlniri de lucru la Bogota cu dr. Gilberto Echeverria Mfejia, ministrul columbian al dezvoltării economice, și cu Alberto Vas- quez Restrepo, ministrul minelor și energiei, în cadrul 'cărora a fost evidențiată satisfacția reciprocă pentru rezultatele pozitive obținute in realizarea înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel cu prilejul vizitei in Columbia a președintelui Republicii Socialiste Romania.Totodată, au fost identificate noi posibilități de extindere a cooperării bilaterale în domeniile construcțiilor de mașini, producerii de energie electrică. in sectorul minier și al industriei de prelucrare a lemnului și celulozei, precum șl de intensificare a schimburilor comerciale pe baza unor contracte pe termen lung.La convorbiri a participat Dumitru Moianu, ambasadorul României la Bogota.
Dezvoltarea cooperării 

economice între 
România și Japonia TOKIO 8 (Agerpres). — La Tokio s-au desfășurat lucrările celei de-a 2-a sesiuni a Comisiei mixte economice guvernamentale româno-japo- neze. In acest cadru, s-a subliniat cu satisfacție cursul ascendent al raporturilor economice româno-japoneze, puternic stimulate de rezultatele vizitei oficiale de stat efectuate în Japonia, în aprilie 1975, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.S-a remarcat, totodată, existența unor multiple posibilități de creștere și diversificare a schimburilor comerciale și a cooperării economice pe baze reciproc avantajoase, prin promovarea inițiativelor și măsurilor de cooperare comercială și industrială intre firmele și organizațiile economice din cele' două țări, inclusiv prin cooperare pe terțe piețe.A fost semnat un document comun privind dezvoltarea jn continuare a cooperării economice româno-japoneze.Șeful delegației române. Ilie Rădu- lescu, ministru . secretar de stat la ministerul afacerilor externe, a purtat convorbiri cu președinți și reprezentanți ai marilor firme comer- I ciale și organizații economice japo- I neze. între care Mitsubishi, Mitsui, Nippon Electric, Tokyo Boeki, Dai- nippon, Jetro, Camera de comerț și industrie.

______________________

Apropiate negocieri intre 
guvernul italian și Vatican ROMA 8 (Agerpres). — Senatul italian a autorizat guvernul Andreotti să înceapă negocierile finale cu reprezentanții Vaticanului consacrate revizuirii Concordatului, care de peste 50 de ani reglementează raporturile dintre Italia și Sfîntul Scaun. După cum relevă A.F.P., ansamblul partidelor reprezentate in Senat au adoptat un proiect de text care va înlocui Concordatul si in care religia catolică nu mai este recunos- 1 cută ca „religie de stat in Italia". De | asemenea, documentul .stipulează că I predarea religiei va înceta de a mai li obligatorie in școlile italiene.Acest proiect va trebui să fie adoptat definitiv de către cele două camere ale parlamentului italian.

