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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII,
PUTERNIC INSTRUMENT

AL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
oamenilor nimicii

în industria construcțiilor

de mașini

NOI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
pentru Independența Madagascarului" (A. K. F. M.)
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Expresie dintre cele mal grăitoare 
a adincirii continue a democrației 
noastre socialiste, controlul oameni
lor muncii se exercită astăzi în toate 
sectoarele și serviciile publice aflate 
în slujba intereselor cetățeanului. 
Prin orientările principiale si prac
tice date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, la Consfătuirea pe țară a uni
tăților de control al oamenilor mun
cii, prin Îmbunătățirile aduse legii, 
controlul oamenilor muncii a dobin- 
dit un larg caracter de masă, și-a 
amplificat sfera de cuprindere, a de
venit mai combativ, mai eficient. In 
prezent se află sub controlul direct 
al oamenilor muncii aproximativ 
140 000 de unități din domenii esen
țiale ale vieții sociale. La activitatea 
celor 45 000 echipe de control de 
la orașe și sate participă circa 179 000 
de oameni al muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, bărbați și femei, tineri și vîrst- 
nlcL

Ceea ce a cerut șl cere permanent 
conducerea partidului controlului oa
menilor muncii este ca acesta să ac
ționeze cu mai multă fermitate și 
consecventă împotriva oricăror feno
mene negative în sectoarele in care 
activează, să pună un accent 
mare pe educarea personalului 
sfera serviciilor în spiritul 
înaintate față de muncă, al 
corectitudinii, al respectării 
eticii și 
baterea 
și lipsă 
rarea si 
obștesc. _ 
controale' efectuate, Intervențiile tot 
mai frecvente și energice îndreptate 
spre perfecționarea activității in sec
toare de cel mai larg interes cetățe
nesc atestă cu putere faptul că majo
ritatea echipelor acționează în acest 
spirit, că își îndeplinesc cu cinste, in 
mod responsabil, mandatul încredin
țat. Este de evidențiat că echipele de 
control al oamenilor muncii din ju
dețul Hunedoara, de exemplu, au e-

mai 
din 

atitudinii 
cinstei și 
normelor 
pe com-echității socialiste, 

manifestărilor de neglijență 
de răspundere față de apă- 
buna gospodărire a avutului 

Ntjmărul tot mal mare de

fectuat de la începutul anului șl pînă 
acum peste 25 000 de controale, cele 
din București — circa 30 000, iar cele 
din județele Ilfov, Timiș șl Iași — 
peste 15 000.

Subliniind amploarea participării 
oamenilor muncii la exercitarea con
trolului, trebuie să spunem că în u- 
nele localități unitățile de control nu 
acționează corespunzător — nici ca 
frecventă, nici în ce privește cuprin
derea tuturor sectoarelor prevăzute 
în lege. Faptul că în unele municipii 
ca Botoșani. Tulcea sau Lugoj 
echipele și-au început, practic, acti
vitatea abia în a doua parte a anului, 
a făcut ca acestea să nu efectueze 
numărul de controale necesare și, ca 
atare, aportul lor la perfecționarea 
muncii respectivelor sectoare să nu 
fie pe măsura atribuțiilor și răspun
derilor cu care au fost investite.

Cerințele perfecționării in conti
nuare a activității controlului oame
nilor muncii au fost din nou sublinia
te, cu toată claritatea, în cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ultima plenară a Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste. 
Din multitudinea acestor exigențe, 
cel puțin două se detașează — ca 
importantă și prioritate — în mo
mentul de față.

în primul rind, de cea mal mare 
importantă este ca organismele Fron
tului Unității Socialiste, care răspund, 
potrivit legii, de organizarea șl în
drumarea controlului oamenilor mun
cii. să mobilizeze toate echipele la o 
activitate permanentă, pe baza uhor 
grafice judicios alcătuite, care să 
permită efectuarea cu regularitate a 
numărului de controale stabilite. Mai 
mult, așa cum a rezultat șl rezultă 
din consfătuirile organizate periodic 
de consiliile locale ale Frontului Uni
tății Socialiste, din opiniile expri
mate în ziarul nostru de responsabilii 
unor echipe, este necesar ca echipele 
de control al oamenilor muncii să 
nu se limiteze la numărul minimal 
de controale prevăzute în lege, ci să

ÎN ZIARUL DE AZI:

sporească numărul acestora, să efec
tueze atitea controale cite sînt nece
sare pentru înlăturarea oricăror nea
junsuri, pentru continua perfecționare 
a activității sectoarelor aflate în sluj
ba cetățenilor. Strîns legat de aceasta, 
se impune ca echipele să revină în 
locurile unde constată neajunsuri, 
pentru că insistenta în sesizarea de
ficientelor este de natură să schimbe 
atitudinea conducătorilor respective
lor unități față de ele, să-i determine 
să adopte măsuri hotărîte pentru în
lăturarea lor, pentru îmbunătățirea 
muncii. Este o cerință cu atit mai im- 
portaptă, cu cit se constată că. in 
sfera comerțului, transporturilor, o- 
crotirii sănătății, administrării și gos
podăririi fondului locativ, continuă să 
existe deficiente, calitatea serviciilor 
asigurate cetățenilor nesituîndu-se, 
în toate cazurile, la nivelul solicită
rilor justificate ale oamenilor muncii, 

O altă cerință la fel de importantă 
pentru perfecționarea Întregii activi
tăți de control o constituie asigura
rea rezolvării operative, cu toată răs
punderea, a propunerilor și sesizărilor 
făcute de echipele de control al oa
menilor muncii. Or, în această direc
ție, se constată o serie de neajunsuri 
începînd cu felul în care sînt recep
ționate sesizările — privite în mod 
profund eronat de unii conducători și, 
șefi de unități ca un „amestec" în' 
treburile lor.

în conformitate cu prevederile legii, 
conducerile întreprinderilor și unită
ților supuse controlului sînt obligate 
să ia toate măsurile, astfel incit sesi
zările oamenilor muncii să fie recep
ționate operativ și analizate cu toată 
atenția. Modul de rezolvare a acesto
ra trebuie să fie. de asemenea,'adus 
periodic in dezbaterea adunărilor ge
nerale și a consiliilor oamenilor mun
cii. Unele comisii locale ale F.U.S. de 
coordonare a activității controlului 
oamenilor muncii organizează consfă
tuiri de analiză a modului in care sînt 
înfăptuite propunerile făcute de e- 
chipe. întîlniri intre reprezentanți ai 
unităților de control și conducerile 
întreprinderilor vizitate, în care cei 
vinovați sînt trași la răspundere in 
mod public. Asemenea forme de 
sprijinire a controlului oamenilor 
muncii trebuie extinse, generalizate, 
tocmai pentru ca această activitate să 
fie cit mai eficientă.

în cursul acestui an. industria 
construcțiilor de mașini și-a 
sporit potențialul cu încă 204 
capacități de producție, reali
zate atît de formațiile trusturi
lor de construcții industriale, 
cit și In regie proprie. Un nu
măr de 11 dintre acestea au fost 
puse în funcțiune înainte de 
termen. în această perioadă au 
intrat în producție noi capaci
tăți în cadrul combinatelor de 
utilaj greu din Cluj-Napoca, Iași 
și Craiova. întreprinderii de 
tractoare Timișoara, Șantierului 
naval Tulcea, noua turnătorie a 
întreprinderii de utilaj pentru 
ridicat din Lugoj, o capacitate 
pentru mașini agricole în cadrul 
întreprinderii mecanice-Oradea, 
trei capacități de producție 
aparținînd întreprinderii de uti
lai alimentar și morărit din To- 
pleț, precum și secția de con
strucții metalice pentru cazane 
a întreprinderii mecanice Bocșa.

De menționat că pe parcursul 
primilor trei ani ai actualului 
cincinal în industria construc
țiilor de mașini au fost puse in 
funcțiune mai mult de 500 noi 
capacități amplasate în mai toa
te județele țării. (Agerpres).

GALAȚI

5 MILIOANE TONE 
OTEL ÎN ACEST AN

In după-amiaza zilei de du
minică, la Combinatul siderur
gic Galați a avut loc un impor
tant eveniment de muncă : atin
gerea producției de 5 milioane 
tone otel obținută 
cel maii îrtajt.hivel de producție, 
înregistrat de/ un combinat si
derurgic românesc. < 
reprezintă, totodată, 
capacității la care fusese inițial 
conceput 
lăți. De 
investiții 
funcțiune 
rul de tablă groasă nr. 2, otelă- 
ria nr. 3 cu turnare continuă, 
furnalul nr. 6 de 3 500 mc și al
tele — vor permite realizarea 
capacității finale a combinatului 
de 10 milioane tone otel pe an. 
(Dan Plăesu)

în acest an,

Această cotă 
, realizarea

combinatul de la Ga- 
mentionat câ marile 
ce vor fi puse aici in 
anul viitor — lamino-
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pricepem 
și pasiune"

Inginerului George 
Munteanu, directorul 
stațiunii pentru meca
nizarea agriculturii din 
Tulcea. îi place să spu
nă : „Nici o născocire 
a spiritului uman nu 
s-a născut din spirit 
funcționăresc, dintr-o 
gindire „cu mînecuțe", 
toate s-au născut din 
dragoste autentică pen
tru nou. Bineînțeles, 
plus pricepere. Adău
gați la pricepere și pa
siune si veți afla „se
cretul inventivității".

Cunoscîndu-1. înțe
legi de ce în cuvintele 
sale răzbate satisfacția 
omului care și-a găsit 
pasiunea în care să se 
investească.

Este de douăzeci de 
ani inginer și. in acest 
timp, unitatea în care 
lucrează a fost de ne
numărate ori — și da
torită eforturilor sale — 
cu un pas înaintea teh
nologiei de care dispu
nea agricultura. A 
creat și a folosit — pe 
vremea cînd Industria 
nu producea încă utilaj 
pentru recoltat. încăr
cat și transportat co
ceni de porumb — un 
astfel de utilaj ; prin 
munca lui s-a realizat, 
de asemenea, un dispo
zitiv de recoltat plea
vă: tot lui i se datoreș- 
te și un procedeu 
practic de determinare 
a rezistentei ohmice a 
prizelor de pămint la 
instalațiile electrice. La 
27 mal 1977. Oficiul de 
Stat pentru Invenții și 
Mărci i-a emis breve
tul nr. 61651 pentru 
dispozitivul de protec
ție a motoarelor elec-

trice trifazate, dispozi
tiv produs astăzi în 
serie la S.M.A. Tulcea. 
Se luptă acum să 
creeze niște utilaje 
simple pentru testarea 
calității reparațiilor la 
combine și a recondi- 
ționării unor piese, ex- 
perimentînd. în același 
timp, o instalație de 
încălzire a apei cu 
energia solară, „ca să 
nu mai ardem gazul de 
pomană vara la baia și 
bucătăria stațiunii".

Din cel 8 ani de cînd e 
director. în ultimii 4 
ani unitatea a realizat 
și depășit toți indicato
rii de plan.

îi plac Caragiale, 
Moliăre și Cehov, dar 
a făcut o pasiune și 
din Shakespeare. îi 
place muzica. Cîntă la 
pian, acordeon și chi
tară și predă ultimele 
două instrumente celor 
doi băieți al săi. Este 
unul dintre veteranii 
cineclubiștilor tulceni, 
a realizat filme, a ob
ținut cu ele distincții 
și crede in forța educa-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, luni dupâ- 
amiază, pe Giselle Rabesahala. seere- 
tar general al partidului „Congresul 
pentru Independenta Madagascarului" 
(A.K.F.M.). membru al Biroului 
Frontului Național pentru Apărarea 
Revoluției, ministrul culturii din Re
publica Democratică Madagascar, 
care efectuează o vizită de prietenie 
în tara noastră. La invitația C.C. al 
P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste.

Exprimînd sincere mulțumiri pentru 
invitația de a vizita tara noastră, 
oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu, din partea Birou
lui Politic al C.C. al partidului 
A.K.F.M., și a Guvernului Republi
cii Democratice Madagascar un cald 
salut prietenesc.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
Comitetului Central. Biroului Politic 
al partidului A.K.F.M. și Guvernului 
Republicii Democratice Madagascar 
un salut cordial si cele mai bune 
urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi dintre P.C.R. și 
A.K.F.M., evidentiindu-se. totodată, 
dorința de a dezvolta si diversifica 
.relațiile de conlucrare prietenească si 
solidaritate dintre cele două partide 
în interesul popoarelor român și 
malgas. al întăririi unității tuturor 
forțelor antiimperialiste. S-a subli
niat. de asemenea, cu satisfacție că 
relațiile de colaborare si cooperare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Madagas
car se dezvoltă continuu si s-a ma
nifestat hotărîrea comună de a se 
acționa pentru lărgirea lor pe diverse 
planuri, spre binele ambelor popoare, 
al cauzei păcii si Înțelegerii interna
ționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației politice in
ternaționale actuale, relevîndu-se. cu 
acest prilej, dorința celor două țări 
de a continua să colaboreze ne plan 
international, pentru a-si aduce con
tribuția la lupta popoarelor pentru 
abolirea definitivă a politicii impe
rialiste. colonialiste, neocolonialiste. 
de discriminare rasială și apartheid, 
pentru dezarmare, pace si înțelegere 
între popoare, pentru democratizarea, 
relațiilor internaționale, lichidarea 
subdezvoltării, pentru o nouă ordine 
economică internațională.

A fost exprimată necesitatea spri
jinirii luptei popoarelor africane pen
tru apărarea si întărirea independen
tei lor naționale si a fost reafirmată 
solidaritatea cu mișcările de eliberare 
din Rhodesia și Namibia, cu lupta 
justă a populației do culoare din 
Africa de Sud.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Industria județului Prahova a îndeplinit planul pe primii trei ani ai cincinalului

0 problemă cardinală a 
epocii noastre. Una din trăsă* 
turile cele mai marcante ale epo
cii oontemporane o constituie, fără 
îndoială, accentuarea transformă-

La 11 decembrie, industria jude
țului Prahova a anuntat îndeplini
rea sarcinilor de plan pe primii trei 
ani ai actualului cincinal. în cele 20 
de zile avans, colectivele unităților 
Industriale vor realiza o producție su
plimentară evaluată la circa 2.6 mi
liarde lei. De asemenea. întreprin
derile prahovene, care livrează pro
duse în peste 70 de țări ale lumii, 
si-au depășit sarcinile de export cu 
3 miliarde lei-valută.

în teleglăma adresată cu' acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceausescu, 
de Comitetul județean Prahova al 
P.C.R.. se spune ; Acest bilanț ex
primă spiritul nou de muncă si de 
creație colectivă al maselor, expresie

elocventă a Înaltului lor patriotism, 
a aplicării in viată. Ia fiecare loc de 
muncă, a politicii științifice si crea
toare a partidului si statului nostru, 
a indicațiilor prețioase ne care 
dumneavoastră personal ni le-ați 
dat. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în județul nostru si 
in cadrul consfătuirilor de lucru or
ganizate la Comitetul Central al 
partidului.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că oamenii 
muncii prahoveni, sub conducerea 
Comitetului județean de partid, vor 
face totul pentru realizarea integra
lă si depășirea in continuare a sar
cinilor de plan pe anul 1979 și pe în-

trecu! cincinal, adueîndu-ne astfel 
contribuția la efortul constructiv al 
întregii națiuni, pentru ridicarea 
patriei pe noi culmi ale progresului 
si civilizației, pentru făurirea comu
nismului 
României

și întărirea prestigiului 
în lume.

★
11 decembrie au realizatPînă la 

principalele prevederi pe primii trei 
ani ai cincinalului unitățile indus
triale din 23 de județe, ca si cele 
din municipiul București. Unele ju
dețe ca Satu Mare. Covasna si Su
ceava au raportat îhdeplinirea aces
tor prevederi cu două luni îpainta 
de termen.

(Agerpres)

IN MAREA DIVERSITATE DE CONDIȚII ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE,

ALE LUPTEI POPOARELOR PENTRU PROGRES SOCIAL, DESTINDERE Șl PACE

tlvă a filmului făcut de 
amatori.

