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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadoarea Republicii Columbia
Simbătă. 23 decembrie. președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu.' a pri

mit , scrisorile de acreditare a 
ambasadoarei Republicii Columbia 
în tara noastră. Gloria Gaitan Ja

ramillo. (Continuare in pagina a 
V-a).
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Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă, 23 de

cembrie. pe Nicholas Maro; care ți-a 
prezentai scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

ți plenipotențiar al Republicii Unite 
Tanzania in Republica Socialistă 
România. (Continuare în pagina a 
V-a).

Înalt omagiu președintelui 
româniei socialiste 

pentru prodigioasa sa activitate in slujba 
idealurilor de pace, independență și progres 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit șefi ai misiunilor diplomatice din țări 
ale Africii, Asiei și Americii Latine

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă, 23 
decembrie, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați in țara noas
tră, din țări ale Africii, Asiei și 
Americii Latine, care i-au pre
zentat felicitări cu prilejul con
feririi Premiului „Simba" pentru 
pace pe anul 1978, in semn de 
omagiu pentru contribuția deo
sebită la propășirea economico- 
socială a Africii, la cauza liber
tății, independenței, Colaborării, 
păcii și înțelegerii intre națiuni.

La primire au participat to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, Con
stantin Dăscălescu, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, 
Vasile Mușat.

Pentrti a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii : Senega
lului — Ibrahima Boye, Liberiei 
— Joseph Graham, Republicii 
Arabe Siriene — Walid Al Moua- 
lem, Republicii Islamice Pakis
tan — S. A. Moid, Republicii
(Continuare în pag. a III-a)

Din întreaga tară, mesaje de calde felicitări 
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul conferirii Premiului „Simba" 
pentru pace pe anul 1078

Domnilor ambasadori.
Doresc să exprim cele rriai vii 

mulțumiri pentru felicitările și 
cuvintele de apreciere pe care 
le-ați rostit la adresa mea și -a po
porului român, cu prilejul primirii 
Premiului, „Simba", ce simboli
zează voința de libertate, inde
pendență, progres și pace a po
poarelor din Africa.

Am primit acest premiu ca o ex
presie a solidarității dintre po
porul român și popoarele africane, 
ca și din celelalte țări în curs de 
dezvoltare, în lupta împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. Totodată, acest 
premiu exprimă solidaritatea po
poarelor noastre în lupta pentru 
dezvoltarea economico-socială in
dependentă a țărilor Africii, pen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe reprezentanții studenților 
din țări in curs de dezvoltare care studiază in România

tru o politică de destindere, co
laborare și pace în întreaga lume.

Vă sînt cunoscute raporturile 
României cu țările africane. In
tr-adevăr. întreținem relații bune 
cu toate țările de pe acest conti
nent, exceptând desigur statele din 
Africa de Sud unde există încă 
dominația colonială și politica de 
apartheid. De altfel avem relații 
bune cu toate țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduire socială.
■ Ne preocupăm permanent de în
tărirea colaborării și solidarității 
cu țările africane — pe principiile 
deplinei egalități, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, avantajului reciproc — în 
interesul asigurării progresului 
economic și social al fiecărei țări. 
Am sprijinit și sprijinim lupta de 

eliberare națională a popoarelor 
din Rhodesia și Namibia. precum 
și lupta populației majoritare din 
Africa de Sud împotriva politicii 
rasiste, de apartheid. Avem ferma 
convingere că, acționând cu. ho
tărâre, folosind toate formele de 
luptă, — inclusiv cele militare — 
toate popoarele din Africa își vor 
dobîndi în scurt timp indepen
dența.

Știm că sînt multe probleme de 
soluționat pe continentul african, 
ca de altfel și pe alte continente. 
Ca și dumneavoastră, sîntem pre
ocupați de tendințele de menținere 
și chiar de consolidare a unor po
ziții de dominație, a unei politici 
neocolonialiste. Știți că, vreme în- 

* delungată, și noi am cunoscut
(Continuare în pag. a III-a)

Pe adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, con
tinuă să sosească, din întreaga țară, 
telegrame prin care organizații de 
partid, de masă și- obștești, colective 
de muncă din întreprinderi și insti
tuții exprimă calde felicitări pentru 
conferirea prestigiosului Premiu 
„Simba" pentru pace pe anul 1978. 
Ele dau glas bucuriei și mîndriei pa
triotice a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
pentru noua recunoaștere inter
națională a activității neobosite 
desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, închinată cauzei păcii, 
destinderii, cooperării și securității 
în Europa și în întreaga lume, pro
movării colaborării și înțelegerii pe 
continentul african, soluționării pro
blemelor complexe ale lumii contem
porane.

în telegrama Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. se arată : Trăim un 
sentiment de profundă mindrie Știind 
că astăzi patria noastră — Romania 
socialistă — este stimată și prețuită 
în întreaga lume, că si-a cisțigat un 
prestigiu cum n-a avut niciodată in 
milenara sa istorie. Datorăm acest 
prestigiu politicii partidului si m 
primul rind activității neobosite, di
namice si clarvăzătoare pe care o 
desfășurati dumneavoastră, condu
cător mult stimat si iubit al parti
dului si statului nostru, personalitate 
proeminentă a vieții Internaționale 
care îmbină organic spiritul revolu
ționar cu patriotismul, slujirea plina 
de abnegație a aspirațiilor po
porului, cu devotamentul față de 
interesele cauzei generale a socia
lismului, cu activitatea consec
ventă pentru crearea unei lumi fără 
arme si războaie, in care toate po
poarele să-si consacre nestingherite 
energiile progresului economic și 
social, făuririi unei vieți demne, li
bere. fericite.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bistrița-Năsăud, români, ma
ghiari și germani, care trăiesc și mun
cesc înfrățiți in această minunată parte 
a țării — se arată in telegrama adre
sată de Comitetul județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R. — au luat cunoș
tință cu deosebită satisfacție despre 
acordarea premiului „Simba" pentru 
pace pe anul 1978 dumneavoastră, 
celui mai iubit și stimat fiu al parti
dului și poporului nostru, remarcabilă 
personalitate a lumii contemporane. 
Acest premiu este încă o do
vadă a imensului prestigiu, a stimei, 
prețuirii și profundei considerații de 
care vă bucurați în rindul tuturor 
națiunilor lumii, o strălucită confir
mare a justeței politicii externe a 
partidului și statului nostru, a efor
turilor pe care dumneavoastră per
sonal le depuneți pentru edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, a unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

In telegrama adresată de Comite
tul județean Buzău al P.C.R., după 
ce se subliniază că acordarea 
înaltei distincții tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o recunoaștere 
a activității de. excepție pe care o 
desfășoară necontenit pentru menți
nerea și consolidarea păcii, pentru 
statornicirea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, bazată 
pe dreptul inalienabil al fiecărei na
țiuni de a-și hotărî singură destinele, 
se spune : Evoluția situației mondia
le confirmă pe deplin justețea apre
cierilor și orientărilor făcute de Con
gresul al. XI-lea și de Conferința 
Națională ale partidului, afirmarea tot 
mai largă a principiilor care stau la 
baza politicii nopstre externe, poli
tică dedicată cauzei păcii, destinde
rii, cooperării și securității în Europa 
și în întreaga lume.

împreună cu întregul popor, comu
niștii. toți oamenii muncii din jude
țul. Buzău se află, ca întotdeauna, 
alături de dumneavoastră, exprimin- 
du-și totalul lor atașament față de 
eforturile necontenite pe care le de
puneți pentru încetarea cursei înar
mărilor și reducerea bugetelor mili
tare, pentru dezarmare și, în primul 
rînd. pentru dezarmarea nucleară, 
pentru edificarea unei lumi fără arme 
și fără războaie. .