Premise favorabile pentru 
dezvoltarea colaborării

româno-etiopieneOrientarea statornică a politicii externe a României socialiste spre intensificarea colaborării cu țările in curs de dezvoltare, ca o contribuție importantă la cauza luptei anticolonialiste și antiimperialiste, la accelerarea procesului de înaintare a popoarelor pe calea progresului economic și social și-a găsit o nouă și semnificativă confirmare în afcesțe zile prin vizita efectuată în tara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, de lt. col. Men- gistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu șl al Consiliului de Miniștri al Etiopiei Socialiste.Dialogul la nivel înalt de la București, desfășurat într-o atmosferă cordială, primirea rezervată oaspetelui de populația Capitalei și a celorlalte localități vizitate, întreaga desfășurare a vizitei au evidențiat sentimentele de prietenie pe care și le nutresc reciproc popoarele român și etiopian, sentimente ce-și au rădăcini vechi, exprimate încă cu decenii in unmă, prin manifestările de solidaritate ale forțelor progresiste din țara noastră cu lupta curajoasă a poporului etiopian împotriva agresiunii fasciste. în același spirit, România a salutat revoluția poporului etiopian declanșată acum patru ani, care a pus capăt feudalismului, dominației imperialiste și a deschis calea dezvoltării economico-șociale a țării. Convorbirile de la București au reliefat că, pornind de la asemenea tradiții, există premise favorabile pentru lărgirea in continuare a colaborării pe multiple planuri. Voința celor două state de a da un conținut mai bogat relațiilor bilaterale și, în același timp, de a contribui la așezarea raporturilor internaționale pe baze noi, democratice, în concordanță cu cerințele dezvoltării contemporane, și-a găsit expresie în Declarația semnată la cel mai înalt nivel, document de o deosebită însemnătate, care pune la baza colaborării româno-etiopiene principiile respectului independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi și neamestecului în treburile interne, excluderii forței și amenințării cu forța — principii care se impun cu tot mai multă vigoare pe toate continentele și pentru înfăptuirea cărora România socialistă militează cu tot mai multă consecventă.Ca o expresie ’ concretă a acestei voințe, chiar în timpul vizitei au fost încheiate o serie de importante acorduri. Este vorba de acordul de cooperare economică și tehnică — care prevede, între altele, și crearea Comisiei mixte guvernamentale in acest domeniu — precum și de un acord de credit. De asemenea, așa. cum se subliniază în Comunicatul comun, s-a stabilit să se acționeze in vederea dezvoltării cooperării in domeniile agriculturii, minelor, transportului, comerțului, "învățfimîntului și sănătății. științei și culturii, organele de resort din cele două țări urmind să identifice proiectele de interes reciproc și să elaboreze un program de realizare a acestora. Se cuvine relevată și hotărîrea celor două țări de a numi, cît mai curînd posibil, ambasadori rezidenți în capitalele respective.„Aș dori să exprim — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. referin- du-se la rezultatele dialogului la nivel înalt — deplina satisfacție a conducerii partidului și statului nostru pentru încheierea cu succes a vizitei

pe care ați efectuât-o în Republica Socialistă România, vizită ce constituie un moment important in relațiile dintre popoarele noastre. Declarația pe care am semnat-o, precum și a- cordurile și celelalte documente cu privire la colaborarea economică, teh- nico-științifică și culturală asază pe o bază trainică raporturile dintre țările noastre." La rindul său, lt. coi. Mengistu Haile Mariam declara : „Fără indoială că acordurile și documentele semnate vor contribui la întărirea pe mai departe a conlucrării noastre. Avind iu vedere că România și Etiopia sint țări și popoare active în sfera vieții internaționale, aceste documente se vor înscrie, totodată, ca o contribuție * țărilor noastre la promovarea unor relații mai bune și mai echitabile in viața internațională, între toate statele lumii."O parte însemnată a convorbirile a fost consacrată trecerii în revistă a evoluțiilor vieții internaționale, caracterizată, după cum se știe, pe de o parte, prin afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a trăi libere și independente, de a pun'’ capăt vechii politici imperialiste și. pe de altă parte,, prin tendințele de reîmpărțire a lumii in zone de influență, de ingerințe in viata internă a altor state, ceea ce periclitează independența și libertatea popoarelor, pacea mondială. în acest context, ex- primîndu-se îngrijorarea față de stările eonflictuale din diferite părți ale lumii, convorbirile au evidențiat necesitatea restabilirii păcii in Cornul Africii, pe baza respectării reciproce de către țările din această zonă a independenței și suveranității naționale. a integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne, ; in așa fel incit statele din regiune s»-.d poată concentra toate eforturile in direcția reconstrucției naționale, dezvoltării economice și sociale. România și Etiopia și-au reafirmat, totodată, solidaritatea militantă cu lupta popoarelor oprimate din Namibia. Zimbabwe și Africa de Sud, pentru lichidarea definitivă a politicii colonialiste și neocolonialiste, a discriminării rasiale și apartheidului.Pornind de la necesitatea stringentă a eliminării subdezvoltării — problemă cardinală a zilelor noastre — dialogul de la București a reliefat importanța pregătirii corespunzătoare a viitoarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980 consacrată problemei făuririi noii ordini economice internaționale. Fără indoială. eforturile in această direcție deschid noi posibilități de colaborare între cele două țări în cadrul. O.N.U. și al organismelor sale, ca .și al activităților „Grupului celor 77“ din care România și Etiopia fac parte, în vederea creșterii contribuției lor la instaurarea noii ordini, Ia rezolvarea democratică a problemelor majore ale vieții internaționale. Desigur, o asemenea rezolvare impune, mai mult ca pricind, unirea eforturilor tuturor popoarelor pentru a zădărnici politica imperialistă, pentru a întări cursul spre destindere, dezarmare, colaborare și pace.Prin rezultatele eu care se încheie, prin documentele semnale și concluziile puse în evidentă, dialogul la nivel înalt de la București se înscrie, neîndoios, ca o contribuție de seamă la dezvoltarea pe o treaptă superioară a colaborării, româno-etiopiene.
Radu BOGDAN