Cu tot atîta exacti
tate, inginerul George 
Munteanu știe și ce 
pretinde fie la ceilalți :

— Intr-o ședință de 
partid am propus ' ca 
fiecare comunist să 
vină cu cite două solu
ții noi pentru repara
ții, recondiționări de 
piese ori autodotare și 
să se ocupe de cel fără 
de partid pentru ca 
fiecare membru al co
lectivului să contribuie 
cu cel puțin încă o so
luție. Desigur, n-au 
răspuns toți, dar rezul
tatul îl putem socoti 
în ansamblu satisfăcă
tor. în preocupările 
mele tehnice nu m-aș 
descurca fără colabora
rea unor muncitori de 
înaltă competentă pro
fesională, ca Nicolae 
Jar, Gheorghe Mocanu 
și alții. Vreau să spun 
că muncitorii zilelor 
noastre au o mare pu
tere de creație șl con
cepție, care se valo
rifică însă în funcție 
de felul cum știe să 
le-o stimuleze condu
cătorul unității.

— Dar defecte nu a- 
veti ? — l-am între
bat.

— Există oameni fără 
defecte ? Important 
este să ți le cunoști, 
să te strădui să le 
înlături și, extrem de 
important, acestea să 
nu fie niciodată o pie
dică in munca ce
lorlalți.

...Era maxima cu 
care aș fi putut începe 
acesrt portret.

E. MIHAILESCU
Desen da Gabriel Lupu

Construcții moderne de locuințe la Arad

— Pentru un reportaj pe 
la noi ? m-a întrebat Oprea 
Toma, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinde
rii „1 Mai" Ploiești.

Pune mîna pe telefon și 
aud : „Alo, medicul șef defr 
la tratamente... Mișule, vezi 
că-ți trimit un reporter... 
Ai grijă... Vezi că... Vil să-l 
lei ? Bun 1" îmi zice mie :

— Scrie despre omul ăsta 
cit poți de mult. Are foar
te multe merite, printre 
care și Ordinul Muncii și 
Steaua Republicii si

stau față în față cu un 
om înalt, îmbrăcat în halat 
albastru și de pe ecusonul 
lui aflu că am de-a face cu 
Mihai Bobocea, șef de ate
lier. Obișnuit probabil cu 
întrebările reporterilor, in
tră în subiect fără introdu
cere :

— Sînt născut la 8 no
iembrie 1926, lucrez In a- 
ceastă secție de la 1 septem
brie 1940. Pentru că Îmi 
plăcea marina, și știam să 
înot, am făcut armata la 
vinători de munte. Am re
venit ca maistru principal 
și după cîtva timp am de
venit șef. Dar de ce te uiți 

^așa de mirat la mine ?

— Ml-al fost recomandat 
ca medic-șef internist.

— Meseria noastră așa 
este considerată aici.

— De fapt, care este me-

mare atenție înainte de a
— Tovarășe „medlc-șef", 

zici că aici lucrează peste 
două sute de „medici inter-

Cu bloc-notesul
printre „interniștii 
de la uzinele „1 Mai

Reportaj de Nicutâ TĂNASE

seria dumitale și unde mă 
aflu eu acum ?

— Te afli în cea mai fier
binte secție a uzinei. La 
secția tratamente termice. 
Noi, la fel ca interniștii, nu 
știm ca este In interiorul 
pieselor care trebuie să 
trăiască mult și să fie să
nătoase tun. De aceea tre
buie să le controlăm cu

niști" ?... Pe mine mă in
teresează cam cum tratezi 
dumneata piesele, dar și 
mai mult cum tratezi, cum 
„călești" oamenii.

— Intră in secție. Ia-t pe 
„medici" cum îți ies In cale, 
la-i la întimplare și afli.

Am ascultat sfatul „me
dicului șef". Printre cup
toarele de coacere a piese
lor, la un moment dat mi-a

„In cadrul colaborării și conlucrării dintre țările socia
liste, un rol de cea mai mare însemnătate are, fără îndoială, 
afirmarea tot mai puternică a principiilor de egalitate, respect 
reciproc și întrajutorare tovărășească, ce trebuie să ofere 
Uimii un model înaintat de raporturi internaționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la ședința solemnă cu prilejul sărbătoririi a șase decenii 
de la făurirea statului național unitar român)

atras atenția un tratamen- 
tist pe degetul căruia am 
observat prins, în loc de 
inel, un fir de arnici roșu. 
Dumitrache T. Gheorghe. 
Șef de echipă. Aflu de la 
el că are patru copii, că este 
din satul Ghighiu, la circa 
zece kilometri de Ploiești, 
că face naveta, are 41 de 
ani și că, o vreme, a fost 
un client permanent al ga
zetei satirice, că avea ne
numărate absențe nemoti
vate.

— Și cum al ajuns șef de 
echipă ?

— Mulțumită lui 
Mișu.

— „Medicul șef" ?
— Da, El m-a luat, 

prelucrat, a chemat-o 
nevastă-mea aici, i-a . 
și ei cit de priceput sînt în 
meserie... M-a chemat de 
mai multe ori în biroul lui 
să mă întrebe ce-i cu mine, 
cînd o să mă îndrept, și, 
intr-o bună zi, mi-a adus 
la cunoștință că are de gînd 
să-mi dea în primire o echi
pă.

— Dar văd că al un inel 
de arnici pe degetul ăla, de 
ce ?

nea

m-a 
pe 

spus

(Continuare în pag. a III-a) ,

rilor revoluționare, trecerea a noi 
state și popoare pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente. manifestarea tot mai largă 
a unor opțiuni spre organizarea socie
tății pe baze socialiste, spre construi
rea unei orînduiri noi, bazate pe jus
tiție și echitate, spre făurirea unei 
lumi a dreptății sociale si naționale, 
care să asigure progresul general. în
florirea fiecărui popor. în aceste con
diții. capătă tot mai . mare însemnă
tate problema principiilor si norme
lor care trebuie să călăuzească rela
țiile dintre state și, îndeosebi, dintre 
țările constructoare ale noii orînduiri.

întreaga desfășurare a evenimen
telor atestă că vechile relații generate 
de orinduirea capitalistă nu mai co
respund realităților si necesităților 
actuale, nu mai pot oferi soluții 
problemelor complexe pe care le 
ridică lumea contemporană. Revine 
țărilor socialiste misiunea de înal
tă răspundere istorică de a de
monstra superioritatea socialismului 
atit pe planul construcției interne, al 
edificării unei orînduiri eliberate de 
orice exploatare și asuprire, libere, 
democratice și prospere, cit și pe 
planul relațiilor internaționale. în- 
tr-o opoziție ireductibilă cu trăsătu
rile relațiilor impuse de imperialism, 

. bazate pe inegalitate, pe dominația, 
asuprirea și spolierea celor mai slabi 
de către cei puternici, prin acte de 
dictat, de forță și imixtiune, țările 
socialiste sint chemate să afirme cu 
putere un tip nou de raporturi inter
statale bazate ferm pe principii de 
deplină egalitate, respect reciproc și 
întrajutorare tovărășească, care să 
asigure dezvoltarea ior liberă și suve
rană. afirmarea plenară a personali
tății proprii a fiecărei națiuni, atit po 
plan intern, cit și in viața interna
țională.

Așa cum pe Plan intern raportu
rile socialiste trebuie să asigure e- 
galitatea între indivizi, pe plan In
ternațional ele presupun deplina e- 
galităte între națiuni ; așa cum pe 
plan intern socialismul lichidează 
orice formă de îngrădire a omului și 
asigură deplina libertate individuală, 
raporturile internaționale socialiste li
chidează orice inegalități in relațiile 
dintre state, instaurează respectul re
ciproc al independenței și suverani
tății naționale ; așa cum pe plan in
tern relațiile socialiste înseamnă În
trajutorarea între indivizi in vederea 
progresului comun, pe plan interna
țional ele înseamnă dezvoltarea co
laborării în spiritul solidarității, în
trajutorarea urmărind progresul fie
cărui popor ce a pășit pe calea so
cialismului ; așa cum pe plan intern 
socialismul trebuie să creeze condi
ții pentru deplina afirmare a perso
nalității fiecărui individ, relațiile pe 
plan internațional au menirea de a 
asigura înflorirea plenară a fiecă
rei națiuni, valorificarea nestînjeni- 
tă a întregului ci potențial material 
și uman.

Viata însăși a demonstrat și de
monstrează că respectarea strictă, ca 
un tot unitar, a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galitătii in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc, 
întrajutorării tovărășești și solidari
tății internaționale asigură premise
le cele mai favorabile pentru o co
laborare rodnică, în folosul progresu
lui tuturor țărilor socialiste, reprezin
tă condiția fundamentală pentru 
realizarea unei unități trainice, pen
tru sporirea forței de atracție șl » 
prestigiului socialismului in lume, re
lațiile clădite pe asemenea principii 
fiind menite să prefigureze viitoare-
tContlmmm tn n IV-,I
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„Trubadurii 
prieteniei**

Cind au apărut pe scenă cei 
25 de elevi de la Școala generală 
din Dumbrăveni-Suceava, îm
preună cu tinăra ți inimoasa lor 
profesoară de muzică Elena 
Andriescu, oamenii din sală se 
întrebau nedumeriți: De ce 
i-or fi zicind formației „Truba
durii prieteniei" 7 A fost 
de-ajuns ca elevii să interprete
ze primele cintece, fi toată sala 
s-a lămurit, aplaudmd minute 
in șir. Au urmat alte ți alte cin
tece in limba română și in dife
rite limbi străine (franceză, en
gleză, rusă, italiană, japoneză...). 
Cintece din creația folclorică a 
multor țări de pe toate meridia
nele globului.

Copiii trubaduri dintr-un sat 
sucevean trimit un vibrant me
saj de prietenie tuturor copiilor 
lumii.

Poftiți 
„obiectul**!

Dintre multele impresii 
amintiri foarte plăcute
timpul petrecut la Băile Felix, 
M. Alexandru din municipiul 
Tirgu Mureș a reținut una pe 
care ne-a relatat-o: „Intr-una 
din zile am plecat la ștrandul 
termal „Apollo" cu ceasul la 
mină, dar m-am întors fără el. 
Nu știu cum s-a intimplat, dar 
mi-am dat seama de acest lucru 
abia mai tirziu. M-am dus in
tr-o doară și-am intrebat-o pe 
garderobiera Maria Popa dacă 
nu cumva îl văzuse pe undeva. 
„Poftiți obiectul — mi-a «pus ea. 
Vedeți că l-am tntors eu". Și 
„obiectul" mergea... ca ceasul.

Dintr-un

fi 
din
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Vestea te răspindise ca fulge
rul printre sătenii din Mindra- 
Loamneș, județul Sibiu : un lup 
dă târcoale satului. La scurt 
timp, știrile se încrucișau, alar
mante : „Lupul, cit un vițel de 
mare, a dat iama prin niște oi" 
— spunea unul. „Eu l-am văzut 
aseară chiar prin mijlocul satu
lui" — declara altul. Cineva a 
avut o idee inspirată : „Ce-ar fi 
să scotocim nițel printre pilcu
rile de salcirn de lingă sat 7 
Trei vînători curajoși — Ion 
Prisecan, Viorel Presecan ți 
Nicolae Ramf — și-au luat 
inima-n dinți șt pușca pe umăr. 
L-au dibuit repede ji l-au 
răpus. Acum, o altă veste a 
dat ocol satului: „Blana nami
lei întrunește toate cerințele 
pentru un trofeu ți o medalie".

I
I
I
I
I

ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI
ELECTRICE Șl COMBUSTIBILULUI

0 imperioasă necesitate ecomnict,
■ îndatorire civica

De la începutul anului. în cadrul 
acestei rubrici am prezentat lună de 
lună evoluția pe Județe a consumu
rilor energetice. Este de menționat 
că o serie de unități economice, 
prin măsurile adoptate, au reușit 
să se încadreze în repartițiile pla
nificate, iar altele să recupereze 
cantitățile de energie consumate în 
plus, lncadrîndu-se în normele de 
consum stabilite prin plan. Deși ne 
aflăm in ultima lună a anului, mai 
sint întreprinderi și chiar județe în 
care nu s-a acționat cu hotărîre 
pentru aplicarea de măsuri tehnice 
și organizatorice riguroase în ve
derea lichidării consumurilor nera
ționale. a risipei. Aceasta reiese în 
mod evident și din situația pe luna 
noiembrie, înregistrată la Centrala 
Industrială de rețele electrice.

DEPĂȘIT

în județele :
• ARAD — cu 11,2 la sută (cel 

mai mare consum suplimentar : 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce din Arad).
• BOTOȘANI — cu 10,8 la sută 

(o importantă depășire a repartiți
ei de energie electrică s-a consta
tat la I.T.M. din Botoșani).

® BRĂILA — cu 9,3 la sută (de
pășiri „record" există la Combina
tul de celuloză, hîrtie și fibre ar
tificiale — situație sesizată de altfel 
și In lunile anterioare — și la 
Schela petrolieră din Brăila).

0 IALOMIȚA (Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Slobozia).

0 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

(întreprinderii. „Laromet" șl „Re
publica").

0 IAȘI (Fabrica de zahăr din 
Pașcani, combinatul de utilaj greu 
„Nicolina" din Iași).

0 TIMIȘ (întreprinderea „Teh- 
nometal" din Timișoara).

0 OLT (întreprinderea de alumi
niu din Slatina, întreprinderea de 
osii și boghiuri din Balș șl între
prinderea de produse cărbunoase 
din Slatina).

0 HARGHITA (întreprinderea 
de fier din Vlahița și întreprinde
rea minieră Harghita).

0 SIBIU (întreprinderea „Vltro- 
metan" din Mediaș șl întreprinde
rea județeană de morărit și panifi
cație din Sibiu).

0 CARAȘ-SEVERIN (Combina
tul siderurgic din Reșița).

0 VRANCEA (Filatura de lină 
pieptănată din Focșani).

0 GORJ (întreprinderea minieră 
din Motru).

0 NEAMȚ (întreprinderea de 
țevi din Roman si întreprinderea 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț).

LA LIMITĂ

în județele :
ALBA, BinOR, BRAȘOV, DÎM

BOVIȚA și MARAMUREȘ.
Dacă o serie de unități cum sînt 

întreprinderea „Refractara" din Al
ba Iulia, întreprinderea de alumină 
din Oradea. întreprinderea de trac
toare din Brașov. Combinatul de 
lianți și azbociment din Fieni și 
Exploatarea minieră din Borșa nu 
ar fi depășit repartițiile, județele 
de mai sus ar fi realizat economii.

CUM A EVOLUAT CONSUMUL IN LUNA NOIEMBRIE?
De la Centrala industrială de rețele electrice

ECONOMII
Dintre județele care s-au înca

drat în repartițiile planificate și au 
obtinut economii de energie men
ționăm :

BACĂU, DOLJ, ILFOV, PRAHO
VA și VÎLCEA.

Sînt rezultate bune, care arată 
preocuparea consumatorilor din 
aceste județe pentru utilizarea ra
țională. cu spirit gospodăresc a e- 
nergiei electrice.

★
Din statisticile aflate la Centrala 

Industrială de rețele electrice reiese 
că în timp ce numeroase colective 
de întreprinderi depun eforturi 
perseverente pentru reducerea con
sumului de energie, conducerile 
altor unități — circa 190 — în loc 
să ia măsuri ferme pentru a se în
cadra în repartițiile planificate, in

sistă să li se suplimenteze aceste 
repartiții. Consumul suplimentar 
înregistrat, în luna noiembrie, 
numai de aceste unități, se ridică 
la 57 milioane kWh, reprezentînd a- 
limentarea cu energie electrică, pe 
timp de un an. a 45 000 de aparta
mente. Sau. altfel spus, cu această 
cantitate de energie electrică si- 
derurgiștii pot produce 72 mii tone 
oteL în condițiile în care oamenii 
muncii, răspunzînd chemării parti
dului, desfășoară o acțiune amplă 
pentru utilizarea rațională, cu înalt 
spirit gospodăresc, a energiei, pen
tru înlăturarea oricăror forme de 
risipă, este imperios necesar ca și 
colectivele, consiliile oamenilor 
muncii și organizațiile de partid 
din aceste unități să ia măsuri ho- 
tărîte pentru a asigura nu numai 
încadrarea fermă in repartițiile 
planificate, ci și reducerea continuă 
a consumurilor de energie elec
trică.