Distincția acordată — se spune în 
telegrama Comitetului județean Bra
șov al P.C.R. — constituie o nouă 
confirmare a calităților dumneavoas
tră excepționale de om politic, a ro
lului determinant pe care îl aveți in 
elaborarea si înfăptuirea politicii in
terne si externe a partidului si sta
tului nostru, a contribuției dumnea
voastră la promovarea colaborării, 
destinderii. înțelegerii in Europa, pe 
continentul african și în întreaga 
lume, la instaurarea unui curs nou in 
relațiile internaționale. Sintem mîndi;i 
că România — Ceaușescu reprezintă 
astăzi in conștiința ■ omenirii nume 
de mare prestigiu în lupta pentru 
cauza socialismului, pentru realiza
rea idealurilor de pace, progres, 
libertate și independentă ale popoare
lor. pentru edificarea unei lumi fără 
arme, fără războaie. în care popoare
le să poată trăi in pace si libertate, 
pentru a-si construi o viață demnă si 
prosperă.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului — se arată in 
telegrama Comitetului județean Con
stanța al P.C.R. — vă exprimăm în
treaga noastră prețuire șl considera
ție pentru înalta distincție ce v-a 
fost acordată, ca o recunoaștere pe 
plan internațional a inestimabilei 
dumneavoastră' contribuții la cauza 
păcii, destinderii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume, la promo
varea unei largi cooperări și înțele
gerii pe continentul african, la înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și 
prosperitate ale popoarelor din aceas
tă zonă a lumii. Acest premiu con
stituie o nouă mărturie grăitoare a 
imensului prestigiu, a prețuirii și 
profundei considerații de care Vă 

bucurați pe toate meridianele globu
lui ca luptător neobosit pentru edi
ficarea unei lumi fără arme și 
războaie, in cafe popoarele să poată 
trăi în pace și libertate, deplin stăpi- 
ne pe destinele lor, pe dreptul de a-și 
construi o viață demnă și pfosperâ.

în telegrama Comitetului județean 
Covasna al P.C.R. se spune : Confe
rirea înaltei distincții, in urma unei 
largi consultări a personalităților de 
seamă ale vieții politice și parlamen
tare italiene, este încă o dovadă a 
recunoașterii activității prodigioase 
pe care dumneavoastră, iubite tova
rășe secretar general, o desfășura ți 
pentru triumful cauzei păcii, destin
derii. al cooperării între state și po
poarele lumii, o mărturie grăitoare a 
aprecierii și prețuirii de care vă 
bucurați in cele mai largi cercuri ale 
opiniei publice mondiale.

Sîntem mindri că trăim aceste zile 
minunate într-o țară prosperă, libe
ră și independentă care, datorită 
neobositei dumneavoastră activități, 
clarviziunii și cutezanței de care dați 
dovadă în permanență, și-a cucerit 
un binemeritat loc in rindul națiu
nilor lumii, militează consecvent pen
tru asigurarea unui climat de pace 
și securitate pe planeta noastră, 
singura cale pentru propășirea și 
progresul societății omenești.

In telegrama Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. se arată : Laolaltă cu 
întregul nostru popor, comuniștii, toii 
locuitorii județului sînt animați da 
înalte sentimente de profundă mîn- 
drie patriotică pentru prestigiosul 
premiu „Simba" pentru pace pe anul 
1978. care v-a fost decernat.

Cu prilejul conferirii acestei înalte 
distincții dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, putem 
afirma din nou. cu legitimă mindrie, 
că glasul României este ascultat in 
lume cu respectul datorat unei na
țiuni care și-a dedicat și iși dedică 
energia creatoare propășirii sale paș
nice. independente și suverane, care 
face totul pentru o lume izbăvită de 
spectrul războiului, o lume in care 
fiecare popor să aibă garanția dez
voltării sale libere, .să iși consacre 
întregul potențial pentru prosperita
tea sa. o lume a păcii și colaborării.

Distincția ce y-a fost conferită — 
se spune în telegrama Comitetului 
județean Galați al P.C.R. — confir
mă poziția dumneavoastră exemplară 
in lupta pentru destindere, cooperare 
și securitate in Europa și pe întrea
ga planetă, pentru colaborare și în
țelegere cu popoarele continentului 
african, zonă a lumii care aspiră la 
o existență demnă, aflată sub semnul 
libertății, al' luptei pentru progres și 
prosperitate.

„Această distincție internațională 
— se arată în telegrama Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R. — acordată 
celor mai de seamă personalități, 
care contribuie prin activitatea lor la 
lupta pentru pace, pentru dezarmare 
si eliberare națională, exprimă înalta
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, simbătă dimineața, la 
Palatul Republicii, pe reprezen
tanții studenților din Africa și 
din țări in curs de dezvoltare din 
alte continente, care studiază in 
România, precum și ai tineretu
lui și studenților din țara noas
tră, care și-au exprimat dorința 
de a se intilni cu șeful statului 
român pentru a-i exprima sen
timentele lor de prețuire și pro
fundă stimă, pentru a-i adresa 
cele mai călduroase felicitări cu 
prilejul conferirii Premiului 
„Simba" pentru pace pe anul
1978.

La primire au participat to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Iosif Banc. Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, Con
stantin Dăscălescu, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan,
(Continuare in pag. a Xl-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi prieteni și tovarăși.
Sînt deosebit de bucuros sa mă 

întîlnesc cu reprezentanții tinere
tului african, din țările arabe, din 
țări ale Americii Latine, precum 
și din alte state în curs de dezvol
tare, care studiază în România.

Doresc să vă mulțumesc pentru 
felicitările pe care mi le-ați adre
sat cu prilejul primirii premiului 
„Simba", care simbolizează lupta 
popoarelor africane împotriva 
dominației și asupririi, pentru in
dependență, pentru dezvoltare eco
nomico-socială și pace. Acest pre
miu este, de fapt, o apreciere a 
politicii desfășurate de România 
socialistă, de poporul român, de 
colaborare cu țările africane, cu 

țările în curs de dezvoltare, de 
destindere, dezarmare și pace 
în întreaga lume.

România, care a cunoscut ea în
săși vreme îndelungată dominația 
străină, susține ferm lupta po
poarelor africane, ca și a altor po
poare, împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru cucerirea deplină a inde
pendenței naționale, pentru dez
voltare economico-socială. de sine 
stătătoare. Sîntem convinși că nu
mai pe această cale popoarele afri
cane, celelalte state în curs de 
dezvoltare își vor putea asigura 
bunăstarea și fericirea.

într-adevăr, în Africa sînt încă 
multe probleme de soluționat. în 

primul rînd, mai sînt popoare care 
luptă pentru a-și cuceri pe deplin 
independența, cum sînt cele din 
Rhodesia și Namibia, precum și 
populația majoritară din Africa de 
Sud, care luptă împotriva politicii 
rasiste și de apartheid. România 
întreține largi relații cu mișcările 
de eliberare națională din această 
parte a lumii, le acordă sprijin 
activ, de toate felurile, în lupta 
pe care o duc. Dezvoltăm relații 
largi, practic, cu. toate țările afri
cane ; am avut întâlniri cu aproa
pe toți conducătorii țărilor africa
ne, fie cu; prilejul vizitelor făcute 
în Africa, fie cu ocazia venirii
(Continuare în pag. a Il-a)

„Mulțumiri din adincul 
inimii, recunoștința 

noastră fierbinte pentru 
măsurile de majorare a 

pensiilor veteranilor 
de război" 

Scrisori și telegrame 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

IN PAGINA A V-A

Valea Jiului 
Lucrări 

de mecanizare
în abatajele întreprinderilor 

miniere din Valea Jiului, me
canizarea lucrărilor miniere a 
cunoscut in primii trei ani ai 
actualului cincinal un ritm su
perior anilor anteriori. Față de 
anul 1975. in acest an gradul de 
mecanizare la încărcarea cărbu
nelui si a sterilului la inaintări 
a crescut de la 39,83 la sută la 
54.95 la sută, iar la tăierea șt 
încărcarea cărbunelui în abataje 
cu front lung — de la 14.99 la 
sută la 28,93 la sută. Susținerea 
în abataje cu complexe mecani
zate. inexistentă in anul 1975. a 
ajuns in prezent la peste 18 la 
sută. (Sabin Cerbu).