La începutul anului viitor

Reuniune occidentală cvadripartită la nivel inalt

La sesiunea N.A.T.O.-evoluțiiși tendințe semnificative
..Săptămina atlantică" de la Bruxelles. care a debutat cu întilnirea Adunării parlamentare a N.A.T.O., continuînd apoi cu o reuniune a miniștrilor apărării, a culminat cu sesiunea anuală a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale alianței.Confruntate cu realitățile noi ale vieții internaționale, sesiunile anuale ale N.A.T.O. au fost, in ultimii ani. marcate de numeroase deosebiri de poziții și chiar divergențe — decurgînd, din înseși structurile acestei alianțe, apărută in perioada de tristă memorie a ..războiului rece", cit și din aprecierile diferite asupra obiectivelor sale, in contextul tendințelor actuale, tot mai evidente, in direcția destinderii. înțelegerii și cooperării.Reuniunile de la Bruxelles din aceste zile nU fac excepție. Intr-adevăr. paralel cu reafirmarea unor poziții și orientări anacronice, in spiritul politicii de bloc, al întăririi alianței nord-atlantice — poziții care și-au găsit reflectarea și in comunicatul final al sesiunii — s-au făcut simțite și . o serie de tendințe intr-un sens opus. Observatorii au remarcat astfel, ca un prim fapt semnificativ, reactivarea „Eurogrupului". organism al N.A.T.O. menit să ofere statelor membre de pe continentul european un cadru de consultări și înțelegeri în raporturile lor cu S.U.A. și Canada. In zilele sesiunii miniștrilor apărării, la Bruxelles a avut loc o intilnire separată a miniștrilor Eurogrupului. Agenția FRANCE PRESSE transmitea in legătură cu aceasta că ministrul vest-german al apărării. Hans Apel, a subliniat in cursul întrunirii că „europenii ar trebui să folosească Eurogrupul pentru a se pune de acord în probleme in care, țările mai miei au fost adesea puse in fața faptului împlinit, așa cum s-a intimplat. mai ales, iu legătură cu bomba cu neutroni și cu finanțarea proiectului „radarelor zburătoare»".După cum se știe, acest din urmă proiect, cunoscut in dosarele N.A.T.O. sub denumirea de „sistemul de alarmă aeriană și control" (A.W.A.C.S.). a stirnit vii controverse in rindul țărilor membre. Survenind la puțin timp după hotărîrea adoptată de pactul nord-atlantic în luna mai privind o sporire masivă a cheltuielilor militare in următorul deceniu, anunțarea unei noi și masive suplimentări — cu peste două miliarde dolari — a acestor cheltuieli pentru achiziționarea sistemului amintit a constituit „pi

cătura ce a umplut paharul" — cum se apreciază în cercurile de presă de la Bruxelles’. A.W.A.C.S. este, in fapt, cel mai costisitor program pe care t-a finanțat alianța nord-atlan- tică de la crearea ei. Este vorba de achiziționarea a 18 avioane de tip „Boeing", dotate cu instalații radar ultrasofisticate, ce urmează să patruleze de-a lungul frontierelor răsăritene ale pactului N.A.T.O. încă înainte de întrunirea miniștrilor apărării. in unele țări membre ale alianței s-au înregistrat numeroase reacții de protest. In R.F.G., de pildă.