Ion LAZAR

OAMENI AI MUNCII!
Acționînd cu perseverență și spirit de inițiativă, aplicînd soluții teh

nice și tehnologice eficiente, să facem totul pentru economisirea severă a 
energiei electrice! Aceasta este în interesul dezvoltării economiei națio
nale, al creșterii propriei noastre bunăstării

harghita: Produse de înaltă performanță tehnică

„Zîmbiți, 
| vă rog!“
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Nimeni n-a putut si 
exact cum de s-a intimplat că 
Florica Pisică din Galați (strada 
Gheorghe Doja, nr. 55) a putut 
să sustragă o legitimație de la 
un laborator foto. Ceea ce se 
știe acum cu precizie e că sus- 
zisa Florica Pisică promitea a- 
matorilor executarea de tablouri 
după fotografii de familie. Fi
rește, contra cost. Zecile de 
amatori escrocați — dintre 
care nici unul n-a avut mă
car curiozitatea să se uite 
mai atent pe legitimație, să vadă 
că una scria pe ea și alta era 
Florica Pisică — au rămas... ca la 
fotograf cind au aflat că aceasta 
nu avea nici In clin, nici in mi- 
necă cu laboratorul foto.

Ca le-am putea spune celor 
creduli, care n-au deschis ochii 
ci... punga 7 Poate indemnul — 
ușor modificat — al fotografu
lui : „Zîmbiți, vă rog... dacă mai 
puteți l".

Nu i-a plăcut 
acasă...

Nu o dată, vecinii lui M.S. din 
Turda au fost martorii unor 
scandaluri de pomină pe care 
acesta le 
Mai 
cite 
cum 
cind 
chef _
dat, înfuriat peste măsură, M.S. 
ți-a lovit soția și a dat-o afară din 
casă, împreună cu cei doi copii. 
Vecinii au anunțat organele de 
ordine, iar M.S. a ajuns in fața 
instanței de judecată. Intrucît nu 
era la prima abatere și pentru 
ținere de minte, o lună de zile 
a fost trimis la un alt „domici
liu".

provoca in familie, 
cind venea de la 

chef prelungit. Ața 
intimplat ți deunăzi, 
intrat în casă cu

ale,
un 
t-a
a ____

de ceartă. La un moment
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O pădure 
într-o 
mașină

•

Dacă ar fi dat crezare numai 
celor scrise in delegația nr. 516, 
prezentată de șoferul loan 
Misznyak din Satu Mare și sem
nată de Petre Misznyak, șeful și 
unchiul celui de la volan, patru
la miliției din Baia Mare ar fi 
aflat doar că autofurgoneta res
pectivă (31-SM-2285) fusese tri
misă la Tirgu Lăpuș după piese 
de schimb. Dar, ce si vezi ? In 
loc de piese de schimb (de unde 
piese de schimb la Tirgu Lă
puș 7), șoferul avea in auto
furgonetă nu mai puțin de 34 de 
brazi, pentru a-i vinde. O ade
vărată viitoare pădure. Ba i-a 
mai ți transportat cu mașina și 
cu benzina statului. Și, fiind „in 
delegație" urma să primească și 
diurnă pentru un sejur de trei 
zile, acasă, la Băiuț. Asupra șo
ferului s-au găsit ți foi de par
curs in alb. Una peste alta, i-au 
adus o încărcată „notă de plată". 
Dar celor care i-au dat cale li
beră 7

Rubrică realizata de
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților 
„Scînteii"
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Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

Metalul—mai judicios folosit
Victor Mitu. tehnician, întreprin

derea „Eiectroputere“-Craiova : 
Concomitent cu preocuparea pentru 
realizarea unor produse electroteh
nice competitive, cu parametri teh- 
nico-functionali superiori și cu 
cheltuieli reduse, în întreprinderea 
noastră se acționează cu bune re
zultate și în direcția reducerii con
sumului pe fiecare produs. Iată 
cîteva căi și mijloace folosite : în
noirea producției prin realizarea de 
noi produse și reproiectarea celor 
care nu mai corespund cerințelor 
tehnicii actuale, debitarea materia

lelor după planuri judicios întoc
mite. valorificarea materialelor re
cuperabile, stimularea spiritului 
gospodăresc al muncitorilor pentru 
folosirea fiecărei cantități de mate
rial. S-a reușit, astfel ca în acest 
an, în unitatea noastră, la structura 
producției fizice realizate să se e- 
conomisească peste 1 300 tone de 
metal, din care peste 1100 tone la
minate. Rezultatele cele mai bune 
le-au dobîndit colectivele fabricilor 
mașini electrice rotative și trans
formatoare de forță.

Promisiunile circulă, bicicletele stau
T. Chiorean, merceolog la I.C.S. 

mărfuri industriale din Satu Mare : 
Conform repartiției, unitatea noas
tră a încheiat cu întreprinderea 
chimică „Victoria“-Tîrgoviște un 
contract pentru livrarea cîtorva mii 
de anvelope și camere de biciclete. 
Deși livrarea trebuia să se facă e- 
șalonat, în toate trimestrele anului, 
în zece luni ni s-au trimis doar 620 
de anvelope și camere. Faptul că 
întreprinderea producătoare a fost

obligată să plătească penalizări 
pentru încălcarea contractului nu 
soluționează problema. La toate in
tervențiile noastre, Întreprinderea 
tîrgovișteană ne-a trimis, în locul 
mărfurilor contractate, promisiuni. 
Cum bicicletele nu pot circula cu... 
promisiuni, solicităm conducerii în
treprinderii „Victoria" să-și onoreze 
integral obligațiile din contractul 
încheiat.

Defecțiuni... de solicitudine

Un fapt semnificativ dintre 
multe altele care ilustrează dez
voltarea industrială din ultimele 
decenii a județului Harghita. La 
întreprinderea mecanică din Gheor- 
ghieni se turnau prin anul '50 doar 
ochiuri și plite de fontă pentru sobe, 
astăzi se realizează lunar o pro
ducție de 480 tone piese de schimb 
de înaltă complexitate : carcase de 
motoare, piese și accesorii de mo
toare, piese pentru mașini-unelte, 
aparataje electrice de joasă ten
siune pînă la o greutate de 500—600 
kg, componente ale unor complexe 
agregate montate la Uzinele de 
strunguri Arad, „Electromotor“-Ti- 
mișoara și altele. Nomenclatorul re
perelor realizate depășește cifra de 
1 000. Extinderea la care se lucrea
ză In prezent — o nouă turnătorie 
de mari proporții — va asigura la fi
nele actualului cincinal o produc
ție de 10 ori mai mare decît cea re
alizată în anul 1975. „Aici — spune

Stefan Păli, directorul întreprin
derii — vor fi întrunite toate posi
bilitățile pentru producerea unor 
piese de fontă de calitate supe
rioară, aliate, precum și pentru fa
bricarea unor piese care vor cîntări 
și 5 tone. în întreprindere se reali
zează de pe acum diafragmele de 
măsură care lucrează la parametri 
înalți, peste 150 de atmosfere și pes
te 450 grade Celsius, asimilate și in
troduse recent in fabricație". Iată 
doar cîteva realizări dintr-o veche 
unitate harghiteană lansată pe ver
ticalele unei spectaculoase dezvol
tări pe care o atestă deopotrivă so
licitările și aprecierile de care se 
bucură produsele ei în țară și din
colo de hotare. (I. D. Kiss).

în Imagine : Aspect de la noua 
turnătorie-gigant care se realizează 
în prezent la întreprinderea meca
nică Gheorgheni. Foto Nagy P. 
Zoltan).

Vasile Ciubotariu, strada Florilor 
nr. 4, apartamentul nr. 6, Sighișoa
ra : Cu un an în urmă, cînd ne-am 
mutat în noile apartamente, am 
semnalat reprezentanților exploa
tării de gospodărie comunală și lo- 
cativă defecțiunile de construcție 
ale instalațiilor sanitare și de încăl
zire, ale ușilor și ferestrelor, faptul 
că în planșeele din băi au rămas 
spărturi prin care se infiltrează apa 
de la un etaj la altul. De atunci am 
tot revenit cu sesizări la organele 
locale, solicitînd să se urgenteze 
înlăturarea acestor defecțiuni, dar 
degeaba. In luna august, reprezen
tanți ai întreprinderilor de construc- 
tii-montaj și ai E.G.C.L. au venit 
la fața locului, au notat din nou 
remedierile care trebuie făcute, 
ne-au dat asigurări că în două săp-

Pe scurt,
0 Sporește zestrea edilitară. Nu 

de mult, in centrul civic al orașului 
Petrila a fost dat în folosință un 
nou bloc de locuințe avînd la par
ter numeroase unități comerciale 
și prestatoare de servicii. Tot aici 
se află în construcție o școală cu 16 
săli de clasă și două blocuri cu 99 
apartamente. (Constantin Băduță, 
mașinist, preparatia cărbunelui Pe
trila).

0 Fier vechi... pentru rugină ? în 
spatele oborului din Brăila sînt a- 
runcate mari cantităti de fier vechi 
(aragaze. butoaie metalice etc). Alte 
cantităti de fier vechi ruginesc prin 
curțile și gospodăriile cetățenilor, 
deoarece în oraș nu există un cen
tru care să-l colecteze de la popu
lație. Propun forurilor de resort să 
ia măsuri de înființare a unor ast
fel de centre de colectare. (loan 
Vădana, Brăila).

® Prin autodotare. Colectivul 
Combinatului de prelucrare a lem- 

i nului din Pitești a acumulat o bo- 
\ gată experiență în domeniul reali-

tămîni lucrările se vor executa și- 
duși au fost. Nici după ce am ridi
cat această problemă într-o adunare 
a oamenilor muncii de la țesătoria 
de mătase Sighișoara, la care a par
ticipat tovarășul prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular județean 
Mureș, cind șeful E.G.C.L. s-a an
gajat să ia măsuri pentru ca reme
dierile la blocul nostru să se exe
cute în cel mai scurt timp. lucru
rile nu s-au urnit din loc. întrucît 
iarna a sosit, iar termenul de ga
ranție expiră în curind. solicităm 
comitetului municipal de partid să 
analizeze de ce sesizările noastre 
n-au fost tratate cu solicitudinea 
cuvenită și să ne acorde sprijinul 
de care avem nevoie pentru urgen
tarea executării lucrărilor respec
tive.

din scrisori
zării cu torțe proprii a unor utilaje 
și instalații necesare dotării tehnice 
a secțiilor, eliminării unor locuri 
înguste. Printre utilajele construite 
și puse în funcțiune în acest an. în 
cadrul planului de autodotare, ale 
cărui prevederi au fost depășite cu 
aproape 2 500 000 lei, se numără și 
cele pentru modernizarea fluxului 
tehnologic la fabrica de mobilă I, 
instalația pentru uscat cherestea cu 
energie solară, transportoare cu 
bandă și șenile. (loan Rizoiu, Pi
tești).

0 „Rezerve" păgubitoare. în de
pozitele centrate de pe platforma 
chimică din Rîmnicu Vilcea (uzina 
de sodă și combinatul chimic) exis
tă, de aproape zece ani. materiale 
și piese de schimb „de rezervă" în 
valoare de multe milioane de lei. 
Acestea trebuiau redistribuite altor 
întreprinderi încă în urmă cu trei 
ani. De ce Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale tolerează ase
menea situație ? (Gheorghe Isnă- 
șoiu, tehnician. Rîmnicu Vilcea).

A apărut ;
„Munca de partid

Vasluiul nu dispune de o 
rețea prea mare pentru ali
mentație publică. Unitățile 
pe care le are sînt însă în 
general bine dotate și, foar
te important, realizează an 
de an venituri însemnate, 
iar în unele cazuri, o renta
bilitate acceptabilă. Prin 
urmare, văzută prin cifre, 
întreprinderea de speciali
tate din Vaslui s-ar putea 
alinia unităților obișnuite 
din tară cu același profil. 
La o privire mai atentă 
însă, această Imagine dis
pare. Dimpotrivă, constati 
că în rețeaua respectivă 
s-au cuibărit abateri grave 
de la regulile de comerț in 
vigoare, devieri serioase de 
la normele obligatorii de 
funcționare a localurilor pu
blice.

Ideea unei alimentații ra
ționale, care a cîștigat te
ren în ultimul timp, pentru 
care militează cu atîta con
vingere specialiștii, medicii 
de la noi și din toată lumea, 
pare să fie ignorată cu de
săvârșire de comerciant!! 
vasluieni. Meniurile acelea 
ușoare, ieftine și bune, la 
baza cărora să stea iegu- 
rnele, carnea de pasăre, pro
dusele lactate, pastele făi
noase, peștele, le găsești atît 
de greu în localuri, îneît ai 
impresia că în județ nu se 
mai află oameni care să 
știe să gătească mîncăruri 
din asemenea produse. Lo
cul meniurilor — sute la 
număr — care ar putea fi 
făcute din pasăre, pește, le
gume, orez ș.a.m.d., l-au 
luat mîncărurile scumpe, 
pregătite aproape numai din 
carne. Lucrurile au mers 
atît de departe, lncît, cind 
am intrat in singurul res
taurant lacto-vegetarian din 
oraș, am fost informați că :

— N-avem tocană de le
gume, dar vă putem servi 
cu sarmale, cu pîrjoale, a- 
vem un creier de porc, fi
cat. ciorbă de porc...

Ciorbă de porc, sarmale 
și pîrjoale la... lacto-vegeta
rian ? Este ridicol și absurd. 
Se vede de la o poștă, fără 
nici o altă demonstrație, că 
personalul localului, direc
torul întreprinderii, contro
lorii. toți cei care tolerează 
o asemenea abatere de la

cea mal elementară regulă 
de comerț, nu practică, ci 
mimează meseria pe care 
și-au ales-o.

Reamintind tovarășului 
Constantin Ștefănescu. șeful 
restaurantului „Complex 
Nord", cîteva dintre ideile 
care au stat la baza consfă
tuirii lucrătorilor din co
merțul socialist ținută în a- 
ceastă vară la București — 
rolul social și economic al 
alimentației publice, nece

cu studii superioare ca tov. 
Ștefănescu, în loc să ridice 
localul pe care îl conduce 
pe o treaptă potrivită ce
rințelor de azi, s-a putut 
„aclimatiza" cu lipsa de 
curățenie, cu dezordinea de 
pe la mese. Dar. cum am 
constatat, tovarășul Ștefă
nescu nu pune la suflet 
toate acestea. E mereu re
tras în biroul lui și face cal
cule. S-a realizat planul ? E 
bine. Proveniența încasări

mal multă băutură decît 
mîncare 7 Cum iși explică 
el această situație ? Am as
cultat răspunsul tovarășului 
Gh. Silion, director adjunct 
al Întreprinderii :

— Așa e obiceiul la noi. 
Dacă-i dai omului o baterie 
și un grătar, e mulțumit.

De unde concluzia că to
varășii din conducerea În
treprinderii gindesc ca șl 
responsabilii de localuri. Se 
mulțumesc să spună că „așa

„Obiceiul nu e bun, 
dar nouă ne convine"

Așa ar dori responsabilii alimentației publice 
din Vaslui să explice - fără să mărturisească - 

neajunsurile existente în acest sector

sitatea ca în viitorii 2 ani 
ponderea producției proprii 
din localuri să crească pină 
la 75 Ia sută etc. — l-am 
întrebat :

— Cit reprezintă la dv., 
din totalul vînzărilor zilni
ce. producția proprie, mîn
cărurile ?

— Cam 40 la sută — ne-a 
declarat responsabilul.

Am privit împreună si
tuația încasărilor dintr-o zi 
oarecare. Se vînduse de 
7 500 lei băutură și doar de 
3 100 lei mîncare.

— Păi cam așa, 30 la sută 
e ponderea — a mai redus 
el din... coada vulpii.

Am privit situația Încasă
rilor dintr-o altă zi. Se vin- 
duse de 5 700 Iei băutură și 
de 1 200 lei mincare. Adică 
ponderea era doar de 23 la 
sută.

— Se mai Intîmplă șl așa 
— a comentat șeful, tăind 
Iar din „coada vulpii".