CRONICA SAPTAMÎNII

Măsuri economico- 
sociale de deosebită 

importanță
Ne-am convins în anii construcției 

socialiste că țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății pe care o 
edificăm in țara noastră o constituie 
făurirea bunăstării poporului, imbu- 
nătățirea continuă a condițiilor de 
viață ale celor ce muncesc. Consec
vența cu care partidul și statul nos
tru socialist acționează in acest sens 
și-a găsit o nouă ilustrare in ansam
blul măsurilor adoptate de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind evoluția, in con
tinuare, a prețurilor in cadrul li
mitelor planificate ; îmbunătățirea 
calității produselor și serviciilor 
către populație ; aprovizionarea rit
mică cu produse alimentare și indus
triale : compensarea majorării de 
prețuri la unele produse pentru 
copii prin sporirea alocațiilor acor
date familiilor cu mai muiți copii; 
majorarea pensiilor pentru marii 
mutilați de război, invalizii de răz
boi de gradul I, ca și a indemniza
țiilor pentru însoțitorii lor ; extinde
rea aplicării programului de reduce
re a săptămînii de lucru astfel ca, in 
anul 1979, ponderea personalului 
muncitor care va beneficia de timp 
de muncă redus să ajungă la 55—60 
la sută din totalul personalului.

Aceste măsuri își vor găsi conti
nuarea firească prin trecerea, in- 
cepînd din anul viitor, la cea de-a 
doua etapă a majorării retribuției, in 
urma căreia retribuția reală a celor 
ce muncesc va spori, pe ansamblul 
cincinalului, cu 32 la sută — peste. 
12 la sută mai mult față de preve
derile inițiale.

Se cuvine subliniat faptul că reali
zarea tuturor acestor măsuri are loc 
In condițiile in care persistența cri
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zei economice mondiale, a crizei de 
materii prime și de' energie, crește
rea accelerată a inflației in principa
lele țări capitaliste, ca și majorarea 
prețurilor la petrol pe piața mondi
ală, nu pot să nu afecteze și econo
mia națională a României. Deși ce
rința rentabilizării tuturor produse
lor industriale, a așezării întregii 
activități pe principii economice va 
face necesară în cursul anului viitor 
o anumită creștere a prețurilor 
la unele produse, totuși. prin 
asigurarea unui control strîns asu
pra prețurilor in general și asupra 
prețurilor bunurilor de consum in 
special, nu se va depăși nivelul 
maxim de 6 la sută stabilit de Con
gresul al XI-lea pentru acest cinci
nal : probabil se va ajunge ia un 
nivel de 5,5 la sută. Este o dovadă 
grăitoare a echilibrului economiei 
noastre naționale, a caracterului să
nătos al circulației bănești — expresie 
a politicii partidului de ridicare con
tinuă și efectivă a nivelului de trai 
al poporului.

Pentru un demaraj 
bun în viitorul an 

al cincinalului!
Temelia trainică a creșterii bună

stării generale, ca și a apărării ma
rilor noastre cuceriri revoluționare, o 
constituie succesele dobindite in în
tărirea continuă a forței economice 
a țării, in accelerarea dezvoltării ei 
multilaterale. Acest adevăr a fost 
din nou pus in evidentă de lucrările 
Plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

Cu deplină satisfacție au salutat

Tudor OLARU 
Radu BOGDAN

(Continuare in pag. a Vl-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
multor șefi de state africane în 
România. întreținem, de aseme
nea, relații largi cu țările din 
Orientul Mijlociu, cu țările arabe 
în general, cu statele de pe conti
nentul Americii Latine, din Asia, 
din întreaga lume.

Cunoaștem că popoarele africane 
au multiple probleme de soluționat 
în vederea înaintării lor pe calea 
dezvoltării economice și că, din 
păcate, se mai fac încercări de a 
menține și, în unele părți, chiar a 
extinde politica de dominație. în 
ultima vreme s-au ivit conflicte 
care au contrapus unele țări altora, 
primejduind grav politica de inde
pendență a acestor state, dezvol
tarea lor economico-socială. Iată 
de ce România s-a pronunțat și se 
pronunță ferm pentru soluționarea 
problemelor dintre statele africane 
de către ele însele, fără amestec 
din afară, pe calea tratativelor. 
Sintem convinși că. așezîndu-se la 
masa tratativelor, în cadrul Orga
nizației Unității Africane, sau 
direct, țările africane vor găsi so
luții care să asigure colaborarea 
bazată pe egalitate și respect al 
independenței și integrității teri
toriale, să întărească solidaritatea 
lor în lupta pentru dezvoltare eco
nomico-socială, pentru întărirea 
independenței naționale.

Colaborăm larg cu multe țări 
africane și sîntem hotărîți să ex
tindem această colaborare pe prin
cipiile deplinei egalități, care să 
contribuie la dezvoltarea econo
mico-socială și la progresul tot mai 
rapid al fiecărui stat. întărim con
lucrarea cu țările africane, cu 
toate țările în curs de dezvoltare 
în vederea înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale, pentru 
lichidarea subdezvoltării, a împăr
țirii lumii în țări sărace și țări 
bogate. în fond, se poate spune că 
situația țărilor în curs de dezvol
tare este o consecință nemijlocită 
a dominației imperialiste. De 
ajteea, lupta împotriva subdezvol
tării, pentru noua ordine economică 
este nu numai o -continuare a 
luptei de eliberare națională, ci și 
a luptei de clasă, la scară interna
țională. a celor săraci împotriva 
celor bogați. Iată de ce România 
acordă o mare atenție luptei împo
triva subdezvoltării, pentru liber
tate și independență națională și 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale.

Știm, din propria experiență, că 
lichidarea subdezvoltării necesită 
eforturi mari din partea fiecărui 
stat. Știm, totodată, că lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei eco
nomii proprii necesită o activitate 
susținută în direcția înlătură
rii înapoierii culturale, a analfa
betismului. ridicarea nivelului 
de cultură al poporului și for
marea cadrelor pentru toate do
meniile de activitate. Pînă la 
urmă, rolul hotărâtor în fău
rirea unei economii proprii. în dez
voltarea și progresul fiecărei na
țiuni îl au oamenii, cadrele de 
toate specialitățile. Tocmai de 
aceea, România face totul pentru 
a contribui, în limita posibilități
lor sale, la formarea cadrelor pen
tru țările în curs de dezvoltare, 
însăși prezenta dumneavoastră în 
România — prezența a circa 15 000 
de tineri din alte țări care învață 
în țara noastră — este o expresie 
a solidarității, a preocupării Româ
niei de a contribui realmente la 
formarea cadrelor necesare dez
voltării țărilor în curs de dezvol
tare.

Eu doresc să-mi exprim spe
ranța că tinerii din țările în curs 
de dezvoltare care studiază în 
România vor face totul pentru a 
învăța cît mai bine — ceea ce cer 
de altfel și tinerilor români. Vă 
spun aceasta — deoarece fără a în
văța, fără a vă însuși cele mai noi 
cuceriri ale științei și culturii, nu 
vă veți putea îndeplini îndatoririle 
față de propriile popoare, față de 
progresul țărilor dumneavoastră, 
fată de dumneavoastră înșivă. (Vii 
aplauze).

Cunoașteți că România sprijină 
ferm soluționarea tuturor proble
melor pe calea tratativelor dintre 
state. Noi considerăm că, în îm
prejurările de astăzi, cînd forța ar
melor de distrugere este atît de 
mare, nu există o altă cale pentru 
soluționarea problemelor dintre 
state decît cea a tratativelor. Am 
mai spus — dar vreau să fie clar 
— că noi facem o deosebire netă 
între soluționarea problemelor 
dintre state și lupta de eliberare 
națională. De aceea sprijinim activ 
mișcările de eliberare națională, 
inclusiv pe plan militar, material 
și moral.

Considerăm că și în ce priveș
te soluționarea problemelor din 
Orientul Mijlociu trebuie să se 
meargă pe calea pașnică, a trata
tivelor. Din totdeauna am conside
rat și considerăm că numai o so
luție globală, totală, în Orientul 
Mijlociu poate asigura o pace trai
nică și justă. în aceasta cuprindem 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate în 1967, soluționarea pro
blemei palestiniene, inclusiv prin 
formarea unui stat palestinian in
dependent. (Vii aplauze). De altfel, 
pentru informarea dumneavoastră, 
vreau să menționez că România a 
fost prima tară care, în discu
țiile cu conducătorii palestinieni, 
cu prietenul meu Arafat, a pus 
problema formării unui stat pales
tinian independent. Este de înțeles 
că am făcut aceasta fiind convinși 
că nu există pentru poporul pales
tinian o altă cale de a trăi cu ade
vărat liber decît constituirea unui 
stat propriu. Considerăm că tre
buie să se ajungă neapărat la rea
lizarea acestui stat al palestinieni
lor. Cum va colabora acest stat cu 
alte state — aceasta va fi o proble
mă a palestinienilor înșiși, a noului 
stat ce va fi creat. Noi avem fer
ma convingere că numai pe această 
cale se va asigura o pace globală, 
justă și trainică, independența, in
tegritatea și suveranitatea tuturor 
statelor din Orientul Mijlociu. (Vii 
aplauze).