N.A.T.O.. Anglia s-a disociat de hotărîrea de achiziționare a noului sistem al „radarelor zburătoare", ur- mînd să-și construiască un sistem propriu, iar Belgia, după cum se precizează în comunicatul final dat publicității, „nu a fost în măsură să se pronunțe, in împrejurările actuale, asupra programului". Pe de altă parte. Franța, care nu mai face parte din organismele militare ale N.A.T.O.. a anunțat că nu va participa la viitorul sistem de detectare aeropurtat.în fapt, aceste luări de poziție la

supuse numai controlului propriu, considerînd aceasta ca un- atribut al suveranității și independentei naționale. Expresia cea mai semnificativă a acestei poziții a fost hotărîrea adoptată cu 12 ani în urmă de generalul de Gaulle de a nu accepta „integrarea" forțelor sale armate și a se retrage din organismele militare ale alianței nord-atlantice. Elementul nou — și nu numai la actuala sesiune a N.A.T.O. — este faptul că și în rindul altor state membre ale alianței, cum ar fi Belgia, Olanda. Danemarca, Norvegia, iși găsesc afirmare
• Hotărîrea de creare a costisitorului sistem de „radare zburătoare" 
întîmpină rezistența unor membri ai alianței • „Franța înțelege să-și 
păstreze libertatea de decizie în ce privește folosirea forțelor sale ar- 
mafe" • „Intr-un șir de probleme ale alianței nord-atlantice, țările mai 
mici au fost adesea puse în fața faptului împlinit" ® Poziții diferite, care 

decurg din interesele naționale ale fiecărui partener

care urmează să suporte peste 30 la sută din întregul cost al programului, au avut loc un șir de acțiuni împotriva hotăririi adoptate de guvern de a participa la acest sistem atît de împovărător din punct de vedere financiar- — chiar și pentru o țară cu un grad înalt de dezvoltare și dispunind de resurse importante cum este Germania occidentală — intr-un moment în care patronatul și-a anunțat intenția de â recurge, ca urmare a crizei care a- fectează lumea occidentală, la o nouă și drastică reducere a locurilor de muncă. Este semnificativă pe a- ceastă linie și afirmația ziarului ..INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" într-un comentariu pe marginea noului proiect al N.A.T.O. : 
„Alegătorii din S.U.A. nu mai cred 
intr-o primejdie din Est și, ca atare, 
ceea ce ar dori să vadă este trans
ferul unei părți masive din fondurile 
destinate apărării in scopuri civile", 
„tn loc să impulsioneze economia — notează la rindul său ..NEW YORK TIMES MAGAZINE" — producția 
noastră excesivă de arme a agravat 
inflația și șomajul. Este de aceea 
urgent să acordăm prioritate proble
melor sociale".Tn cadrul reuniunii , de Ia Bruxelles a miniștrilor apărării ai

actuala sesiune a N.A.T.O. reflectă o situație manifestată și în cazul unor reuniuni precedente, și anume, afirmarea tot mai pronunțată a voinței unor state de a desfășura o politică independentă, în conformitate cu interesele naționale. Observatorii politici de la Bruxelles au reținut, in mod deosebit, în acest sens, intervenția ministrului afacerilor externe al Franței, Jean Francois-Pon- cet, care a subliniat că țara să „colaborează activ cu aliații ei din cadrul N.A.T.O.. păsiriudu-și. în același timp, independenta, precum și libertatea de decizie în ce privește folosirea forțelor sale armate". „Nu ar mai exista o securitate durabilă dacă am renunța la diversitate, dacă fiecare dintre noi nu ar putea să-și păstreze și să-și dezvolte propriile concepții. capacitatea de influență, dacă alianța nu ar răminc un ansamblu echilibrat și diversificat — a declarat ministrul francez precizînd, de asemenea : Nici o influență in cadrul alianței nu trebuie să devină excesivă. Trăinicia alianței impune afirmarea fiecăruia dintre noi".Desigur, această poziție, expusă cu atîta claritate de ministrul francez, nu este nouă. Ea se înscrie pe linia politicii cunoscute a Franței, a dorinței ei ca forțele sale armate să fie-