Ne-am plimbat puțin prin 
așa-zisa braserie a localu
lui. E de mirare că un om

lor nu-I Interesează. Chiar 
dacă s-ar vinde toată ziua 
numai spumă de drojdie. 
Poziția aceasta de om „cu
minte", neutru, care se as
cunde după draperia „pla
nului îndeplinit", dar nu 
pune în practică indicațiile 
primite de la forurile cen
trale. rămîne insensibil la 
cererile publicului. este 
principala cauză pentru 
care alimentația publică din 
Vaslui nu reușește să de
pășească nici măcar procen
tul minim de rentabilitate, 
iar indicatorul de bază 
— producția proprie — ră
mîne foarte scăzut. Cam a 
opta parte din totalul des
facerii.

Aceleași aspecte am găsit 
și la autoservirea „Central", 
la barul „Central" și la așa- 
zisa cramă „Central".

Ce părere poate avea di
rectorul unei întreprinderi 
care, In ciuda tuturor indi
cațiilor. a cererilor publicu
lui, continuă să vîndă, prin 
toate localurile, cu mult

e obiceiul" la Vaslui: gră
tarul și bateria. De aceea, 
probabil, meniurile din res
taurante, cu mici excepții, 
nu s-au mai schimbat de 
ani de zile.

Am privit într-o zi lista 
de bucate a autoservirii 
„Central". Erau trecute a- 
colo cel puțin 30 de feluri 
de mincare cu carne, doar 
cîteva din legume, iar în 
vitrine 30 de căni cu ceai 
și alte 30 de pahare cu 
lapte. Seara tîrziu, am 
trecut din nou pe la 
autoservirea cu pricina. Se 
vînduse absolut tot ceea ce 
era ieftin : toate mîncăru
rile din legume, ceaiul și 
laptele. Din mîncărurile 
mai scumpe — tocane de 
porc, fripturi, ciorbe de 
carne — rămăseseră zeci 
de porții.

Se pare Insă că tovarășii 
care răspund de destinele 
comerțului alimentar din 
Vaslui nu vizitează prea des 
rețeaua comercială, să vadă 
„pe Viu" că nu numai pulpe

de porc și tocăturl lnotînd 
în grăsime se cer în loca
luri. De asemenea, ei n-au 
pătruns sensul unei idei 
exprimate clar în raportul 
ținut la consfătuirea pe tară 
a lucrătorilor din comerț : 
„Alimentația publică tre
buie să-și sporească contri
buția la realizarea unei ali
mentații științifice, rațio
nale. în concordanță cu ce
rințele științei nutriției și 
igienei alimentare, orientind 
în acest sens și consumul în 
gospodăria casnică. Trebuie 
diversificată producția de 
mîncăruri prin utilizarea in 
mai mare măsură a mate
riilor prime din legume, 
pește, orez, ouă, paste făi
noase, carne de pasăre.

Convingerea tovarășilor 
din conducerea comerțului 
vasluian, inclusiv a direcției 
comerciale județene și a 
Oficiului județean de tu
rism, că important este să 
se vindă, indiferent ce, re
zultă cu multă claritate și 
din orientarea pe care au 
dat-o aceste organisme re
țelei de alimentație publică 
din localitate. Spuneam la 
început că Vasluiul nu are 
prea multe localuri. Cu 
toate acestea, organizatorii 
Comerțului au deschis în 
centrul orașului două ba
ruri. Localuri în care nu se 
vinde nimic altceva decît 
băutură și cafea. Și cită ne
voie ar avea orașul de un 
birt, de un local familial, 
de un local pentru micul 
dejun, de o plăcintărie, si
migerie, de o unitate spe
cializată în desfacerea pă
sărilor fripte ș.a.m.d.

Socotim că alimentația 
publică din Vaslui va rea- 
naliza neîntîrziat cererea de 
consum și va adăuga pe lis
tele de meniu și alte prepa
rate mai apropiate de cere
rea de consum, potrivite ri
nei alimentații rationale, 
științifice, igienice. Desigur, 
în efortul pe care va trebui 
șă-1 facă, e necesar ca acest 
important sector de activi
tate să fie sprijinit mai ac
tiv de primăria orașului, de 
inspecția comercială si de 
echipele de control al oa
menilor muncii.

Gh. GRAURE

în deschidere, revista Înserează 
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 29 noiembrie 1978, precum și 
Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la activitatea delegației Re
publicii Socialiste România la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc la Moscova. Din sumarul 
noului număr 'mai spicuim : Activi
tatea organizatorică, mai puternic 
prezentă în toate sectoarele vieții

" nr. 12/1978
economice ; Un amplu și mobilizator 
obiectiv pentru organizațiile de 
partid din ferme ; Utilizarea judi
cioasă a instalațiilor și mașinilor — 
un etalon al eficienței muncii poli
tice și organizatorice ; Educarea ti
nerei generații in spirit comunist, 
revoluționar, al eticii și echității so
cialiste ; Instruirile, la un nivel ca
litativ superior ; Ridicarea nivelului 
de trai al poporului — țelul suprem 
al politicii Partidului Comunist 
Român ; Cadrele de partid și de 
stat — model în orice Împrejurare.

De la centrala PECO
După cum s-a mai anunțat, dato

rită accidentului tehnic din 31 octom
brie a.c. de la Combinatul petrochi
mic Pitești, s-a produs o diminuare 
temporară a producției de gaze liche
fiate (aragaz). Așa cum se menționa, 
s-au luat măsuri pentru punerea în 
funcțiune, cit mai curind posibil, a 
instalațiilor de producție, precum și 
pentru importarea unor cantităti de 
gaze lichefiate.

Care este situația In momentul de 
față ?

— Cu toate măsurile luate pentru 
sporirea producției de gaze lichefiate 
și contractarea unor cantități din im
port. care urmează să sosească, nu 
pot fi încă satisfăcute integral solici
tările populației — ne-a declarat to
varășul Victor Nica, director general 
al Centralei de desfacere a produse
lor petroliere PECO. în aceste con
diții, s-a creat un decalaj intre nu
mărul comenzilor telefonice și posibi
litățile de livrare a buteliilor la do
miciliu, decalaj mărit artificial și de 
unii cetățeni care au făcut comenzi 
repetate. Ținînd cont de acest deca
laj și de faptul că s-au pus la dis
poziție cantități suplimentare de gaze 
lichefiate — care depășesc posibilită
țile noastre de distribuire Ia domi
ciliu — Centrala PECO a luat — cu 
cîtva timp în urmă — măsura 
suspendării temporare în Capitală a 
livrărilor la adresele solicitantilor, 
înfiintînd provizoriu 54 de centre vo
lante, unde preschimbarea buteliilor 
se face pe loc.

Centrele volante își vor înceta ac
tivitatea joi, 14 decembrie, cînd va 
fi reluată livrarea buteliilor la do

miciliu. Cetățenii vor putea face 
— înccpind de miercuri — comen
zile la următoarele numere de tele
fon :

Pentru sectoarele 1 șl 2 la tel. 
68 40 40 care funcționează concomi
tent cu 12 linii ; pentru sectoarele 3 
și 4 la telefonul 28 40 40 — care func-

cu 14 linii ; pentru 
6 la telefoanele — 
41 15 08,
41 35 77,
23 88 94,
23 88 98,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 decembrie. In țară : Vremea 
va fi relativ caldă. Cerul variabil, 
înnorări mai accentuate se vor pro
duce în jumătatea de nord a țării, unde 
vor cădea precipitații locale mai ales 
■ub formă de ninsoare. în celelalte

ționează 
rele 5 și 
41 15 07, 
41 34 15.
23 88 93,
23 88 97, 
sectoarele 7 și 8
65 60 90, ..........
65 64 40,
65 28 45,
65 32 40, 65 33 95. 
face între orele 12

65 61 40,
65 20 80,
65 29 45,

sectoa- 
41 15 00, 
41 33 33, 
23 88 90, 
23 88 96, 
pentru

41 15 09.
41 36 15,
23 88 95,
23 88 99 ;
la telefoanele —
65 62 40,
65 21 45,
65 30 30, _____
Comenzile se pot 
și 19.

65 63 90,
65 27 35,
65 31 40,

Recomandăm posesorilor de butelii:
— să apeleze la centrele de co

mandă numai dacă au absolută 
nevoie de combustibil In zilele urmă
toare ;

— în perioada următoare, pfnă la 
crearea posibilităților de acoperire 
integrală a tuturor solicitărilor, să 
facă maximum de economie in folo
sirea aragazurilor.

în legătură cu situația aprovizio
nării cu celelalte produse petroliere,
interlocutorul ne-a spus :

— Motorina se livrează la ce
rere și la domiciliu (comenzile
se fac la depozitele Băneasa — 
tel. 67 52 35 și 67 27 80 ; Grivița - 
tel. 67 12 85 și 23 66 02 ; Titan — tel. 
27 29 95). puțind fi folosită în aceleași 
condiții ca și petrolul la instalațiile 
de gătit și încălzit „Confort I". „Con
fort II" și altele. (Al. P.)

zone, precipitații izolate mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt moderat cu in
tensificări în zona de munte pînă la 
70—80 km pe oră. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 8 șl 
plus 2 grade, iar temperaturile maxime 
între minus 2 și plus 8 grade. Ceată 
Locală. Izolat condiții de polei. în Bucu
rești : Vreme relativ caldă. Cerul va 
fi variabil favorabil precipitațiilor 
slabe. Vînt moderat. Temperatura ușoi 
variabilă.
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Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

250 de ani de atestare ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Venezuela, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate.

îmi exprim convingerea că în viitor se vor intensifica și amplifica bunele 
relații de prietenie și colaborare statornicite între România și Venezuela spre 
binele popoarelor noastre, pentru triumful cauzei păcii, securității și 
înțelegerii internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MASAYOSHI
Prim-ministru al Japoniei

Desemnarea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al

OHIRA

Desemnarea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Japoniei îmi 
oferă plăcuta ocazie de a vă transmite sincere felicitări, cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală și de succes.

îmi exprim speranța că bunele relații existente între țările noastre se vor 
dezvolta în continuare, în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Sosirea in Capitală a președintelui
Senatului Republicii Italiene

La invitația Marii Adunări Națio
nale. luni după-amiază a sosit în 
Capitală Amintore Fanfani, președin
tele Senatului Republicii Italiene.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., loan Ceterchl, președintele 
Consiliului Legislativ, deputați, alte 
peisoane oficiale.

Au fost prezențl Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★în aceeași zi, Ia Palatul Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a avut o întrevedere cu 
Amintore Fanfani, președintele Se
natului Republicii Italiene.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
Intr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate, a fost evidențiată cu satis
facție evoluția ascendentă și rodnică 
a relațiilor tradiționale dintre țările 
noastre, evoluție puternic stimulată 
de întîlnirile și convorbirile româno- 
italiene la cel mai înalt nivel. A fost 
exprimată, de asemenea, dorința co
mună de a contribui la extinderea și 
aprofundarea acestor bune raporturi, 
pe multiple planuri, în interesul am
belor state și popoare, al colaborării 
și înțelegerii internaționale. Totodată, 
au fost relevate unele aspecte ale ac-

tlvitățli parlamentelor din cele două 
țări, precum și rolul lor. al parla
mentelor în general, în Înfăptuirea 
dezarmării, în crearea unui climat de 
pace, securitate și cooperare în 
Europa și în întreaga lume.

★
După-amiază, Amintore Fanfani, 

însoțit de Nicolae Giosan, a făcut o 
vizită la Muzeul colecțiilor de artă.

în încheierea vizitei, oaspetele ita
lian a semnat în cartea de onoare.

★
Seara, Amintore Fanfani a avut o 

Intîlnire cu reprezentanți al presei 
române și străine, în cursul căreia 
și-a exprimat satisfacția față de 
cursul ascendent al relațiilor, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Italia. El a apreciat că convorbirile 
pe care le va avea la București vor 
contribui la dezvoltarea, în continua
re, a relațiilor dintre cele două 
parlamente, la extinderea și adinci
rea raporturilor româno-italiene.

Apreciind că România și Italia au 
poziții comune sau foarte apropiate 
în multe probleme ale vieții in
ternaționale, președintele senatului 
italian a subliniat interesul pe care 
opinia publică din țara sa îl mani
festă față de politica consecventă de 
pace și colaborare promovată de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

va face o vizită în tara noastră
I

Jean Franțois-Poncet, va efectua o 
vizită în România intre 16 și 18 de
cembrie 1978.

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Franceze,

Cronica
între 6 și 10 decembrie a efectuat 

o vizită în țara noastră Robert 
Krieps, ministrul învățămîntului, 
afacerilor culturale și justiției din 
Marele Ducat al Luxemburgului. în 
această perioadă oaspetele lu
xemburghez a avut convorbiri cu 
Suzana Gâdea, ministrul educației 
și învățămîntului. Miu Dobrescu, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Constantin Stă- 
tescu, ministrul justiției, și a vizitat 
obiective social-culturale din Bucu
rești și Brașov.

Ministrul învățămîntului, afaceri
lor culturale și justiției din Marele 
Ducat al Luxemburgului a fost 
primit de Virgil Cazacu, viceprim- 
mlnistru al guvernului.

★
Luni, 11 decembrie 1978. Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Juan Ansa Bordagary, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Orientale a 
Uruguayului in tara noastră. în legă
tură cu apropiata prezentare a scriso
rilor sale de acreditare.

★
Luni a fost semnat la București 

Protocolul pe anii 1979-1980 privind 
colaborarea tehnico-științifică directă 
dintre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Ministerul In
dustriei Cărnii și Laptelui din
U. R.S.S.

Documentul prevede dezvoltarea 
colaborării în domeniul cercetării și 
producției în vederea creșterii valo
rii alimentare a produselor din carne 
și lapte, valorificării complexe a ma
teriilor prime și a unor noi surse de 
proteine vegetale și animale.

Protocolul a fost semnat de Vintilă 
Rotaru, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, și
V. I. Diomin, prim-adjunct al minis
trului industriei cărnii și laptelui.

în cursul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat unități de cerceta
re și producție din Capitală. Pitești. 
Drobeta-Turnu Severin. Ploiești și 
Brașov.

★
în zilele de 10 și 11 decembrie s-a 

desfășurat la Oradea Colocviul socie-

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

^al Sezonul de toamnă s-a încheiat.
începe sezonul de iarnă

documentară a școlii 
din Lemnia-Covasna Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI

Președintele Republicii Kenya

zilei
tăților și cenaclurilor literare stu
dențești organizat de Comitetul exe
cutiv al Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

Lucrările acestei manifestări care 
au reunit peste 120 de participanți 
din toate centrele universitare ale 
țării — membri ai societăților și 
cenaclurilor literare studențești, ca
dre didactice universitare, scriitori si 
critici literari — au prilejuit o profun
dă analiză a preocupărilor asociații
lor studenților comuniști pentru pro
movarea creației autentice și afir
marea pe plan național. în cadrul 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei" a talentelor celor mai valoroa
se din rindul studenților, pentru in
tegrarea tot mai puternică a activi
tății culturale studențești în viața 
spirituală a municipiilor șl județelor 
patriei. Dezbaterile din cadrul coloc
viului au marcat, de asemenea, un 
valoros schimb de experiență privind 
organizarea și îmbunătățirea calita
tivă a activității studențești de crea
ție în cadrul societăților și cenaclu
rilor

Locuitorii din Lemnia, județul Co- 
vasna — români și maghiari — au 
aniversat împlinirea a 250 de ani de 
atestare documentară a școlii din co
muna lor.

Cu acest prilej sărbătoresc, cadrele 
didactice, elevii, toți cetățenii loca
lității au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele republicii, 
în care se spune, între altele :

în comuna Lemnia, în anii socia
lismului s-au creat condiții deosebite 
pentru desfășurarea Întregii activități 
instructiv-educative. Beneficiem de o 
nouă și modernă unitate școlară, e- 
levii noștri — români și maghiari — 
deslușesc astăzi tainele științei și cul
turii în săli de clasă, laboratoare și 
ateliere bine înzestrate.

Acum, în ceas festiv, glndul nostru 
se îndreaptă cu dragoste și recunoș
tință spre dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că nu există și nu va 
exista pentru noi un scop mai măreț 
decît a ne însuși cele mal înalte cu
ceriri ale științei și culturii, pentru ca 
prin aceasta să putem contribui la 
înflorirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

NAIROBI
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Independentei de 

stat a Republicii Kenya, vă transmit calde felicitări, iar poporului kenyan 
urări de multă prosperitate și pace.