în legătură cu problemele dezar
mării, dumneavoastră ați fost mar
torii preocupărilor României so
cialiste pentru a se opri cursa în
armărilor, pentru a se trece 
realmente la o politică de 
destindere și dezarmare. Facem 
aceasta pentru că în Europa 
sînt probleme complicate, aici, din 
păcate, fiind stocate aproape 80 la 
sută din armamentele întregii lumi, 
inclusiv atomice. înțelegem bine 
că fiecare popor trebuie să se în
grijească de independenta sa na
țională — și atît timp cît există 
armate și armamente, fiecare po
por trebuie să se preocupe de asi
gurarea mijloacelor de apărare. Dar 
tot așa de bine înțelegem că acest 
lucru trebuie făcut în mod ratio
nal, fără a sacrifica interesele dez
voltării economico-sociale, ale pro
gresului și bunăstării popoarelor. 
Pînă la urmă apărarea indepen
denței fiecărei țări depinde de gra
dul în care poporul luptă pentru 
a-și apăra cuceririle revoluționare. 

bunăstarea, independența și ferici
rea. (Vii aplauze).

Noi înțelegem bine că nici țările 
africane, nici cele ale Americii La
tine sau Asiei nu pot renunța la 
armament, așa cum nu renunță nici 
România și alte state. Dar dacă 
vom merge pe calea extinderii 
înarmărilor vom submina, de fapt, 
în mod voit sau ne voit, însăși baza 
dezvoltării independente. De aceea 
considerăm că trebuie să facem to
tul pentru a opri cursa înarmări
lor. pentru a asigura un echilibru 
între forte, care să nu pună în pe
ricol nici o parte nici alta, un echi
libru care să meargă nu spre esca
ladarea înarmărilor, ci spre redu
cerea lor treptată, echilibrată. A- 
ceasta este valabil atît pentru Eu
ropa cît și pentru Africa, pentru 
toate statele, pentru toate conti
nentele. Iată de ce noi, preocupîn- 
du-ne de consolidarea independen
tei, de noua ordine economică, 
considerăm că trebuie să acționăm 
cu toată energia pentru oprirea 
cursei înarmărilor, scăderea chel
tuielilor militare și alocarea eco
nomiilor realizate pe această cale 
atît pentru dezvoltarea fiecărei 
țări cît și pentru sprijinirea mai 
substanțială a țărilor în curs de* 
dezvoltare. După cum știți, noi am 
făcut propunerea ca 50 la sută din 

-aceste economii să se consacre 
pentru progresul țărilor în curs de 
dezvoltare, iar restul de 50 la sută 
să fie folosite de fiecare tară pen
tru soluționarea problemelor pro
prii de ordin economic și social. 
Considerăm că dacă popoarele își 
vor întări solidaritatea și colabo
rarea. dacă vor fi mai active in 
această luptă, vom determina toate 
statele — desigur. începînd cu cele 
mari — să țină seama de voința 
națiunilor și să oprească cursa 
înarmărilor.

Tineretul este cel mai interesat 
în această direcție, pentru că pînă 
la urmă, lui îi revine răspunderea 
pentru felul în care societatea de 
mîine va asigura popoarelor con- 
dițiuni tot mai bune de viață. De
oarece am fost conducător al orga
nizației de tineret din- România, 
știu ce forță reprezintă tineretul. 
Am încredere că tineretul de pre
tutindeni, acționînd în deplină 
unitate, poate juca un rol mult mai 
important în lupta pentru o nouă 
ordine economică, pentru indepen
dență, pentru o politică de pace 
care să asigure fiecărui popor 
dreptul la dezvoltare liberă, așa 
cum dorește. (Aplauze puternice).

Vă urez dumneavoastră succese 
cît mai mari la învățătură, o co
laborare cît mai largă cu tineretul 
român. De altfel, știu că există o 
asemenea colaborare. Urez, de ase
menea, o colaborare bună între or
ganizațiile de tineret din România 
și asociațiile dumneavoastră, astfel 
încit prietenia ce se realizează în 
facultate să devină o prietenie 
trainică între tineretul țărilor 
noastre, între popoarele noastre, 
care să contribuie la realizarea 
unei lumi a dreptății, egalității și 
independenței, a unei lumi mai 
bune și mai drepte. (Aplauze pu
ternice).

Este de înțeles că am mulțumit 
și reprezentanților tineretului 
român ce mi-a adresat felicitări. 
Urările de succes la învățătură pe 
care le-am adresat tinerilor din 
țările în curs de dezvoltare sînt 
deopotrivă adresate și tineretului 
român.

Vă urez tuturor mult succes la 
învățătură și în viață ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

(Urmare din pag. I)
Vasile Mușat, precum și Suzana 
Gâdea, ministrul educației și învă- 
țămîntului.

Au luat parte, de asemenea, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Nicu Ceaușescu, 
Radu Enache, secretari ai C.C.-< al
U.T.C., Ion Sasu, secretar al C.C. 
al U.T.C.. președintele Consiliului 
U.A.S.C.R.

în cadrul întilnirii au luat cuvîn- 
tul, exprimînd șefului statului 
român calde felicitări pentru pre
miul acordat, înalte aprecieri pen
tru activitatea sa prodigioasă pe 
plan internațional, primul secretai' 
al C.C. al U.T.C., Ion Traian Ște
fănescu, studenții Kamulali Longin 
Kamugunda, președintele Uniunii 
Studenților Africani din România, 
Ahmad Othman, președintele Aso-

Cuvintul rostit de Ion Traian Ștefănescu
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Exprimîndu-vă înalta noastră sti

mă, vă rog să-mi îngăduiți să vă 
mulțumesc din toată inima pentru 
faptul că ați binevoit să primiți pe 
reprezentanții studenților din Africa 
și dintr-o serie de țări în curs de 
dezvoltare, care studiază în România, 
precum și pe reprezentanți ai tinere
tului și studenților din țara noastră, 
care și-au exprimat dorința de a vă 
întilni pentru a da glas sentimente
lor lor de prețuire, de a vă adresa 
cele mai călduroase și respectuoase 
felicitări cu prilejul conferirii Pre
miului „Simba“ pentru pace pe anul 
1978. ..

Folosim acest prilej pentru a ex
prima acordul deplin și unanim al 
tuturor tinerilor patriei, români, ma
ghiari. germani și do alte naționali
tăți. față de poziția și activitatea 
dumneavoastră, consecvent revolu
ționare. pătrunse de înaltă grijă față 
de destinul tineretului, al umanității, 
de încredere și optimism în capacita
tea popoarelor de a acționa strîns 
unite pentru a bara cursa înarmări
lor. pentru a înfăptui dezarmarea ge
nerală și. în primul rind. cea nuclea
ră, pentru a elibera uriașele resurse 
ce se cheltuiesc în scopuri militare 
in folosul propășirii și bunăstării oa
menilor muncii din întreaga lume. 
Nimic nu poate fi mai expresiv de
cît hotărîrea recent adoptată, ia ini
țiativa dumneavoastră, de a se ma
jora alocațiile pentru cei mai tineri 
cetățeni al patriei ne seama reduce
rii cheltuielilor militare, fără a afec
ta capacitatea de luptă a armatei, 
forța ei de a apăra. împreună cu în
tregul popor. în orice împrejurare,

Cuvintul rostit de Kamulali Longin 
Kamugunda

Mult stimate domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Noi. studenții africani aflati la 

studii in România, dorim să vă adre
săm calde mulțumiri pentru cinstea 
ce ni s-a acordat de a fi primiți de 
către dumneavoastră, pentru a aduce 
omagiul tuturor colegilor noștri cu 
prilejul acordării Premiului ,.Simba“ 
pentru pace pe anul 1978.

Tineretului si studenților din țările 
africane. îndeosebi celor care stu
diem în România, ne este bine cu
noscut sprijinul constant. în forme 
multiple, acordat de România, de 
dumneavoastră personal, popoarelor 
africane în lupta acestora pentru 
scuturarea jegului colonialismului și 
neocolonialismului. a rasismului și 
apartheidului, pentru libertate si in
dependentă națională, pentru asigu
rarea dreptului popoarelor de a-și 
făuri o viață liberă și demnă.