poziții lucide, care nu pot să nq țină seama de realități. Iar realitățile arată că nu există in situația internațională actuală nici un element care să justifice întărirea blocurilor și, in acest cadru, escaladarea cheltuielilor mii ilare. Tot mai largă audiență dobindește părerea că o autentică securitate nu rezidă in consolidarea legăturilor de bloc, in ridicarea înarmărilor la niveluri tot mai înalte, ci, dimpotrivă, în adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare. Exprimarea unor astfel de păreri rationale corespunde totodată afirmării tot mai puternice in lumea de azi a dreptului fiecărei națiuni de a decide asupra problemelor care o privesc, ca una din cerințele fundamentale ale dezvoltării contemporane.Poziția Franței, ca și rezervele altor participant! la sesiunea N.A.T.O.. reflectă realitatea de necontestat că. in cadrul alianței nord-atlantice. hotărîrile de ordin organizatoric in problemele militare care tind să fie impuse partenerilor alianței intîm- pină rezistență, nu mai sint acceptate, ci>nsiderîndu-se. pe bună dreptate, că numai autoritățile naționale sint cele in drept să adopte hotărîri în problemele respective.La sesiunea Consiliului ministerial

al N.A.T.O. s-au discutat, de asemenea, și unele probleme în legătură cu așa-zisele drepturi ale omului. Șl aceste discuții au relevat existența unor puncte de vedere care nu coincid, a unor aprecieri și poziții diferite. Astfel, potrivit relatărilor agențiilor REUTER și ASSOCIATED PRESS, reprezentantul Greciei a exprimat rezerve asupra tacticii adoptate de unele . țări occidentale in această privință, inclusiv la reuniunea de la Belgrad a statelor participante la Conferința general-europea- nă. Potrivit acelorași agenții, și reprezentanții altor țări ale alianței a- I tlantice au exprimat opinia că la viitoarea reuniune de acest gen de la Madrid din 1980 problema drepturilor omului trebuie să fie abordată intr-un spirit mult mai constructiv, „fără nici un fel de stridente și exagerări".Toate acestea sint fapte și evoluții semnificative care atestă că alianța nord-atlantică e departe de a oferi imaginea unui tot sudat, că in cadrul ei nu există o aliniere automată la a- numite proiecte, poziții și propuneri, că, dimpotrivă, se manifestă poziții și atitudini diferite, generale dq interesele specifice ale fiecărei țări in parte, tn fond, este' o situație normală. tinindu-se seamă, de însăși diversitatea statelor componente ale | alianței.întreaga desfășurare a vieții internaționale atestă caracterul perimat al politicii de bloc, faptul că o autentică securitate nu poate fi realizată prin măsuri de întărire a blocurilor militare, ci. dimpotrivă. prin măsuri care să conducă la diminuarea treptată a activității acestora și, in perspectivă, la lichidarea lor, creîndu-se astfel condiții pentru consolidarea continuă a unor relații noi. de înțelegere, încredere și bună- vecinătate intre toate statele continentului. în definitiv, prin semnătura reprezentanților lor la nivelul cel mai înalt pe Actul final al conferinței de la Helsinki, statele participante s-au angajat să acționeze tocmai în acest sens. Fără îndoială' că respectarea angajamentelor asumate pe linia edificării încrederii, a întăririi stabilității in Europa, a promovării destin- derii ar corespunde intereselor tuturor statelor continentului, ar deschide perspectiva înfăptuirii unei păci trainice in această zonă a globului. în întreaga lume.
Dumitru ȚINU