Exprim încrederea că în viitor se vor dezvolta mai puternic relațiile de 
prietenie și cooperare statornicite între țările noastre în interesul ambelor 
popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

literare.
★

sala Asociației artiștilor foto- 
din Capitală s-a deschis

în 
grafi _ _____ ________
luni la amiază expoziția „Din creația 
plastică a tipografilor", organizată 
de Uniunea Generală a Sindicatelor 
— Comitetul Uniunii sindicatelor 
din presă, poligrafie și edituri. Dedi
cată apropiatei „Zile a tipografilor", 
expoziția reunește peste 100 de lu
crări de pictură, grafică și metalo- 
plastie, precum și un grupaj de foto
grafii artistice, realizate de creatori 
amatori din București, Bacău. Bra
șov, Craiova, Cluj-Napoca. Oradea, 
Sibiu și din alte centre tipografice de 
tradiție ale țării.

De la Centrul de fizică 
a pămîntului și seismologie

Centrul de fizică a pămîntului șl 
seismologie din București comunică !

în ziua de 11 decembrie 1978, ora 
8, 15 minute și 35 secunde, s-a pro
dus în regiunea Vrancea un cutremur 
de pănțint cu magnitudinea de 4,4 
(scara Richter).

Intensitatea cutremurului în zona 
epicentrală a fost de circa IV grade 
(scara Mercalli).

Cutremurul a fost simțit la Bîrlad 
(III-IV grade). Nu s-au produs nici 
un fel de pagube materiale.

La 12 decembrie, poporul Repu
blicii Kenya aniversează împlinirea 
a 15 ani de la proclamarea inde
pendentei tării.

Situată pe coasta de est a con
tinentului african. Kenya (suprafa
ța — 582 646 kmp ; populația — 
13 400 000 locuitori) dispune de im
portante bogății ale solului și sub
solului. a căror valorificare consti
tuie una dintre principalele preo
cupări ale guvernului de la Nairobi. 
Potrivit datelor oficiale. în cursul 
anului trecut producția industrială 
a tării a înregistrat o creștere de 
12 la sută, iar cea agricolă de 7 
la sută fată de nivelul anului 1977. 
în aceeași perioadă s-au realizat 
mai multe obiective economico-so- 
ciale de interes national. Se apro
pie de sfîrșit construirea hidrocen
tralei de Ia Gitar și se află intr-un 
stadiu avansat lucrările la barajul

de pe fluviul Tana — cel mai im
portant proiect de dezvoltare a Ke- 
nyei. Acest baraj, care va crea un 
lac de acumulare de aproximativ 45 
km lungime, va contribui la iriga
rea pînă în anul 2000 a unor tere
nuri in suprafață de 90 000 ha.

Eforturile desfășurate de poporul 
kenyan pentru dezvoltare economi
că și socială, pentru consolidarea 
independentei tării sale sînt urmă
rite cu simpatie și solidaritate de 
poporul român. între Republica So
cialistă România și Republica Ke
nya s-au stabilit relații de priete
nie și colaborare, care cunosc un 
curs mereu ascendent. Amplificarea 
și adincirea lor, găsirea unor noi 
forme de cooperare corespunde in
tereselor ambelor țări și popoare, 
constituind. în același timp, o con
tribuție la cauza păcii și înțelegerii 
în lume.

YIHXOmERE

Cărbunele lichid sau 
gazos=energia viitorului 
• REZERVELE DE CĂRBUNE SITUATE LA MARE ADÎNCIME 
POT ACOPERI NEVOILE INDUSTRIEI MONDIALE TIMP DE 
DOUA SECOLE • O PREVIZIUNE GENIALĂ PE CALE DE A 
SE ÎNFĂPTUI : „CĂRBUNELE NU VA MAI TREBUI ADUS LA 
SUPRAFAȚA, CI SE VA TRANSFORMA CHIAR ÎN SUBTE

RAN ÎN COMBUSTIBIL GAZOS SAU LICHID”

5—0 pe „Republicii" (Sportul stu
dențesc — Olimpia), 4—1 pe „Steaua" 
(unde oaspete a fost Jiul) și pe Dea
lul Copoului (Politehnica Iași — 
U.T.A.), 4—2 la Bacău (unde s-a de
plasat A.S.A.), 3—1 la Timișoara
(Poli — Corvinul), 2—0 la Tirgoviște 
(C.S. — F.C. Baia Mare), 1—0 la Bu
zău (Gloria — F.C. Bihor), la Pitești 
(F.C. Argeș — Dinamo) și la Rimnicu 
Vîlcea (Chimia — Universitatea Cra
iova), în total Înseamnă, deci, 25—5 
pentru gazde in ultima etapă, a 17-a, 
din turul campionatului diviziei „A" 
de fotbal. Echipele Care au evoluat 
pe teren propriu n-au lăsat partene
relor vizitatoare nici o victorie, nici 
o egalitate, dorind să-și ia la reve
dere în postură de Învingătoare de la 
propriii suporteri, drept pentru care 
în cîteva locuri aceștia le-au cîntat 
„Multi ani trăiască l". A fost și geru- 
,et duminică, așa încit fotbaliștii au 
fost nevoiti să alerge pe frig și să 
înscrie 30 de goluri.

Ce ne-a oferit sezonul fotbalistic 
astfel încheiat ? Pînă una alta, ne-a 
oferit un clasament la care ne vom 
uita o iarnă întreagă și pe care-1 
vom comenta pină la 4 martie, cînd 
va începe returul :

1. F.C. Argeș (21 puncte) ; 2. F.C. 
Baia Mare (21) ; 3. Steaua (20) ; 4.
Politehnica Iași (19) ; 5. C.S. Tîrgovlș- 
te (19) ; 6. Dinamo (18) ; 7. S.C. Ba
cău (18) ; 8. Olimpia (18) ; 9. Univ. 
Craiova (17) ; 10. Sportul studențesc 
(17) ; 11. Jiul (17) ; 12. A.S.A. (17) ; 
13. U.T.A. (16) ; 14. Gloria Buzău (16) ; 
15. Corvinul (15) ; 16. Poli. Timișoa
ra (13) ; 17. Chimia Rm. Vîlcea (13) ; 
18. F.C. Bihor (11).

Una din observațiile ce apar încă 
de la o simplă privire a clasamentu
lui este aceea că pe primele patru 
locuri se află echipe conduse de an
trenori tineri, dar talentați : Florin 
Halagian, Viorel Mateianu, Gheorghe 
Constantin și Leonida AntohL Este

drept, F.C. Argeș și Steaua dispun șl 
de loturi mai bune, dar dacă ne gîn- 
dim că și Poli Timișoara și A.S.A. 
ori Universitatea Craiova au la dispo
ziție jucători mult peste valoarea 
locurilor ce le ocupă respectivele 
echipe în clasament, vom da ceza
rului ce-i al cezarului și vom recu
noaște că noul val de antrenori (din 
care mai fac parte — în ordinea cla
samentului — Ion Nunweiller, Gheor- 
ghe Staicu, Mircea Rădulescu, Puiu 
Ionescu și Marcel Pigulea) se impu
ne îmbucurător prin pasiune și dorin
ță de afirmare în profesia aleasă.

în altă ordine de idei, s-ar mai cu
veni observat că, în timp ce unele 
formații (F.C. Baia Mare, în primul 
rînd, Politehnica Iași. C.S. Tlrgoviște, 
Olimpia Satu Mare) se clasează pe 
locuri poate nesperate de ele înainte 
de începerea campionatului — altele 
(Universitatea Craiova. Sportul stu
dențesc. Jiul. A.S.A., U.Ț.Â.. Poli Ti
mișoara) nu se pot declara în nici un 
fel mulțumite de punctele acumulate 
cu loturi care aveau posibilitatea și 
pretenția să realizeze mai mult. în- 
tr-o situație specială se găsește F.C. 
Bihor ; o recentă plenară a clubului 
— prilej cu care s-au dezbătut bărbă- 
tește problemele nevralgice și impli
cațiile lor — a ajuns însă la concluzia 
că bihorenii nu trebuie să depună ar
mele : strîngîndu-și rîndurile, efec- 
tuînd o exemplară pregătire de iarnă, 
echipa poate reuși un retur ieșit din 
oomun, în urma căruia să evite retro
gradarea. Este și părerea noastră.

Evident, se pot face sumedenie de 
observații pe marginea sezonului fot
balistic încheiat în aceste zile. Că în 
general s-a jucat ceva mai 
tor decît în anii imediat 
(numărul partidelor bine 
fiind sporit), că pregătirea 
jucătorilor este în real

satisfăcă- 
anteriori 
apreciate 
fizică a 
progres...

Și cam atît ! De multele suferințe 
cronice și acute ale competiției noas
tre interne să nu mai discutăm acum, 
întrucît le cunoaștem prea bine.

Să menționăm, în schimb — fie și 
în treacăt — câ toamna ’78 a însem
nat întreprinderea unor binevenite 
măsuri menite să revitalizeze în fond 
mișcarea fotbalistică, să-i asigure un 
viitor de nădejde. Este vorba, după 
cum se știe, de organizarea campio
natului școlilor generale și liceelor, 
de selecțiile făcute în rîndurile co
piilor și juniorilor, de înființarea clu
bului „Luceafărul" și a unor licee cu 
profil de fotbal (în care elevii învață, 
pe lingă carte și meserie, și tainele 
jocului cu balonul rotund) etc. Cum 
sînt traduse efectiv in viață acește 
măsuri — este o altă problemă, la fel 
de importantă cum a fost stabilirea 
lor. Ar fi multe, foarte multe de scris 
despre un asemenea subiect. întrucît 
organismele învestite cu atribuții și 
obligații în acest domeniu (inspecto
ratele școlare, comisiile județene de 
fotbal, organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport, antrenorii, profe
sorii de educație fizică) nu își fac 
peste tot datoria. Nu insistăm insă 
acum, pentru că această problemă va 
constitui principalul punct la ordinea 
de zi a plenarei comitetului F.R.F. 
programate în a doua jumătate a lu
nii ianuarie. Și pentru că, survenind 
pauza competițională, vom avea des
tulă vreme să continuăm comentarii
le critice.

Să-i lăsăm acum pe fotbaliști să 
plece în vacantă nu însoțiți de repro
șurile noastre, ci de speranțele noas
tre că vor pregăti sezonul fotbalistic 
de primăvară cu forțe și rezultate 
superioare.

Gheorghe M1TRO1

• IALOMIȚA. Sub egida 
Festivalului național „Cintarea 
României", comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
și muzeul județean au organizat 
la Slobozia a 5-a ediție a se
siunii de comunicări științifice 
menite a face mai larg cu
noscute cele mai valoroase re
zultate ale unor cercetări arheo
logice, istorice și etnografice, 
dovezi care atestă continuitatea 
de viață în Bărăgan, precum și 
caracterele specifice ale civili
zației agrare românești. în a- 
celași context s-a dezbătut pro
iectul de cercetare și valorifica
re a temei „Experimentele și 
practicile populare tradiționale 
iii domeniul ocupațiilor specifi
ce zonale". Cu acest, prilej au 
fost vernisate expozițiile : „Cer
cetări arheologice în județul Ia
lomița", la muzeul din Slobozia, 
și „Comori de artă populară ilfo- 
veană" la Țăndărei. Cei pre- 
zenți la sesiune. în afara comu
nicărilor prezentate, au partici
pat In întîlniri-dezbatere cu oa
menii muncii din localitățile : 
Călărași, Țăndărei. Căzănești. 
Cocora. Grindu. Grivița. Amara, 
Perișorii și Ștefan cel Mare. 
(Mihai Vi soiul. O CLUJ. în 
municipiu! Dej s-au desfă
șurat manifestările consacra
te împlinirii a 425 de ani 
de la înființarea oficiului poș
tal fix. A avut loc un simpozion 
dedicat evenimentului, organizat 
de Muzetîi municipal și oficiul 
P.T.T.R., ' precum și vernisajul 
expoziției filatelice „Unirea și 
independenta în emisiuni filate
lice", organizată de cercul fila
telic „Bobîlna" din localitate. în 
cadrul celei de-a doua ediții a 
Festivalului national „Cintarea 
României", în comunele și sa
tele județului Cluj sînt tot

mai frecvente expozițiile de artă 
plastică. La Căminul cultural 
din comuna Baciu a avut loc 
vernisajul unei expoziții în care, 
pe lînga creațiile de artă popu
lară ale localnicilor, sînt expuse 
lucrări de pictură ale unor ar
tiști plastici clujeni. (Alexan
dru Mureșan). ® SIBIU. O 
suită de concerte corale pre
zentate în Sibiu, printre care și 
cel intitulat „Românie, plai de 
glorii", în cadrul căruia și-a dat 
concursul și corul sibian „Gheor
ghe Dima", a omagiat împlinirea 
a 100 de ani de existentă a Reu
niunii române ' de cintări din 
Sibiu. (Nicolae. Brujan): • 
VÎLCEA. Ciclul de tipărituri 
„Documentele Vilei?*- s-a îmbo
gățit Cu ’ o ' nouă lucrare care 
cuprinde peste . 380 documente 
referitoare lâ desfășurarea re
voluției de la 1848 pe meleagu
rile vîlcenc. (Ion Stanciu). 
© ARGEȘ. La Pitești, în ca
drul Casei de cultură a sindi
catelor, sub genericul „Azi casa 
e a noastră", întreprinderea de 
textile din localitate a organizat 
pentru fruntașii săi în produc
ție manifestări cultural-artisti- 
ce. (Gheorghe Cîrstea). • CON
STANȚA. Galeriile de artă 
din Constanța găzduiesc o noua 
expoziție a pictorului Ion Mă- 
tâsăreanu, cea de-a 17-a din 
activitatea artistului. Expoziția 
grupează un număr de peste 80 
de lucrări — acuarelă, pictură 
în ulei și desen, inspirate din 
activitatea muncitorilor portuari 
și din noul peisaj al localităților 
de pe malul mării. (George 
Mihăescu). © lAȘb. Cea de-a 
22-a ediție a Festivalului filmu
lui la sate a debutat in județul 
Iași în 136 de unități cinemato
grafice. Filmele care vor rula 
vor fi însoțite de dezbateri, con
ferințe etc. (Manole Corcaci).

în timp ce unii specialiști anti
cipau o „detronare" a cărbunelui 
în țările industrializate, acest com
bustibil, cel mai vechi din lume, 
se anunță actualmente drept un 
foarte bun înlocuitor al petrolului, 
după cum relevă studiile efectuate 
de experți în urma ultimelor des
coperiri geologice și tehnologice. 
La actualele rezerve exploatabile 
de cărbune, evaluate în prezent la 
1 400 miliarde de tone, s-a adăugat 
un al doilea „etaj" de zăcăminte 
situat in profunzime. Ia peste 1 200 
metri de suprafața solului. Aceste 
Ultime zăcăminte sînt apreciate la 
10 000 miliarde pînă la 20 000 mi
liarde tone, cu condiția să se inven
tarieze și rezervele situate sub 
straturile cu petrol. Practic, aceste 
rezerve întrec de cinci ori toate 
resursele de petrol brut, gaz natu
ral și șisturi bituminoase bogate în 
petrol, luate la un loc. Ele 
acoperi nevoile energetice ale 
austriei mondiale timp de două 
cole !

„Zăcămintele de cărbune 
nordul Europei pot fi 
cu 
tă, 
lui 
ve.

pot 
in- 
se-
din 

comparate 
o bucățică de portocală decoji- 
a declarat directorul Institutu- 
belgian al industriilor extracti- 
Ledent. Aceasta înseamnă că 

sîntem abia la începutul exploatării 
cărbunelui".

în Belgia, zăcămintele adînci de 
cărbune sînt apreciate la 30 miliar
de tone, in Franța, țară mai pu
țin bogată, rezervele descoperite în 
nard. Ardeni, Picardia. Gard și în 
centrul tării ar putea fi de ordinul 
a 3 pină la 10 miliarde tone.