Acordarea Premiului ..Simba“ pen
tru pace dumneavoastră, stimate 
domnule președinte, premiu care 
pentru noi. africanii, semnifică voința 
si hotărîrea de a lupta pentru liber
tate și independentă, reprezintă o 
recunoaștere internațională a activi
tății dumneavoastră. închinată luptei 
pentru eliberare națională, democra
ție. progres si pace, a solidarității 
politice, morale si materiale pe care 
România a manifestat-o si o mani
festă fată de popoarele Africii.

Deși in ultimii ani. urmare a luptei 
de eliberare națională, numeroase 
popoare și-au dobindit independența, 
pe continentul nostru continuă să se 
mențină rămășițe ale dominației co
loniale si rasiste, s-au intensificat 
încercările imperialismului de a in
terveni în treburile Africii, ceea ce 
pune în primejdie dezvoltarea noas
tră liberă.

Cunoaștem si apreciem poziția ac
tivă a României, a dumneavoastră 
personal, domnule președinte, de 
sprijinire, pe toate planurile, a luptei 
de eliberare națională a popoarelor 
din Zimbabwe și Namibia, pentru 

ciației Studenților Palestinieni din 
București. Rigoberto Delgado, vice
președintele Asociației Studenților 
Panamezi din România.

A luat, apoi, cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

- Cuvintarea șefului statului român 
a fost urmărită cu deosebit interes, 
cu deplină Satisfacție de participan
ts la această întîlnire. fiind subli
niată in mai multe rînduri cu vii 
aplauze.

AdresindU-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primul secretar al C.C. 
al U.T.C. a spus :

Exprimînd din nou profunde 
mulțumiri pentru faptul că ati ac
ceptat să ne primiți, vă rugăm să 
ne permiteți să vă reafirmăm 
profundele sentimente de stimă,

cuceririle noastre revoluționare, inde
pendența și suveranitatea României 
socialiste.

Asemenea întregului nostru popor, 
tineretul vede în acordarea Premiului 
„Simba" pentru pace o grăitoare ex
presie a recunoașterii contribuției 
dumneavoastră inestimabile la spriji
nirea mișcărilor de eliberare din A- 
frica. a popoarelor africane și din în
treaga lume in lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, a politicii rasiste și de 
apartheid, pentru înfăptuirea unor 
măsuri concrete, neintîrziate, de dez
armare, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a problemelor litigioase dintre state, 
pentru așezarea raporturilor dintre a- 
cestea pe baze noi. pe principiile in
dependenței și suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne, egalității in drepturi, renunță
rii la forță și la amenințarea cu fo
losirea forței și avantajului reciproc.

Prezenta în țară noastră, ca urmare 
a preocupării, dumneavoastră, a peste 
15 000 de tineri din Africa și de pe 
celelalte continente reprezintă o ex
presie elocventă a politicii partidului 
și statului nostru de solidaritate ac
tivă cu mișcările de eliberare națio
nală și țările in curs de dezvoltare, 
a sprijinului pe care Republica So
cialistă România îl acordă formării 
cadrelor naționale — condiție esen
țială a progresului și propășirii po
poarelor respective, a consolidării in
dependenței si suveranității lor.

Vă mulțumim, încă o dată, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru cinstea pe care ne-ați oferit-o 
de a vă exprima nemijlocit sentimen
tele de profundă stimă și rfespăct, o- 
magiul si dragostea tinerei generații 
a patriei noastre.

lichidarea regimului minoritar rasist, 
a politicii de apartheid din Africa 
de Sud. Totodată, cunoaștem spriji
nul pe care tara dumneavoastră îl 
acordă celorlalte popoare africane, 
în lupta pentru lichidarea subdezvol
tării. pentru consolidarea indepen
dentei si suveranității naționale, 
pentru progresul lor economico-so- 
cial. pentru dezvoltarea învătămintu- 
lui. stiintei si culturii naționale. Noi, 
ca reprezentanți ai continentului, 
african, trăind zi de zi in mijlocul 
poporului român, vă simțim alături 
de noi. în lupta noastră pentru dez
voltare și progres, peptru. instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Această solidaritate, vizitele 
dumneavoastră în Africa si cele ale 
unor șefi de state și guverne din 
tari africane în România, convorbi
rile avute cu aceste prilejuri cu 
conducători ai mișcărilor de elibera
re explică marele prestigiu de care 
personal vă bucurați.

Pentru statele africane care și-au 
cucerit recent independenta este vi
tală realizarea democratizării vieții 
internaționale, așezarea sa pe baza 
principiilor independentei si suvera
nității naționale, egalității în drep
turi. neamestecului in treburile in
terne, renunțării la forță, avantaju
lui reciproc.

Din păcate, țările africane se con
fruntă si în prezent cu fenomene 
deosebit de grave — foamete, anal
fabetism. o dezvoltare economică 
scăzută. Iată de ce apreciem poziția 
României, a dumneavoastră privind 
necesitatea opririi cursei înarmărilor, 
reducerii bugetelor militare si folo
sirea resurselor astfel eliberate pen
tru dezvoltarea țărilor noastre.

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a vă exprima, domnule președin
te. mulțumirile noastre pentru con
dițiile bune de studiu si viată care 
ne sînt asigurate în România.

Dorim să vă informăm cu multă 
bucurie că beneficiem de atenția si 
sprijinul competent ale unui valoros 
corp didactic, că între noi și stu
denții români s-au statornicit relații 
calde, prietenești, că învățăm si 

dragoste și înaltă prețuire pe care 
le nutrim față de dumneavoastră — 
conducătorul încercat al partidului 
și statului nostru, personalitate 
proeminentă a vieții politice mon
diale.

Vă încredințăm că Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România vor milita cU hotărîre și 
în viitor pentru intensificarea mun
cii de educație comunistă a tinere
tului, pentru unirea tot mai strînsă 
a eforturilor lor, împreună cu în
tregul popor, în lupta pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor 
istorice ale Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
a orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră.

Vă asigurăm că, în spiritul poli
ticii noastre externe, al cărei făuri
tor și promotor strălucit sinteți, vom 

trăim împreună, ne cunoaștem mai 
bine preocupările si aspirațiile, ne 
sprijinim reciproc în activitatea de 
formare ca viitori specialiști ai țări
lor noastre.

Iată de ce. adresîndu-vă încă o 
dată cele mai calde felicitări pentru 
înalta distincție ce v-a fost acordată, 
vă rugăm, totodată, să ne îngăduiți 
să vă mulțumim pentru tot ceea ce 
faceți dumneavoastră, poporul ro

Cuvintul rostit de Ahmad Othman
Mult stimate domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți să vă adre

sez calde mulțumiri pentru cinstea 
de a fi primiți de dumneavoastră, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Exprimînd felicitări președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru premiul ce 
i-a fost acordat, vorbitorul a spus : 
Este cunoscută poziția tării dumnea
voastră privind necesitatea reglemen
tării globale a conflictului din Orien
tul Apropiat, că piatra unghiulară a 
oricărei rezolvări durabile a acestui 
conflict o constituie soluționarea pro
blemei poporului palestinian, inclusiv 
a dreptului de a-și constitui un stat 
propriu, independent, statornicirea 
unei păci juste în zonă. O contribuție 
•fundamentală la dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și solidaritate 
dintre poporul nostru și poporul ro
mân. dintre Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei — singurul reprezen
tant legitim al poporului arab pales
tinian — și Partidul Comunist Român 
au gdus-o întîlnirile și convorbirile 
dintre dumneavoastră, domnule pre
ședinte. și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. fratele Yasser 
Arafat. Aceste convorbiri au deschis 
largi perspective colaborării și pe li
nie de tineret și studenți. chiar în 
aceste zile o delegație a U.A.S.C.R. 
participind la Congresul Uniunii Ge
nerale a Studenților Palestinieni.

Cunoaștem că țara dumneavoastră 
întreține raporturi ample de priete

Cuvintul rostit de
Mult stimate domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,

Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Ca cetățean al unei țări în curs de 

dezvoltare și care are unul dintre 
factorii comuni cu România, lUpta 
pentru independență și suveranitate 
națională, permiteți-mi să vă mulțu
mesc pentru onoarea de a ne fi pri- 
rhit, pentru a exprima felicitările 
noastre cele mai călduroase in le
gătură cu decernarea Premiului 
„Simba“ pentru pace, pe anul 1978.