PARIS 8 (Agerpres). — La Paris s-a anunțat oficial că președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, președintele < S.U.A., Jimmy Carter, primul ministru al Marii Britanii. James Callaghan, și cancelarul federal al R. F. Germania, Helmut Schmidt, vor participa, în zilele de 5 și 6 ianuarie 1979. la Guadelupa, la o reuniune cvadripartită, la invitația șefului statului francez.Confirmînd această reuniune, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Joddy Powell, a precizat că ea are drept scop favorizarea unui schimb de informații asupra problemelor politice și ale dezvoltării internaționale ce

prezintă un interes particular pentru relațiile reciproce ale acestor patru țări. El a precizat că participanții vor aborda, într-o manieră generală, probleme privind relațiile Est-Vest. alianța atlantică, situația din Africa și din Orientul Mijlociu.Presa din Franța și din alte țări occidentale iși exprimă mirarea in legătură cu faptul că la reuniunea din Guadelupa n-au fost invitate să participe țări ca Italia, Canada i Japonia. Ziarul britanic „Daily Mail', de pildă, scrie că „liderii aceștor țări au manifestat iritare pentru că au fost ocoliți".
agențiile de presă transmit:

In cadrul convorbirii de
la Varșovia prețuită de pri-mirea de către Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., a lui Stane Dolanț, secretarul Prezidiului C.C. al U.C.L. care se află în vizită in R.P. Polonă, au fost abordate probleme vizînd adîncirea relațiilor intre P.M.U.P. și U.C.I., precum si dezvoltarea relațiilor dintre Polonia și Iugoslavia. Au fost discutate, de asemenea, chestiuni privind continuarea procesului de destindere în Europa in lumina îndeplinirii depline a prevederilor Actului final de la Helsinki. S-a subliniat importanta vitală a frînării cursei înarmărilor și începerii unei dezarmări reale.

Comunicatul comun pu* blicat la încheierea vizitei oficiale de prietenie efectuate in U.R.S.S. d? Nur Mohammed Taraki.» secretar general al C.C. al Partidului Democratic Popular, președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar din Afganistan, arată că convorbirile sovieto-afgane s-au referit la problemele relațiilor bilaterale și la unele probleme internaționale actuale. Comunicatul constată dezvoltarea favorabilă a conlucrării economice., tehnico-științifice, precum și a legăturilor în domeniile culturii, in- vățămintului și sănătății dintre cele două țări.
!n legătură cu referendu

mul din Spania asupra noii constituții a tării, desfășurat la 6 decembrie, guvernul ■ spaniol a dat publicității un document în care se exprimă satisfacția în legătură eu aprobarea noii legi fundamentale de către majoritatea zdrobitoare a populației. In document se arată că referendumul s-a desfășurat fără incidente.

Proiecte sovieto-amenca- 
ne privind colaborarea eco
nomică bilaterală. La Mos™va au luat sfîrșit lucrările sesiunii Consiliului economic comercial sovieto-american, in cadrul căreia au fost examinate probleme actuale și de perspectiva ale relațiilor bilaterale, in domeniile industriei, agriculturii, energeticii și tehnologiei, informează agenția T.A.S.S. Conducăto rii consiliului au pregătit propuneri privind dezvoltarea pe mai departe a comerțului sovieto-american pe o perioadă de cinci ani. La lucrări au luat parte aproape 400 de reprezentanți ai unor firme, companii și bănci din S.U.A.

Un proiect de lege a to,,t depus in parlamentul Iranului referitor la confiscarea bunurilor persoanelor care au fugit in străinătate sau care se sustrag acțiunii justiției. Proiectul face parte din măsurile luate de guvern pentru a înlătura corupția și evaziunea capitalurilor. Dispozițiile sale se aplică atit persoanelor angajate in sectorul particular. cît și funcționarilor și salaria- ților de stat de toate gradele, inclusiv celor care au făcut parte din guvernele precedente.
Accident minier. DupS cum anunță agenția M.T.I.. vineri noaptea, în mina de cărbune din Komlo s-a produs o surpare. Șase persoane si-au pierdut viața, iar alte două au fost salvate avind răni ușoare. Oficialitățile cercetează cauzele accidentului.
DeCeS. C'01da Meir, fost prim- ministru al Israelului, a încetat din viață vineri după-amiază. la spitalul Hadessa din Ierusalim, in virstă de 80 de ani.

departamentul