La asemenea adincimi, inaccesi
bile pentru mineri, nu s-ar mai 
putea pune problema extragerii 
cărbunelui sub formă de bulgări, 
așa cum se extrage în prezent. A- 
plicarea unor procedee noi de ex
tracție va permite să se transfor
me aceste zăcăminte aflate la 
mare adinclme în gaz sau in com-

bustibil lichid, care va putea fi 
apoi silit să țîșnească, sau va pu
tea fi pompat în conducte. Acești 
carburanți petroliferi, gazoși sau 
lichizi, vor oferi, pe lingă avanta
jul deosebit că nu poluează decît 
în foarte mică măsură mediul am
biant, și pe acela că pot ii lesne 
dirijați și transportați prin conduc
te. In felul acesta se confirmă ge
niala 
1888, de 
deleev : 
nele nu 
mint, ci 
în .sinul 
gazos și transportat apoi 
de sursă printr-o rețea de conduc
te". Savantul anunța încă de pe 
atunci gazeificarea subterană.

De fapt, gazeificarea subterană 
presupune efectuarea a două foraje 
la mică distanță unul de altul pină 
se ajunge la zăcămint și provo
carea unei combustii a cărbunelui 
în filonul respectiv. Apoi gazul 
provenit din combustie este adus 
la suprafață printr-un al treilea 
puț de forare.

Cărbunele aflat la mare adîncime 
se poate gazeifica fără să mai fie 
nevoie de a fi extras, fără să mai 
fie distruse structurile geologice 
subterane și fără să mai fie afec
tate pînzele freatice. Un proiect de 
acest gen, care să valorifice gazul 
obținut pe această cale într-o cen
trală electrică, la suprafață, se 
află în momentul de față în 
studiu la Institutul național al 
industriilor extractive din Belgia 
și este prevăzut să intre în func
țiune în decurs de 5—6 ani. Bel
gia și R.F.G. au și semnat proto
colul unui acord vizind pregătirea 
în comun a unei prime experiențe 
subterane de probă. Polonia, care 
este, de asemenea, o tară cu mari 
rezerve carbonifere, studiază activ 
tehnicile de gazeificare.

previziune formulată. in 
marele chimist rus Mep- 

„Va veni o zi cînd cărbu- 
va mai fi extras din pă- 
el Va fi transformat chiar 
Pămîntului in combustibil 

departe

(Urmare din pag. I)
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PROGRAMUL 1

9,90 Teleșcoală
10,00 Roman foileton : Putere 

giorie. Episodul 16
10 55 Telex
1L0O închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limba engleză
17.45 Pagini de muzică românească : 

Gheorghe Stephanescu
18,00 Reportaj TV. Viitoare orașe pe 

harta țării : Bolintinul din Vale
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18.45 Muzică populară
19,00 întrebări și răspunsuri. Activita

tea organelor și organizațiilor de 
partid in pregătirea teoretică, po- 
litico-ideologlcă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii.

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50
20,00

fără

20,25

22.15
22,S9

La ordinea zilei în economie 
Ancheta TV. Participant! cu drep
turi depline, egale la tot ce se în
făptuiește în patria noastră 
Seară de teatru. Premieră pe țară. 
„Furtuna", de William Shakes
peare. Producție a studiourilor de 
televiziune. B.B..C.
Telejurnal
Închiderea programului

19.30
19,50

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Film serial pentru copii : Cărțile 
Junglei
Album coral susținut de corul 
„Atheneum" al Casei de cultură 
a sectorului 4.
Viața economică
Telex
Muzică de cameră.

20.25
21,00
21,05
21,45 Inscripții pe celuloid. Lumea co

municațiilor. Documentar realizat 
de televiziunea engleză

22,20 închiderea programului

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Miercuri la Fraga va avea loc In- 

tîlnirea internațională masculină de 
tenis de masă dintre echipele C.S.M. 
Cluj-Napoca Si Sparta Praga. din ca
dru! sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni".
• în primul meci al competiției in

ternaționale de hochei pe gheată care 
se desfășoară la Pekin, selecționatele 
României și R.P. Chineze au termi
nat la egalitate : 4—4 (0—3, 0—0, 4—1).

• Competiția internațională mascu
lină de handbal desfășurată la Tbilisi 
a fost cîstigată de prima reprezenta
tivă a U.R.S.S. — 9 puncte, urmată 
de formațiile Cehoslovaciei — 8
puncte. României — 6 puncte. Iugo-

slaviei — 4 puncte. R.S.S. Gruzine — 
2 puncte si Selecționata de tineret a 
U.R.S.S. — 1 punct.
• Cu prilejul „Zilei minerului", la 

Katowice s-a disputat meciul inter
national de box dintre echipa locală 
„G.K.S." și formația* Steagul roșu 
Brașov. Pugilistii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 14—8.

• Sala sportului din Brașov găzdu
iește începînd de astăzi Campionatele 
internaționale de tenis pe teren aco
perit ale României. Și-au anunțat 
participarea la întreceri sportivi și 
sportive din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia și Ungaria.

— Să nu uit să cumpăr 
becuri.

Și mal umblu prin secție 
și-mi iese în cale un alt 
„medic" in halat albastru.

— Pe dumneata cum te 
cheamă ?

— Dinu Gelu. Sînt termist 
și caricaturist al secției. 
Adică al gazetei satirice a 
secției. Și mai sînt sceno
graful brigăzii artistice.

— Aveți și o brigadă ar
tistică ?

— Sigur că da. Vreți să 
știți cum am început să de
senez, cum mi-am desco
perit vocația ? In pauzele 
de prînz, după ce mincam, 
mă jucam cu creta. Făceam 
ce-mi trăznea prin cap. în- 
tr-o zi m-a „prins" nea Mi
șu și m-a chemat la el. Mi-a 
dat niște albume cu carica
turi să le „studiez" și pe 
urmă m-a desemnat carica
turistul secției. Avem oa
meni de-aici din secție care 
att fost acum două Luni în 
Italia. El, de pildă, a fost 
ca dansator.

Și mi-1 arată pe un tînăr 
care tratează cu foc și apă

dinții unul mare pinion. îl 
întreb :

— Citi ani al ? Ești Însu
rat ? Ai copii ?

— Anul ăsta, în ianuarie, 
am împlinit 28. Sînt însurat, 
am un Tudorel de un an și

trei camere, cine știe ?“ Șl 
l-am ascultat.

— Ce-ai făcut în Italia ? 
Cu cine ai mai fost de-aici 
din secție ?

— Cu Mihai Virgil, tot 
termist și el. Dar e solist

Mișu : atunci cînd trece 
printr-un cartier ori prin- 
tr-o comună unde locuiește 
familia vreunui termist 
de-al Iui din secție, se o- 
prește, se dă jos din mași
nă și stă de vorbă cu fami-

«
»

1U1
CO-

lui

două luni și mulțumită 
nea Mlșu am o locuință 
respunzătoare.

— De ce mulțumită 
nea Mișu ?

— Nea Mișu este omul în 
fața căruia îți deschizi ini
ma fără să vrei. Eram flă
cău și mi-am strîns bani 
ca să dau acont pentru o 
casă proprietate personală. 
Eram singur și mă gîndeam 
să-mi comand o garsonieră, 
ori un apartament cu două 
camere. Nea Mișu mi-a zis: 
„Măi, Gheorghiță, dacă tot 
îți faci casă, fă-ți una cu

vocal Cîntă muzică popu
lară, ușoară.

Gavrilă Duma, după ab
solvirea școlii profesio
nale, lucrează aici de 
vreo douăzeci de ani. Acum 
este maistru principal. Un 
ardelean în aparență do
mol, căruia nu-i place să 
vorbească in plus și care 
susține că un profesor al 
lui l-a învățat că in tehni
că se vorbește puțin și se 
face mult Aflu că va fi 
poate viitorul nea Mișu („el 
m-a crescut"). Am aflat că 
are o mașină Dacia 1300 și 
că s-a molipsit de la nea

lia, cu vecinii termistului. 
Se interesează dacă omul 
în cauză este gospodar, 
dacă nu este, îl prelucrea
ză... Ultima dată a trecut 
prin comuna Drăgănești- 
Prahova, unde locuiesc doi 
termiști — frații Matache. 
A văzut că au copii și le-a 
propus fraților Matache 
să-i înscrie la școala profe
sională a uzinei.

— Nea Mișule, zic, m-am 
cam 
mai 
mai și critic. N-ai pe unul 
care... ?

— Asta vrei ? Bine... Să

săturat să tot scriu nu
de bine, să știi că eu

vină Fasole imediat aici, 
strigă „medicul șef" spre 
cineva. Apoi îmi spune mie: 
poți să-l critici pe Fasole 
ăsta cit vrei.

După cîteva secunde apa
re Ion Fasole. Lucrează aici 
din 1958, este crescut de nea 
Mișu pînă acum cînd a 
ajuns maistru la sectorul 
Unirea III și...

— Critică-1 cit poți, mă 
îndeamnă nea Mișu. E obiș
nuit...

— De ce-i obișnuit ?
— Păi în timpul liber este 

arbitru de fotbal. Divizia 
B și C. Așa că... Răcoreș- 
te-te. Dar să nu mi-1 critici 
ca maistru, că e un maistru 
foarte bun !

...La ieșirea din uzină, 
I-am intilnit din nou pe se
cretarul comitetului 
partid. Se urca intr-o 
cia. L-am întrebat :

— încotro, tovarășe 
prea ?

— La București.
— Cu ce ocazie ?
— Un „copil" de-al nostru 

își susține azi teza de doc
torat. Mă duc să văd și eu, 
să văd ce am crescut în 
uzina noastră...

de 
Da-
O-

© „PATRIMONIUL 
MONDIAL". Printr-o decizie 
luată de Comitetul patrimoniului 
mondial de pe lingă UNESCO în 
cursul unei reuniuni desfășurate 
în toamna acestui an la Wa
shington. pentru prima oară un 
număr de 12 monumente cultu
rale sau naturale au fost incluse 
în „patrimoniul mondial". Prin
tre acestea se numără Catedrala 
din Aachen (R.F.G.), Parcul na
țional de la Nahannj (Canada), 
Centrul Istoric din Quito, insu
lele Galapagos. Parcurile națio
nale de la Mesa Verde și Yel
lowstone (S.U.A.), bisericile cio
plite în stîncă de la Lalibela și 
parcul național de la Simien 
(Etiopia), ansamblul istoric ur
ban din Cracovia (Polonia), 
insula Gorâe (Senegal) etc. Prin 
conferirea acestui statut, care 
înseamnă recunoașterea valorii

99 SORA"
de

format în condiții diferite decît 
cele in care s-au născut Terra 
și celelalte planete ale sistemu
lui solar. Cu alte cuvinte, Venus 
n-ar fi sora Terrei. „Noile date 
ne îndeamnă să considerăm că 
trebuie să revizuim radical toate 
teoriile cu privire la formarea 
planetelor sistemului solar" 
afirmă J. Hoffmann, fizician 
Universității din Dallas.

al

DE PRETUIINDENIlor universale excepționale, mo
numentele respective vor bene
ficia de o protecție specială 
pentru a fi prezervate in bene
ficiul întregii omeniri. Urmează 
ca. la următoarele reuniuni, și 
alte monumente să fie incluse 
în lista „patrimoniului mondial".

• PLANETA VENUS 
NU ESTE
TERREI? L* “ntrul 
cercetări din
Mountain View, 
savanții de la N.A.S.A. au îm
părtășit ziariștilor opiniile lor în 
legătură cu ultimele date știin
țifice primite de pe planeta 
Venus. Potrivit acestor date, at
mosfera venusianâ ar conține 
argon-36 în proporție de o sută 
de ori mai mare decit atmosfera 
terestră sau marțiană. De aci — 
ipoteza că planeta Venus s-ar fi

apropiere
în California,

de
• DETECTORUL DE 

OBOSEALĂ. Zilele trecute a 
plecat din Dijon spre Monaco, 
în prima cursă de probă, un 
automobil echipat cu un dispozi
tiv care măsoară gradul de o- 
boseală și dă alarma în caz de 
slăbire a atenției conducătorului. 
Inventat de un inginer belgian, 
dispozitivul, care se declanșează 
din timp în timp, măsoară 
timpul care trece pină cînd con-

ducătorul aflat la volan reac
ționează la semnal. Cînd obo
seala conducătorului întrece li
mita, dispozitivul dă alarma, in
tervenind pentru încetinirea vi
tezei sau oprirea cursei. Iniția
torii acestui mecanism au de
numit dispozitivul „detector de 
oboseală".

• PLANTE PE CALE 
DE DISPARIȚIE. Conform 
studiilor Institutului botanic da
nez. în ultimii 150 de ani. în 
Danemarca au pierit 31 specii 
de plante, alte 29 fiind pe cale 
de dispariție, iar 98 specii se 
întîlnesc extrem de rar. Experții

apreciază că motivele sărăcirii 
florei sînt creșterea orașelor și 
a rețelei rutiere pe seama locu
rilor cultivabile. precum și po
luarea.
• PLAJĂ... SUB UM

BRĂ AMENINȚĂTOARE. 
O torpilă lansată de o navă mi
litară australiană în timpul unor 
aplicații a scăpat de sub control 
și a pornit in direcția plajei 
orașului Sidney. în urma alar
mei. vileglaturiștij au evacuat 
plaja în mare grabă. Incidentul 
a stirnit indignarea opiniei pu
blice australiene, care cere 
luarea unor măsuri eficiente 
pentru preîntîmpinarea perico
lului la care este supusă popu
lația civilă în timpul exercițiilor 
militare din ce în ce mai frec
vente.

• „VICTIMELE VIO
LENȚEI" se numește o neobiș
nuită asociație din Liverpool, 
la care, de la înființarea sa, în 
urmă cu un an, au aderat peste 
400 de persoane — bărbați și 
femei. între membrii asocia
ției există un singur element 
comun : cu toții au constituit 
obiectul unor manifestări de 
violență, fenomen frecvent in 
marile orașe engleze. în 1977, 
in Anglia au fost înregistrate 
125 000 de cazuri de vandalism, 
pagubele ridieîndu-se la cîteva 
sute de milioane de lire sterline. 
Cauzele acestui val de violență, 
potrivit opiniilor expuse în ca
drul a două conferințe britanice 
asupra vandalismului : debu- 
solarea tineretului, șomajul (un 
milion și jumătate de persoane), 
criza de locuințe.

• FORAJELE MARINE 
Șl PEȘTII. Dacă poluarea cu 
țiței a mărilor are, în genere, 
o influentă nefastă asupra peș
tilor. în schimb platformele ma
rine de foraj îi „avantajează", 
exercitînd asupra lor o mare 
putere de atracție. Biologi ame
ricani au observat, de pildă. în 
Golful Mexic, unde in ultimii 
30 de ani au intrat în funcțiune 
multe astfel de instalații, 
bancuri tot mai mari de pești, 
cuprinzînd chiar specii care 
n-au mai trăit în respectiva 
zonă. Explicația ? Forajele au 
ca efect secundar și aducerea 
dinspre adîncuri spre suprafață 
a unor straturi de apă deosebit 
de bogate în substanțe nutritive.
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SESIUNEA O. N. U.

Securitatea Mr statelor reclamă 
încetarea cnrsei mărilor, trecerea 

la masori efective de dezarmare 
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — în Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. s-a examinat 
punctul privind întărirea securității internaționale.

Delegatul român, ambasadorul Con
stantin Flitan, a prezentat pe larg 
poziția țării noastre față de modul in 
care trebuie să sc acționeze in ve
derea aplicării integrale în practică 
a angajamentelor asumate de statele 
participante la Conferința gencral- 
europeană de la Helsinki, pentrn 
adoptarea nnor măsuri concrete, efi
ciente de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu este po
sibil să se vorbească de o adevărată 
securitate pe continentul european și 
necesitatea unei pregătiri temeinice 
a reuniunii de la Madrid, din anul 
1980.