Premiul care v-a fost conferit — 
o elocventă recunoaștere a sprijinu
lui acordat de România, de dumnea
voastră personal, luptei de eliberare 
națională a popoarelor din Africa — 
are, în opinia mea, o semnificație mai 
largă pentru toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea independenței 
și suveranității lor naționale, pentru 
o dezvoltare de sine stătătoare. Din 
această perspectivă, ca fiu al unuia 
dintre popoarele latino-americane, 
popoare care se confruntă cu proble
me asemănătoare altor continente in 
lupta pentru dezvoltare națională și 
socială, pentru depășirea stării de 
subdezvoltare, pentru participarea 
egală și echitabilă la viața interna
țională. ca unul care trăiește in 
mijlocul poporului român, cunoscînd 
în mod direct politica României, nu 
pot decît să mă bucur că acest pre
miu cinstește în acest an în persoana 
dumneavoastră această politică, care 
ilustrează voința de colaborare a 
României cu toate popoarele lumii.

Folosesc acest prilej pentru a vă 
spune că in rindul popoarelor latino- 
americane, ca și al altor popoare ale 
lumii, politica României, personalita
tea dumneavoastră se bucură de o 
largă recunoaștere. Sînt cunoscute 
contribuția României la activitatea 

face totul pentru dezvoltarea rapor
turilor prietenești cu tinerii de peste 
hotare care studiază în țara noas
tră, vom adinei relațiile de colabo
rare cu tineretul din toate țările 
socialiste, cu forțele progresiste și 
democratice ale tinerei generații din 
întreaga lume.

Să trăiți, întru mulțl ani, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !

în încheierea întilnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu S-a întreținut, 
într-o atmosferă prietenească, cu 
studenții români și străini, subli
niind din nou rolul pe care trebuie 
să-l aibă și contribuția pe care 
trebuie să o aducă tinăra generație 
în eforturile tuturor popoarelor pe 
calea independenței, în lupta pen
tru pace, colaborare și înțelegere, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

mân. în folosul nostru, pentru dez
voltarea prieteniei si colaborării cu 
popoarele africane, pentru cauza 
păcii, securității si progresului in 
lume.

Dorim să vă adresăm, domnule pre
ședinte. din partea celor peste 5 000 
de studenti africani aflati la studii 
în România, urarea de multă sănă
tate si fericire, de noi si mari suc
cese in activitatea dumneavoastră.

nie. colaborare și solidaritate cu ta
rile în cuts de dezvoltare, nealiniate, 
că se pronunță cu hotărîre împotriva 
politicii imperialiste, de dominație co
lonială. pentru a se respecta indepen
dența și suveranitatea fiecărei na
țiuni.

Apreciem, totodată, stimate dom
nule președinte, din toată inima, fap
tul că România acordă un sprijin 
activ, pe multiple planuri, luptei miș
cărilor de. eliberare națională din 
Rhodesia și Namibia, a poporului din 
Africa de Sud pentru lichidarea po
liticii rasiste și de apartheid.

Știm Că în lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului șl neoco
lonialismului. pentru libertatea po
poarelor, pentru lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
pentru așezarea relațiilor între state 
pe baze noi. democratice, dumnea
voastră, stimate domnule președinte. 
România ați adus și aduceți « contri
buție prețioasă.

Folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa cele mai calde mulțumiri, sen
timentele noastre de recunoștință 
pentru faptul că peste 1 500 de tineri 
palestinieni au posibilitatea să stu
dieze in institutele românești de in- 
vățămint superior.

Prezența noastră, alături de stu
dent! români, contribuie nemijlocit la 
întărirea, legăturilor de prietenie și 
solidaritate militantă dintre tineretul 
și popoarele noastre.

Mulțumindu-vă, încă o dată, pen
tru înalta cinste de a ne primi, vă 
transmitem multă sănătate, fericire 
și noi succese in activitatea pe care o 
desfășurați in fruntea popprului ro
mân, a României socialiste.

Rigoberto Delgado
țărilor în curs de dezvoltare, solida
ritatea care vă leagă de acestea in 
lupta pentru soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

Ne amintim cu deplină satisfacție 
de vizitele pe care le-ați făcut în țări 
ale Americii Latine, Africii, Asiei, 
întîlnirile avute cu tineri și studenți, 
vizite care au deschis largi perspec
tive legăturilor de colaborare și prie
tenie dintre poporul român și po
poarele acestor continente, dintre 
tinăra generație a țărilor noastre. 
De altfel, prezența a peste 15 000 stu
denți din aceste continente în amfi
teatrele din România este o expresie 
a interesului pentru țara dumnea
voastră, ca și a caldei ospitalități a 
poporului român, aș putea spune, a 
dumneavoastră personal, domnule 
președinte. Este o expresie a solida
rității României cu lupta popoarelor 
și tineretului din aceste țări.

Prețuim in mod deosebit solidari
tatea activă a poporului român cu 
lupta pe care forțele democratice și 
progresiste de pe continentul nostru 
o duc împotriva fascismului și neofas- 
cismului, pentru dreptate socială și 
libertăți democratice.

Doresc să folosesc această ocazie 
de mare cinste care mi-a fost acor
dată de a mă adresa dumneavoastră, 
pentru a vă mulțumi pentru sprijinul 
și solidaritatea României, a poporu
lui român, cu lupta poporului meu 
pentru a dobindi suveranitatea na
țională asupra Canalului Panama.

Permiteți-mi, domnule președinte, 
să vă mulțumim pentru posibilitatea 
oferită de a studia în România, pen
tru ajutorul pe care-1 primim pentru 
a deveni cadre bine pregătite, pentru 
sentimentele de sinceră prietenie cu 
care sintem înconjurați.

Vă dorim multă sănătate, fericire, 
noi și însemnate succese dumnea
voastră, României socialiste !

Cerna-sat a fost pînă nu 
de mult ultima așezare o- 
menească in inima munte
lui Godeanu. Greu de spus 
de cînd ființează această 
localitate de oieri și cărbu
nari, străbătută acum zi și 
noapte de camioane grele 
încărcate cu stînci. Dincolo 
de ea, pe locul denumit 
Lunca Largă, ocolit cindva 
nu numai de oameni, dar 
și de fiarele pădurii, din 
cauza puhoaielor ce nă
văleau cînd te așteptai 
mai puțin, a apărut o a- 
șezare de oameni care 
mută „rinei : este unul din 
principalele șantiere ale 
Complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tis- 
mana.

In fața hărții, inginerul 
Stan Manolache, directorul 
șantierului. te poartă pe 
itinerarul viitor al celor trei 
rîuri oltenești. Părăsindu-și 
albia tradițională, Cerna 
pornește prin tunelul săpat 
în muntele Scărișoara, cale 
de 4,5 kilometri, spre Mo- 
trul aflat pe versantul opus. 
Abia ieșite din canalul gros 
de 5 metri, apele Cernel 
vor pune în funcțiune o hi
drocentrală de 50 MW. Apoi, 

după unirea cu Motrul — 
mai departe spre Tismana. 
înfrățite, cele trei riuri vor 
pune in funcțiune, la Tis
mana, o altă hidrocentrală 
de 100 MW. „Dar, precizea
ză specialistul, menirea 
principală a unirii celor trei 
rîuri oltenești abia acum 
îficepe. E vorba de simbioza 
apă-cărbune. Bătrînul Jiu 
trebuie să potolească setea 
a trei giganți energetici, 
care se dezvoltă pe malurile 
lui datorită cărbunelui gor- 
jean : termocentralele de Ia 
Rovinari. Turceni și Ișal- 
nița. Lăsat la cheremul na
turii, pină și riul-simbol a! 
Olteniei nu-și poate împlini 
chemarea. Primăvara, ape- 
le-1 scot din matcă, vara, pe 
secetă, îl treci cu piciorul. 
Cărbunele gorjean, spre a 
se metamorfoza în electri
citate. are nevoie, practic, 
de apa din două Jiuri, cu 
un debit constant pe tot 
timpul anului".