Dînd expresie spiritului de răspun
dere pentru problemele păcii și 
securității internaționale, a remarcat 
vorbitorul, România consideră că 
propunerile sale tn domeniul dezar
mării prezentate la sesiunea specială 
sint de actualitate incontestabilă. El 
a reamintit că tezele românești 
privind „înghețarea" neîntirziată și 
trecerea ulterioară la reducerea 
cheltuielilor militare și a efectivelor 
forțelor armate, incepînd cu statele 
puternic înarmate, asumarea de către 
toate statele a angajamentului de a 
nu amplasa noi trupe și armamente 
pe teritoriile altor țări și de a trece 
la reducerea și retragerea totală a 
celor existente pînă la lichidarea tu
turor bazelor militare, în primul rînd 
a celor nucleare, de pe teritorii străi
ne, reducerea și încetarea tuturor 
manevrelor militare. îndeosebi cu 
participarea mai multor state, pre
cum și a oricăror demonstrații de

forță în apropierea altor state, înche
ierea unui tratat general-european de 
renunțare la forță și la amenințarea 
cu forța, la care să iți parte toate 
statele participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, au o importanță hotărîtoare 
pentru pacea și securitatea interna
țională, pentru lichidarea împărțirii 
omenirii în blocuri militare și pen
tru desființarea concomitentă a 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia.

în această ordine de idei, vorbi
torul a relevat semnificația deosebită 
a propunerii președintelui României,1 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
crearea intre cele două blocuri mili
tare in Europa a unei zone in care 
să nu fie amplasate nici un fel de 
armate și armamente, unde să nu 
se desfășoare nici un fel de manevre 
și demonstrații militare.

Securitatea tuturor statelor reclamă 
ca o condiție esențială realizarea 
unui echilibru mondial nu prin în
tărirea blocurilor militare, nu prin 
escaladarea înarmărilor, ci prin 
reducerea treptată a activităților mi
litare. prin reducerea continuă a înar
mărilor și armamentelor, a cheltuieli
lor militare, care constituie o grea 
povară ce apasă pe umerii popoarelor 
si orientarea resurselor statelor in in
teresul propășirii economico-sociale a 
tuturor popoarelor în vederea lichi
dării subdezvoltării, a făuririi unei 
noi ordini economice internaționale, 
a unei lumi fără arme și războaie, 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Reducerea cheltuielilor militare —o cerință 
a dezvoltării economice și sociale

BELGIA. Partidul Comunist se pronunță pentru 
înghețarea bugetelor destinate înarmărilor

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Ziarul-„LE DRAPEAU ROUGE- a 
publicat, recent, un răspuns al pre
ședintelui Partidului Comunist Bel
gian, Louis Van Geyt, legat de even
tuala participare a Belgiei la con
strucția unei rachete „Helip" pentru 
țările N.A.T.O., la adăpostul argu
mentului că aceasta ar crea noi locuri 
de muncă. Subliniind că există mă
suri mai utile care pot fi luate de 
guvernul belgian pentru a asigura 
crearea de noi locuri de muncă în 
industriile electronică și mecanică 
decit să se cedeze presiunilor 
N.A.T.O., președintele P.C. din Bel
gia arată : .Știți, de bună teamă, că 
noi considerăm inghețarea cheltuie
lilor militare ca o primă etapă pe 
calea unei indispensabile reduceri a 
armamentelor și ca unul dintre mij

loacele esențiale pentru a corecta po
litica de austeritate urmărită de ma
rele capital si de forțele politice de 
dreapta".

■ Președintele P.C.B. relevă. In con
tinuare, că comuniștii belgieni se 
pronunță pentru întreprinderea unor 
inițiative belgiene in cadrul negocie
rilor de la Viena, in vederea înche
ierii unor prime acorduri parțiale de 
natură să frîneze cursa înarmărilor 
in centrul Europei, ca și pentru re
examinarea naturii, amplorii și rit
mului comenzilor reclamate de Mi
nisterul Apărării pentru subordo
narea oricărei comenzi militare unei 
promovări maximale a producției, 
cercetării și utilizării in scopuri paș
nice a forței de muncă din indus
triile belgiene.

CONVENȚIA PARTIDULUI DEMOCRAT DIN S.U.A. 
Nemulțumiri față de proiectele de micșorare 

a alocațiilor sociale din considerente militare
WASHINGTON 11 (Agerpres). - 

Duminică s-au încheiat lucrările con
venției Partidului Democrat din 
S.U.A., desfășurate, timp de trei zile, 
la Memphis (Tennessee). în ultima 
zi a dezbaterilor au luat cuvîntul 
președintele Jimmy Carter și vicepre
ședintele Walter Mondale, ale căror 
intervenții au fost dominate de preo
cuparea Administrației pentru com
baterea inflației și realizarea măsu
rilor necesare acestui scop.

La baza dezbaterilor au stat o serie 
de rezoluții adoptate initial de Co
mitetul de procedură al partidului, 
discuțiile cele mai agitate și contro

versate desfășurîndu-se pe marginea 
planurilor anunțate de președintele 
Carter in legătură cu creșterea chel
tuielilor militare.

Astfel, senatorul Edward Kennedy 
s-a pronunțat ferm împotriva proiec
telor Administrației privind reduce
rea unor programe sociale pentru a 
crea posibilitatea sporirii cheltuieli
lor militare. Numeroși alți delegați, 
menționează agenția United Press 
International, și-au exprimat insatis
facția față de proiectele de reducere 
a alocațiilor sociale din considerente 
militare.

Tovarășul Hua Kuo-fen l-a primit 
pe președintele părții române in Comisia 

guvernamentală româno-chineză
PEKIN 11 (Agerpres). — Tovarășul 

Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al P.C, Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit tuni pe tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-minlstru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
președintele părții române în Comi
sia guvernamentală româno-chineză 
de colaborare economică și tehnică, 
care se află la Pekin cu prilejul unei 
întîlnlri de lucru cu președintele 
părții chineze in comisie.

Tovarășul Paul Niculescu a Inmt- 
nat tovarășului Hua Kuo-fen un 
mesaj de prietenie din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Totodată', a trans
mis salutul cordial pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a adresat din 
partea sa, a Comitetului Central al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășului Hua Kuo-fen, celorlalți 
conducători de partid și de stat ai 
R.P. Chineze, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de noi și tot mai mari 
succese poporului prieten chinez în 
dezvoltarea economiei și creșterea 
bunăstării sale.

Mulțumind pentru mesaj și urări, 
tovarășul Hua Kuo-fen a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a României, din 
partea sa. a Partidului Comunist 
Chinez, Consiliului de Stat al R.P.

Chineze și poporului chinez salutări 
prietenești, cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de 
succese tot mai mari in activitatea 
consacrată înfloririi continue a Româ
niei.

în timpul întrevederii a fost subli
niat impulsul puternic pe care vizi
tele la cel mai înalt nivel din lunile 
mai și august l-au dat dezvoltării 
relațiilor tradiționale de prietenie si 
solidaritate revoluționară dintre cele 
două partide, popoare și țări, colabo
rării economice și tehnico-știintifice. 
A fost exprimată hotărîrea comună 
de a se continua traducerea tn viată 
a înțelegerilor adoptate cu aceste 
prilejuri pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a colaborării economi
ce și tehnico-știintifice dintre Repu
blica Socialistă România și R.P. Chi
neză în interesul poporului român si 
poporului chinez, al cauzei socialis
mului și păcii în lume. S-a procedat 
la o informare asupra activității des
fășurate pe planul construcției socia
liste în cele două țări și s-a efectuat 
un schimb de păreri în probleme ac
tuale internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Au fost prezent! tovarășii Cen Mu- 
hua, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, pre
ședintele părții chineze în comisia 
guvernamentală româno-chineză de 
colaborare economică și tehnică, și 
Florea Dumitrescu, ambasadorul 
României la Pekin.

lisabona ; Convorbirile delegației
Partidului Comunist Român

LISABONA 11 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Pofitic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R;, care, 
la invitația C.C. al P.C. Portughez, 
face o vizită de prietenie în Portuga
lia. a început convorbirile cu delegația 
Partidului Comunist Portughez, con
dusă de tovarășul Alvaro Cunhal. se
cretar general al P.C.P.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
genera) al Partidului Comunist 
Român, l-a fost transmis tovarășului 
Alvaro Cunhal un călduros salut și 
cele mai bune urări de sănătate și 
succes in înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al VHI-lea Congres al P.C.P. pen
tru dezvoltarea democratică, liberă și 
independentă a Portugaliei prietene.

Mulțumind, tovarășul Âlvaro Cunha] 
a rugat să se transmită tovarășului

Nicolae Ceausescu un salut cordial, 
prietenesc, urări de sănătate si feri
cire personală, de noi si insemnate 
succese in activitatea dedicată făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate in România.

în cadrul intilnirii. care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească. s-a procedat la o informare 
reciprocă privind preocupările actuale 
ale celor două partide pe olanul poli
ticii interne si s-a efectuat un schimb 
de păreri asupra unor probleme in
ternaționale de interes comun. A fost 
reafirmată hotărîrea celor două parti
de de a dezvolta pe mai departe re
lațiile si colaborarea prietenească din
tre ele. in interesul popoarelor român 
si portughez, al cauzei socialismului, 
colaborării, securității si păcii m lume.

La convorbiri a fost prezent amba
sadorul României la Lisabona. Marin 
Iliescu.

Un important obiectiv al cooperării 
româno-siriene

Darea in exploatare a primei etape a lucrărilor de irigații 
din Valea Eufratului

DAMASC 11 (Agerpres). — Sub înaltul patronaj al președintelui Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, in localitatea siriană Sulhabia 
din regiunea Rakka, a avut loc festivitatea dării in exploatare a primei 
etape (3 441 ha) a lucrărilor de irigații din Valea Eufratului —■ program 
care prevede irigarea in,final a 27 000 ha și care reprezintă unul dintre 
obiectivele de seamă ale cooperării dintre România și Siria, stabilite de 
președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad.

In prezenta a mii de locuitori din 
zonele care vor beneficia de aceste 
terenuri irigate, Youssuf Al-Assad, 
membru al Comandamentului Regio
nal al Partidului Baas Arab Socialist, 
in calitate de reprezentant al pre
ședintelui R. A. Siriene, a exprimat 
sentimentele de prețuire pentru aju
torul prietenesc acordat de România, 
de specialiștii români in realizarea 
acestui proiect deosebit de important 
pentru agricultura Siriei.

Din partea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, a 
transmis celor prezenți, specialiștilor 
sirieni și români care participă la re
alizarea lucrărilor felicitări pentru 
rezultatele obținute și urări de noi 
succese in activitatea de viitor con
sacrată intăririj prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări și popoare.

TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV 14 PRIMII
»

Pt VICEPREȘEDINTELE C0NS1UULUI NATIONAL
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At FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
SOFIA 11 (Agerpres). — Luni, to

varășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
l-a primit pe tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise un 
salut călduros, urări de sănătate și 
succes tovarășului Todor Jivkov, iar 
poporului bulgar vecin și prieten 
urarea de noi și tot mai importante 
realizări în construcția socialismului 
in patria sa.

Tovarășul Todor Jivkov a mulțumii 
călduros și a adresat la rîndul său 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un cordial 
salut frățesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, îm
preună cu urarea adresată poporului 
român de a obține noi succese In o- 
pera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, s-a exprimat satisfacția 
pentru dezvoltarea continuă, pe mul
tiple planuri, a colaborării dintre cele 
două țări, apreciindu-se că legătu
rile statornice între Frontul Unității 
Socialiste și Frontul Patriei aduc o 
contribuție însemnată la traducerea 
în viată a politicii Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Bulgar de adincire a prieteniei ro- 
mâno-bulgare, în interesul popoare
lor noastre, al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

La primire a participat Pencio Ku- 
badinski. membru al Biroului Politic 
al C.C al P.C.B., președintele Con
siliului Național al Frontului Patriei 
din R.P.B.

★

în aceeași zi. tovarășul Mihal Da
lea a avut o întîlnire cu Petăr Tan- 
cev, secretarul Uniunii Populare A- 
grare Bulgare, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.P.B.

Delegația Consiliului National al 
F.U.S. a depus o coroană de flori la 
mausoleul .Gheorghi Dimitrov" din 
Sofia.

MAROC; Întîlnire a reprezentantului
P.C. R. la lucrările Congresului U.S.F. P.

RABAT 11 (Agerpres). — Primul 
secretar al Uniunii Socialiste a For
țelor Populare din Maroc, Abderrahim 
Bouabid.. l-a primit pe Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R., care parti
cipă la lucrările celui de-ai III-lea 
Congres al U.S.F.P.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar venerai al Parti
dului Comunist Român, i-a fost trans
mis primului secretar al U.S.F.P. un 
călduros salut și urări de noi succese 
in activitatea partidului.

în numele congresului U.S.F.P. și 
al său personal, Abderrahim Bouabid 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu întreaga apreciere 
și admirație pentru eforturile și ac
tivitatea deosebită pe care le desfă
șoară în scopul promovării unor rela

ții de deplină egalitate intre toate 
statele lumii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. Activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a spus primul 
secretar al U.S.F.P. — se bucură de 
admirația întregii lumi arabe și afri
cane. intrucît prin principiile pe care 
le promovează în relațiile internațio
nale, președintele României apără șl 
interesele țărilor în curs de dezvol
tare.

în cadrul tntîlnirif au fost abordate 
aspecte ale relațiilor dintre P.C.R. și 
U.S.F.P. și s-a exprimat hotărîrea de 
a extinde și adînci aceste relații în 
interesul celor două popoare și parti
de.

Sesiunea Comisiei mixte economice guvernamentale
româno-japoneze

Primul ministru al Japoniei a primit pe șeful delegației române
TOKIO 11 (Agerpres). — Primul 

ministru al Japoniei. Masayoshi 
Ohira. a primit, luni, pe Ilie Radu
lescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, șeful 
delegației române la lucrările celei 
de-a doua sesiuni a .Comisiei mixte 
economice guvernamentale româno- 
japoneze. care au avut ioc la Tokio.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
primului ministru al Japoniei un 
mesaj de prietenie. împreună cu urări 
de sănătate si fericire personală, de 
progres si prosperitate pentru poporul 
japonez.

Mulțumind pentru mesaj, primul 
ministru a) Japoniei a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceausescu cele mai călduroase salu
tări si urări de sănătate și fericire.

de succese pentru România. Apre
ciind că relațiile româno-japoneze au 
cunoscut o evoluție ascendentă, după 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Japonia, primul ministru Masa
yoshi Ohira a exprimat voința gu
vernului nipon de a acționa pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
bilaterale în Interesul ambelor po
poare. al consolidării păcii și coope
rării internaționale.

La primire a fost prezent Radu 
Ioan Bogdan, ambasadorul României 
la Tokio.

în aceeași zl. Ilie Rădulescu a avut 
o întrevedere cu Sunao Sonoda. mi
nistrul de externe al Japoniei, cu 
care a avut un schimb de vederi asu
pra relațiilor bilaterale si a unor pro
bleme Internationale de , interes 
comun.

PERSPECTIVE ALE DIALOGULUI S0VIET0-AMER1CAN
în problema limitării armamentelor strategice ofensive

NEW YORK 11 (Agerpres). — Po
trivit ziarului ..New York Times", 
citat de agenția T.A.S.S.. persoane 
oficiale ale Administrației S.U.A. au

agențiile
de presă
transmit:
Convorbiri sovieto-iraki- 

cne. La Mosc°va au avut '°c con* 
vorbiri între Aleksei Kosîghin. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Saddam 
Hussein, secretar general adjunct al 
Partidului Socialist Arab Baas, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak, aflat 
în vizită oficială de prietenie în 
U.R.S.S. Părțile au examinat perspec
tivele dezvoltării colaborări] sovieto- 
irakiene in domeniile politic, econo
mic și în alte domenii și au proce
dat la un schimb de opinii în legă
tură cu situația din Orientul Apro
piat

Colocviul internațional 
„Rolul și locul limbii în schimburile 
culturale internaționale", organizat la 
Budapesta de Institutul de înalte stu
dii internaționale de la Geneva, in 
colaborare cu Institutul pentru relații 
culturale din R. P. Ungară, s-a bucu
rat de participarea unor personalități 
culturale și științifice din 20 de țări 
europene, între care și România, pre- 
cum și reprezentanți ai UNESCO.

Moțiune împotriva pro
gramului guvernamental
portughez. Partidul Comunist
Portughez a Introdus, luni. In Adu
narea Republicii, o moțiune în care 
respinge programul guvernului Carlos
Mota Pinto.

(Urmare din pag. I)
le relații internaționale Ia scara în
tregului glob.

Noua orînduire se edifică 
într-o mare diversitate de 
Condiții. Des*Sur> cristalizarea unor 
asemenea raporturi, care se pune ca 
o problemă cu totul nouă, fără prece
dent în istorie, trebuie să aibă ca 
punct de pornire marea diversitate a 
condițiilor în care este edificată noua 
orînduire. Este o realitate obiectivă 
că țările socialiste nu au un nivel de 
dezvoltare egal, că ele au pornit de 
la niveluri diferite. Pe lingă deosebi
rile în ce privește gradul de dezvol
tare economico-socială. țările socia
liste se diferențiază intre ele in ce 
privește mărimea si potențialul, pre
zintă tradiții istorice si particularități 
naționale specifice.

Fără îndoială că nivelul deosebit la 
care se găsesc forțele de producție 
In diferite țări, ca si existenta celor
lalte condiții particulare fiecăreia in 
parte generează o largă diversitate a 
formelor concrete de făurire a noii 
orinduiri sociale. Acest adevăr se cere 
cu atît mai mult subliniat cu cit 
noi și noi state care s-au eliberat 
de dominația imperialistă, colonia
listă optează pentru calea socialistă 
de construcție economico-socială. în 
procesul transformării revoluționare a 
societății, in mod firesc, apar si vor 
continua să apară noi si noi forme de 
luptă și construcție socială, diferen
țiate de la o tară la alta. în raport cu 
factorii amintit!. Înțelegerea justă a 
acestor probleme prezintă, in mod 
evident, o însemnătate primordială 
pentru lupta gencral-rcvolutionară, 
pentru trecerea la socialism ca per
spectivă a întregii umanități, pentru 
victoria noii orinduiri.

O concluzie ce se impune de la 
sine este aceea că. în condițiile marii 
diversități existente, concepția unei 
linii, asa zis monolitice. înțeleasă ca 
tendință de impunere sau ca accepta
rea necondiționată a unor șabloane, 
a unor forme si căi unice de con
strucție a noii societăți, este cu totul 
depășită, ea nu mai corespunde reali
tăților actuale. Este o concepție care, 
dimpotrivă, poate aduce mari daune 
principiului fundamental de realizare 
a unității in diversitate. Generalul se 
realizează întotdeauna prin particu
lar, legile generale se manifestă in 
condiții concrete, și aceasta constituie 
unul din adevărurile imuabile ale ma
terialismului dialectic și istoric.

Care sint elementele fundamentale 
ale unității țărilor socialiste, factorul 
liant primordial ? în primul rînd, este 
vorba de comunitatea de orînduire, de

faptul că fiecare tară edifică societa
tea nouă, socialistă si comunistă, că 
ist concentrează toate eforturile in 
această direcție ; în al doilea, rînd, 
în această activitate multilaterală, 
fiecare (ară se călăuzește după con
cepțiile socialismului științific ; în al 
treilea rînd, țările socialiste urmăresc 
promovarea unor relații bazate pe 
echitate si egalitate socială, ridicarea 
bunăstării popoarelor lor. Pentru re
alizarea concretă in viață a acestor te
luri mărețe, menite să deschidă per
spectivele unei dezvoltări noi întregii 
umanități, fiecare tară Socialistă îna
intează pe căile sale specifice, pro-

tive, soluții si modalități proprii pen
tru construirea în propria tară a noii 
orinduiri și, totodată, de a-Si mani
festa personalitatea distinctă pe are
na internațională, de a contribui ac
tiv prin initiative șl acțiuni specifi
ce, decurgînd din interesele naționa
le ca și din interesele generale ale 
socialismului, la rezolvarea marilor 
probleme ale contemporaneității, la 
lupta împotriva politicii imperialiste 
de forță și dominație, pentru relații 
noi între state, pentru destindere, de
zarmare, cooperare, pace. Elaborarea 
de către fiecare partid a propriei 
sale linii politice interne și fnterna-
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un fel, dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre popoarele 
Si țările socialiste. Dimpotrivă, toc
mai deosebirile de poziții fac nece
sară intensificarea schimbului de ex
periență. a discuțiilor tovărășești, 
purtate in spiritul receptivității și 
respectului reciproc, al deplinei ega
lități, pentru a se găsi diferitelor pro
bleme rezolvări corespunzătoare de 
Ia caz la caz, de la etapă Ia etapă, 
rezolvări care să tină seama de in
teresele tuturor țărilor și popoarelor 
constructoare ale socialismului, care 
să nu dăuneze nici unei țări, nici 
unui popor, în definitiv, solidaritatea

înalta răspundere a Mr socialiste 
de a oferi lumii un convingător exemplu 

de relații internaționale de tip nou
prii, generate de însăși marea diver
sitate de particularități în care fie
care acționează.

Această mare varietate de condiții 
duce, în mod obiectiv, la o mare di
versitate de opinii, păreri, metode, in 
legătură cu căile concrete de reali
zare in tara respectivă a telurilor co
mune ale socialismului, generează in
terpretări deosebite asupra unor pro
bleme ale dezvoltării sociale pe plan 
intern, ca și asupra unor fenomene 
și evoluții ale vieții internaționale.

Capacitatea de a rezolva 
autonom propriile proble
me, de a-și manifesta per
sonalitatea distinctă pe a- 

rena internațională — izvo
rul forței fiecărui partid. 
Viața, experiența istorică au de
monstrat și demonstrează că forța și 
tăria fiecărui partid, ca factor condu
cător al intregii opere de edificare a 
socialismului și comunismului constă 
tocmai în capacitatea de a rezolva 
autonom propriile probleme, de a 
elabora, pornind de Ia condițiile și 
realitățile concrete ale tării respec-

ționale, in funcție de condițiile din 
fiecare țară — pe care le cu
noaște cel mai bine — este nu numai 
un drept și o prerogativă inalienabi
lă. o îndatorire sacră față de clasa 
muncitoare și poporul propriu, ci și 
cerință esențială a intâririi unită
ții țărilor socialiste și a mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le. Tocmai faptul că fiecare partid, 
fiecare popor, pornind de la princi- < 
piile generale ale revoluției și con
strucției noii orinduiri. trece la so
cialism folosind căi si metode pro
prii, abordează din unghiuri proprii 
și avansează soluții originale pentru 
problemele cu care este confruntat, 
este de natură să îmbogățească ne
contenit experiența si tezaurul comun 
al socialismului științific, al teoriei și 
practicii revoluționare.

Apariția unor poziții diferite, a 
unor deosebiri de păreri într-o pro
blemă sau alta. în aprecierea unui 
eveniment sau altul constituie. în a- 
ceste condiții, un fenomen absolut fi
resc. normal. Important este ca exis
tenta unor deosebiri de păreri să 
nu fie dramatizată ; în nici un caz 
asemenea deosebiri de păreri nu 
trebuie să constituie surse de ten
siune. nu trebuie să afecteze. în nici

internațională. Interesele generale ale 
cauzei socialismului nu reprezintă o 
noțiune în sine, abstractă, ci consti
tuie tocmai expresia însumării inte
reselor proprii ale fiecărei tari, fiecă
rui partid si fiecărui popor. Numai 
printr-o astfel de îmbinare justă a 
particularului cu generalul, a intere
selor proprii cu interesele generale 
se poate realiza avintul construcției 
socialiste in fiecare tară si. implicit, 
creșterea forței socialismului, asigu
rarea dezvoltării pașnice a întregii 
omeniri. într-un asemenea mod de 
rezolvare isi găseste. de fapt, expre
sie caracterul nou al principiilor de 
relații interstatale socialiste.

0 linie directoare funda
mentală a întregii activități 
a partidului și statului nos
tru. Promovarea acestor principii în 
raporturile cu toate statele socialiste, 
dezvoltarea neîntreruptă, pe această 
bază, a prieteniei și colaborării mul
tilaterale cu ele constituie, așa cum 
este știut, o linie directoare funda
mentală a întregii activități Interna
ționale a Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste.

Extinztad continuu conlucrarea 
prietenească cu toate statele socialis
te. tara noastră nu contrapune în, nici 
un fel — după cum a arătat în repe
tate rînduri secretarul general al 
partidului — relațiile sale cu unele 
tari raporturilor cu alte țări, face to
tul pentru depășirea neînțelegerilor 
existente între unele țări socialiste, 
pentru întărirea solidarității Si cola
borării dintre ele. Aceste raporturi 
ale României cu toate țările socialis
te, fără nici o excepție, se comple
tează într-un ansamblu unitar, ta 
baza căruia stă politica noastră prin
cipială. fermă și consecventă de con
tribuție activă la strîngerea unității, 
la creșterea forței și influentei socia
lismului în lume. Partidul șl 
statul nostru au apreciat și apre
ciază că respectarea strictă ă prin
cipiilor amintite, traducerea lor con
secventă in vîată constituie o condi
ție de bază a întăririi colaborării, 
unității și solidarității țărilor so
cialiste.

Tocmai pornind de la importanta 
deosebită pe care o prezintă princi
piile noi. de relații între țările so
cialiste, menite să ofere un model 
de viitor întregii omeniri, partidul 
nostru este ferm hotărît să-și adu
că si pe mai departe contribuția con
structivă la afirmarea lor tot mai 
puternică în viată.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în Expunerea la sesiunea 
solemnă cu prilejul împlinirii a șase 
decenii de la făurirea statului natio
nal unitar român. întregul nos
tru popor își va Intensifica și 
mai mult eforturile pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism, considerind că 
aceasta reprezintă. în același timp. 0 
contribuție esențială la cauza ge
nerală a socialismului, la sporirea 
prestigiului si influentei sale în lume. 
Totodată, partidul comunist, tara 
noastră vor acționa cu aceeași nestă
vilită energie pentru dezvoltarea 
colaborării prietenești cu toate tarile 
socialiste, pentru consolidarea unității 
lor. pentru înscăunarea trainică a 
principiilor noi de relații între state, 
pentru întărirea coeziunii mișcării 
comuniste si muncitorești internațio
nale. a tuturor forțelor democratice, 
progresiste ale contemporaneității — 
chezășie sigură a soluționării demo
cratice. constructive a problemelor 
maiore ale omenirii, factor hotăritor 
în vederea făuririi unei lumi mai 
bune si mai drepte. în care să-sl gă
sească materializarea idealurile de 
libertate, dezvoltare de sine stătătoa
re. progres si pace ale tuturor na
țiunilor.

Romulus CĂPLESCU

declarat că evoluția convorbirilor so- 
vieto-americane privind limitarea ar
mamentelor strategice ofensive per
mite ambelor părți să proiecteze o 
întîlnire apropiată dintre secretarul 
de stat al S.U.A., Cyrus Vance, si mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, pentru încheierea 
convorbirilor si pregătirea terenului 
în vederea unei intîlnlri la nivel înalt. 
Aflat la Cairo. Cyrus Vance a con
firmat. după cum informează U.P.I.. 
că se va intîlni luna aceasta la Ge
neva cu Andrei Gromîko.

In cadrul acordului de co
laborare culturală dintre Româ
nia și Iugoslavia, orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii româ
ne desfășoară in țara prietenă 
un turneu de concerte. Sub ba
gheta dirijorilor Iosif Conta și 
Liviu lonescu, formația noastră 
a prezentat publicului din Bel
grad, Zagreb. Ljubljana. Split, 
Portoroj și Celje un program 
alcătuit din lucrări de Johannes 
Brahms, Maurice Ravel și Paul 
Constantinescu. Publicul spec
tator a răsplătit cu aplauze în
delungate pe solii artei interpre
tative românești. La rindul el, 
presa iugoslavă a subliniat vir
tuțile interpretative și tehnice 
ale orchestrei.

Necesitatea unei alianțe 
za forțelor populare 

din Franța
— subliniată de secretarul 

general al P.C.F. —
PARIS 11 (Agerpres». — Luind cu

vîntul la o reuniune a intelectualilor 
comuniști. Georges Marchais. secreta
rul general a! P.C.F.. a relevat nece
sitatea întăririi alianței clasei munci
toare cu intelectualitatea muncitoare, 
creării unei alianțe a forțelor popu
lare capabile să ducă tara pe calea 
transformărilor democratice și revo
luționare.

Vorbitorul a reafirmat poziția co
muniștilor francezi de a nu acceptă 
planurile integrării europene în inte
resul marelui capital. în dauna suve
ranității Franței.

Ultima parte a cuvintării lui Geor
ges Marchais a fost consacrată pro
blemei necesității lărgirii activității 
partidului în rindurile intelectualității, 
creșterii aportului membrilor săi la 
dezvoltarea creatoare a teoriei și 
practicii muncii de partid.

Eforturi pentru revitalizarea negocierilor de pace
egipteano

CAIRO 11 (Agerpres). — Secretarul 
de stat american, Cyrus Vance, a în- 
mînat președintelui Egiptului, Anwar 
El Sadat, un mesaj din partea pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter. 
Purtătorul de cuvint al secretarului 
de stat. George Sherman, a calificat 
întrevederea drept „bună, completă 
și constructivă", relevind că Vance 
este hotărît să rămînă in Orientul 
Mijlociu atît timp cit va considera 
util pentru a se ajunge ia o depăși
re a impasului în care se află nego
cierile egipteano-israeliene.

Luni, președintele Sadat a avut o 
nouă rundă de convorbiri cu secreta
rul de stat al S.U A.. Cyrus Vance, 
referitoare la negocierile de pace 
egipteano-israeliene. După întrevede
re. secretarul de stat american a de
clarat. într-o conferință de presă. că 
„au fost realizate progrese" si că 
există posibilitatea unui schimb de 
scrisori între Egipt si Israel. De ase
menea. el a precizat că ar putea fi

israeliene
aduse unele amendamente la proiec
tul tratatului de pace dintre Egipt șl 
Israel. Răspunzind unor întrebări, 
Cyrus Vance a reafirmat că în ceea 
ce privește implantările israeliene 
„nu sîntem de acord cu punctul de 
vedere israelian".

în aceeași zi. Cyrus Vance a confe
rit cu premierul egiptean Mustafa 
Khalil, convorbiri la care au mai 
asistat, din partea egipteană, minis
trul apărării, general Kamal Hassan 
Aii, și Butros Ghali, ministru de stat 
pentru afacerile externe.

OSLO 11 (Agerpres). — Premierul 
Israelian. Menahem Begin, a avut du
minică la Oslo o întrevedere cu con
silierul președintelui Egiptului. An
war El Sadat, Sayed Marei, in cursul 
căreia a fost abordat subiectul nego
cierilor de pace dintre Israel și Egipt, 
relevă agenția France Presse citind 
declarația -unei oficialități a delega
ției Israelului.

In favoarea soluționării cit mai grabnice, fără amestec 
străin, a conflictului dintre Grecia și Turcia

• Declarații ale unor personalități politice elene • Aprecieri 
ale președintelui turc

ATENA 11 (Agerpres). — într-o 
convorbire avută cu directorul coti
dianului turc „Millyet". primul minis
tru al Greciei. Constantin Karaman
lis. a arătat. între altele, că „Dacă nu 
ne vom grăbi să soluționăm diver
gentele dintre noi si să instaurăm o 
colaborare armonioasă, nu vom fi ca
pabili să neutralizăm presiunile exer
citate din exterior si să diminuăm 
dependenta noastră de factorii 
străini".

Tot in cadrul unei întîlniri cu zia
riștii turci, liderul principalei forma
țiuni de opoziție din Grecia. Mișca
rea Socialistă Panelenă. Andreas 
Papandreu. a declarat că Grecia șl 
Turcia ar trebui să-și soluționeze pro

blemele bilaterale realizînd o colabo
rare încununată de succes, care să 
înlăture presiunile din exterior si să 
reducă dependenta de alții.

Aceste două declarații ale unor per
sonalități politice marcante din Gre
cia sint. interpretate la Atena ca ape
luri lansate pentru solutionarea con
flictului dintre cele două țări vecine, 
remarcă agențiile de presă.

ANKARA 11 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei, Btilent Ecevlt, a 
declarat, luni, la Ankara, că există 
indicii încurajatoare ale unei îmbu
nătățiri a relațiilor dintre Turcia șl 
Grecia, Totodată, premierul turc a re
levat evoluția pozitivă a raporturilor 
Turciei cu celelalte țări vecine.
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