Pentru asta se unesc 17 
rîuri și piraie ale Gorjului, 
se construiesc 5 lacuri de 
acumulare cu un volum de 
155 milioane metri cubi de 
apă ; o cale prin munți de 
peste 40 kilometri va purta 

apele spre rostul dat de oa
meni. Pentru asta se mută 
stînclle.

Ieșim din lumea proiecte
lor de pe hartă, să le vedem 
în realitate. Barajul de la 
Lunca Largă pare o uriașă 
punte albă între munți. A 
atins jumătate din înălțimea 
celor 116 metri, cit va avea 
în final. Un piept uriaș în- 
corporind 3 000 000 mc de 
arocamente va stăvili apele 
Cernel, formind o adevăra
tă mare lungă de 10 kilo
metri.

Spre creasta barajului 
urcă una după alta bascu
lante gîfiind sub greutatea 
stincllor. Aici, sus, se supun 
ca niște jucării uriașe ges
turilor de dirijor ale mais
trului Radu Lisaniuc, se
condat de tînărul Ion Lah- 
man, proaspăt subinginer, 
la primul lui șantier din 
viată. într-o scurtă pauză 
— ploaia țîrîle necontenit 
pe casca de protecție — 
tînărul ne mărturiseș
te planuri de viitor : „în- 
tîi să-ml blindez diploma 
de subinginer cu cea de 
-Lunca Largă». Pe urmă, 
oriunde voi fi în țară, tot 
vin măcar o dată să mă 

plimb cu barca pe marea 
Cernei, printre brazi".

Stîncile se prăvălesc cu 
zgomot surd, buldozerele își 
încordează șenilele, împin- 
gindu-le la locul cuvenit 

ACTUALITATBA SOCIALISTĂ A

Pe șantierul viitorului complex 
energetic de la Cerna

din corpul barajului. în ca
bina unuia, un tinăr ce pare 
a nu fi ieșit încă din adoles
cență — Gabriel Antonescu, 
venit acum un an din co
muna doljeană Bistreț. Are 
19 ani. N-a reușit la exame
nul pentru treapta a doua 
la liceu. A nimerit aici pe 
mina unor oameni ca 
maistrul comunist Nicolae 
Zbranca, a prins drag de 

buldozer. „Nu m-am dus 
acasă pînă nu mi-am luat 
un costum nou-nouț, pe 
banii mei. Si cadouri pen
tru toți ai casei. Acum sînt 
la liceul seral. Altfel se uită 

lumea la mine în sat..." Nu 
mai e vreme de vorbit, șe
nilele buldozerului scrlș- 
nesc. Iar cum „se uită lu
mea în sat", e clar. Căci 
după ultimul concediu, tî
nărul buldozerist a venit cu 
încă un consătean — Marin 
Raicea, de 18 ani. care vrea 
să învețe aceeași meserie. 
„Și, dacă s-ar putea, tot cu 
maiștrul Zbranca".

Tehnicianul Corneliu Un- 
gureanu, secretar adjunct al 
comitetului de partid, ne 
arată un album de fotogra
fii, adevărată istorie ilus
trată a șantierului. Iată ci- 

teva : un vagon de dormit, 
două buldozere, niște băr
bați cu un steag. No
iembrie 1972, la începu
tul lucrărilor. Prima lo
cuință cu etaj și primii 
familiști — minerii veniri să 
înceapă albia Cernei pe sub 
munte.,. Apoi, în datarea fo
tografiilor începe să apară... 
minutul : ora 14,25, data 15 
august 1975 — străpungerea 

aducțiunii principale prin 
muntele Scărișoara, intre 
Cerna și Motru. („Dinspre 
Cerna a pornit brigada lui 
Dumitru Boiciuc — dinspre 
Motru — a lui Nicolae Tă- 
puc. Șefii de brigăzi nu se 
văzuseră niciodată la față. 
Se cunoscuseră prin scri
sori. Iar cînd s-au întilnit 
în adincul muntelui și-au 
dat seama că amîndoi erau 
moldoveni, amîndoi lucra-' 
seră cîndva la BicaZ") ; ora 
10,15, data 16 noiembrie 1978 
— lansarea batardoului 
după care începea umplerea 
lacului de acumulâre. („Lu
mea fusese anunțată in a- 
jun de eveniment. Abia 
după asta s-a constatat că 
apa se infiltra pe sub digul 
făcut din materiale locale.
S-ar fi putut amina lansa
rea batardoului. mai ales 
că exista un ciștig de timp 
de 45 de zile față de grafic. 
Nu s-a amînat. Cinci oa
meni au lucrat ore-n șir cu 
apa rece pînă-n brîu. Iată-i 
în fotografie, cu flori in 
brațe : Ștefan AIbu, Ion Po
pescu, Ion Cioabă, Spiridon 
Ochea, Constantin Potocea- 
nu“).

Există o lege a șantieru
lui : pe măsură ce lucrările 
se termină, oamenii se ră
resc. Pleacă în alte părți. 
Și duc cu ei o anumită 
„școală". A Bicazului, a 
Lotrului, a Porților de Fier 
I.

Populația coloniei mun
citorești Balmezu a scăzut 
și ea. De la 3 000 la 1 200. 
Mereu și mereu se pleacă 
de aici pe alte șantiere.

— Vă răriți rîndurile, nu ?
— Ba dimpotrivă, susține 

inginerul Stan Manolache. 
Și, bizuindu-se pe cei 18 
ani ai săi de șantier, ne de
monstrează negru pe alb : 
„La Argeș, aveam un nu
cleu de hidroconstructori 
calificați pe care îi puteam 
număra pe degete. Au „mo
lipsit" de patima șantieru
lui sute de inși. I-am re- 
întîlnit la Porțile de Fier I 
cu totul alți oameni. Aici, 
nucleul de bază a ajuns de 
ordinul miilor, s-au răspîn- 
dit la terminarea lucrărilor 
pe alte șantiere, multi au 
venit la noi. Acum, in țară 
a început să se vorbească 
tot mai des de „școala Cer
nei" in construcțiile hidro
tehnice.

în munții Cernei au fost 
calificați sute de oameni. 
Tineri și virstnici. începînd 
cu flăcăul din. satul doljean 
de pe buldozer și terminind 
cu botoșăneanul Dumitru 
Șeremet, care s-a calificat 
in meseria de artificier la 
virsta de... 43 de ani.

Pină la terminarea lucră
rilor, mai sînt doi ani. în lo
cul așezării muncitorești de 
azi vor apărea blocuri pen
tru turiști, pe Marea Cernei 
vor pluti bărci, nu vor mai 
fi noroaie, nu se vor mai 
auzi bubuiturile de la carie
ră. nici gîfiitul autobascu
lantelor. Iar în locul foto
grafiilor din albumul șan
tierului vor fi vederi cu lo
calitatea turistică de pe ma
lul... Mării Cerna. Pe care 
constructorii de azi Ie vor 
primi cu siguranță în cine 
știe ce colț de tară, pe cine 
știe ce șantier...

Amintiri demne de niște 
oameni ieșiri din legende, 
care mută munți, creează 
mări, întineresc ape și 
locuri.

Laurențlu DIJJA 
Dumitru PRUNA
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
dominația străină și a trebuit să 
depunem — și depunem și în pre
zent — mari eforturi pentru a ne 
asigura dezvoltarea economico- 
socială independentă. Ne-am con
vins deci, din proprie experiență, 
că fără a pune cu desăvîrșire ca
păt oricărei dominații străine, fără 
a asigura o dezvoltare economico- 
socială proprie, de sine stătătoare, 
bazată pe dreptul poporului de a 
fi stăpîn pe bogățiile naționale, np 
se poate vorbi de o reală inde
pendență. Tocmai de aceea. în 
relațiile noastre cu țările din Afri
ca punem un mare accent pe co
laborarea îndreptată spre dezvol
tarea economică și socială inde
pendentă a fiecărui popor.

Ca și dumneavoastră sîntem în
grijorați de anumite stări de lucruri 
create în unele zone ale Africii. 
Considerăm că trebuie făcut totul 
pentru soluționarea problemelor pe 
calea tratativelor directe între ță- ■ 
rile africane interesate, sau în ca
drul Organizației Unității Africane, 
pentru a se ajunge la relații bazate 
pe respectul independenței și inte
grității teritoriale a tuturor state
lor, pe o colaborare activă în ve
derea dezvoltării economico-socia- 
le a fiecărei țări.

Am primit Premiul „Simba" con- 
siderîndu-1 tocmai un simbol al 
voinței popoarelor Africii de a se 
dezvolta independent, de a solu
ționa problemele dintre ele pe ca
lea tratativelor, de a exclude folo
sirea forței și intervenția cu forța 
din afară în Africa.

înțelegem bine că popoarele 
Africii au nevoie de colaborare cu 
alte state. Lichidarea subdezvoltă
rii, făurirea noii ordini economice 
internaționale cer atît eforturi 
proprii, cît și o largă colaborare cu 
alte state. Este necesar însă ca 
această colaborare să excludă forța 
și amenințarea cu forța, să se 
bazeze pe relații de egalitate și 
echitate, pentru că numai pe 
această cale popoarele africane, ca 
de altfel și popoarele de pe cele
lalte continente, vor putea obține 
într-adevăr progrese rapide pe 
calea dezvoltării economico-sociale.

Am susținut întotdeauna și sus
ținem activ soluționarea pe calea 
tratativelor a problemelor din 
Orientul Mijlociu, realizarea 
unei păci globale în aceas
tă zonă, care să ducă la retra
gerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, precum și la 
soluționarea problemei palestinie
ne, ținîndu-se seama de dorințele 

poporului palestinian, inclusiv de 
a-și constitui un stat propriu, 
independent. Nu se poate concepe 
o soluție echitabilă în Orientul 
Mijlociu fără rezolvarea proble
mei palestiniene, care reprezintă, 
de fapt, esențialul pentru o pace 
trainică și justă în această regiune. 
Unii dintre dumneavoastră cunoaș
teți că România a fost printre pri
mele țări — dacă nu chiar prima 
— care în convorbirile cu conducă
torul palestinian, cu prietenul meu 
Arafat, a insistat pentru constitui
rea unui stat palestinian indepen
dent, urmînd ca, ulterior, palesti
nienii, acest stat, să stabilească, în 
deplină independență, formele de 
colaborare cu unii sau cu alții, 
modul în care să se realizeze 
această colaborare. Noi avem ferma 
convingere că trebuie acordat în 
continuare un sprijin puternic po
porului palestinian pentru a se 
ajunge la soluționarea acestei pro
bleme, la asigurarea independenței 
sale. De aceea ne pronunțăm pen
tru o conferință internațională cu 
participarea tuturor forțelor inte
resate — desigur, în primul rînd, 
a statelor aflate direct în conflict, 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a altor state și, firește, 
a Organizației Națiunilor Unite. 
Tratativele vor da astfel posibilita
tea ca fiecare să-și susțină poziții
le, să se ajungă la o soluție cu care 
toți să cadă de acord, să se asigure 
o pace trainică. Este în interesul 
nu numai al popoarelor din Orien
tul Mijlociu, dar și în interesul po
poarelor din regiunea Mediteranei, 
al popoarelor europene, africane, 
asiatice, în fond al popoarelor din 
întreaga lume, să se realizeze cît 
mai grabnic o pace trainică în O- 
rientul Mijlociu.

Dumneavoastră trăițl în Româ
nia — unii de cîțiva ani — și cu
noașteți îndeaproape preocupările 
poporului român, atît pe plan in
tern cît și pe plan internațional. 
Fiind țară socialistă și țară în curs 
de dezvoltare. România este preo
cupată să facă totul pentru a-și a- 
sigura progresul economic și so
cial mai rapid ; numai pe această 
cale putem edifica orînduirea 
nouă, care permite întregului po
por să ducă o viață demnă, îmbel
șugată și liberă. Știm bine că pen
tru aceasta este nevoie de colabo
rare internațională, de pace. Dez
voltăm larg relațiile cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, in
clusiv cu cele capitaliste dezvoltate, 
pe baza principiilor coexistenței 

pașnice. Cunoașteți că noi insistăm 
foarte mult ca relațiile dintre state 
să se bazeze pe egalitate, pe res
pect al independenței și suverani
tății naționale, pe neamestec în 
treburile interne și avantaj reci
proc. Facem acest lucru deoarece 
avem ferma convingere că în lu
mea de astăzi nu se poate asigura 
progresul nici unui popor, nu se 
poate asigura pacea, o nouă ordine 
economică, dacă aceste principii nu 
sînt recunoscute și aplicate în via
ță' de toate statele lumii.

Sîntem vital interesați în reali
zarea dezarmării, nu numai în Eu
ropa, ci și în întreaga lume. Trăind 
în Europa acționăm pentru înfăp
tuirea documentelor semnate la 
Helsinki, pentru realizarea securi
tății pe continent. Insistăm pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, pentru destin
dere și pace; înțelegem că prin 
continuarea înarmărilor se pune în 
pericol nu numai destinderea, ci și 
independența popoarelor, pacea, 
viața popoarelor, însăși civilizația 
umană. în lume s-au acumulat a- 
tîtea armamente de distrugere, în- 
cît, în cîteva minute, poate fi ni
micită de cîteva ori omenirea. Deci 
în afara considerentelor de ordin 
economic și social, a faptului că 
înarmările reprezintă o grea po
vară pentru toate popoarele, este 
vorba de înseși destinele lumii, 
care ne preocupă pe toți. Trebuie 
să facem totul pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor ! Avem ferma 
convingere că, dacă toate statele 
vor acționa cu hotărîre, se poate 
trece la măsuri concrete de dezar
mare, se poate asigura o pace trai
nică în lume !

Vreau să fiu bine înțeles ; noi nu 
sîntem utopiști, nu considerăm că 
problemele pot fi soluționate de 
la sine, sau că trebuie să se acțio
neze unilateral pentru soluționarea 
dezarmării. Știm bine că fiecare 
popor are dreptul — aș putea spu
ne chiar datoria — ca, atîta timp 
cît există armamente și armate, cît 
există pericol de agresiune și de 
război, să se îngrijească de armata 
proprie, de mijloacele de apărare, 
însă tot așa de bine înțelegem că 
aceasta trebuie făcută în mod ra
țional, astfel încît să nu împiedice 
dezvoltarea economico-socială a 
fiecărei națiuni. Echilibrul tre
buie asigurat nu prin escala
darea înarmărilor, ci prin oprirea 
cursei înarmărilor, printr-o dez
armare controlată și echilibra
tă care să nu dea avantaje și 
să nu pună în primejdie securita

tea nimănui, să ducă realmente la 
reducerea treptată a înarmărilor și, 
pînă la urmă, la dezarmare gene
rală, în primul rînd, la lichidarea 
armamentului atomic. Consider că 
o asemenea abordare concretă co
respunde intereselor tuturor po
poarelor, precum și condițiilor in
ternaționale de astăzi. Toate po
poarele și toate statele au obliga
ția să acționeze ferm în această 
direcție 1

Iată de ce primind Premiul „Sim
ba" pentru pace, am văzut în 
aceasta și o recunoaștere a politi
cii României, a eforturilor sale în 
direcția dezarmării, destinderii și 
păcii și, totodată, o obligație de a 
intensifica colaborarea cu toate sta
tele lumii pentru realizarea nă
zuințelor vitale ale tuturor po
poarelor. Pentru țările în curs de 
dezvoltare oprirea cursei înarmări
lor este o condiție esențială pen
tru abordarea realistă a lichidării 
subdezvoltării. Reducerea cheltuie
lilor pentru înarmări ar putea 
face posibilă alocarea unor mij
loace mai mari de către țările 
dezvoltate pentru sprijinirea țări
lor în curs de dezvoltare în ve
derea lichidării stării de înapoiere, 
a asigurării progresului lor mai 
rapid și înfăptuirii, pe această 
cale, a noii ordini economice in
ternaționale. Deci între lichidarea 
subdezvoltării și noua ordine eco
nomică, pe de o parte, și politica 
de destindere, reducere a înarmări
lor, dezarmare și pace, există o 
strînsă unitate. Aceste probleme 
nu pot fi soluționate în mod co
respunzător decît dacă sîrit abor
date în strînsă legătură.

în acest sens, noi dorim să în
tărim colaborarea cu statele dum
neavoastră în toate problemele 
care preocupă astăzi omenirea, 
începînd — spun încă o dată — 
cu cele legate de asigurarea inde
pendenței și suveranității fiecărei 
națiuni, de făurirea noii ordini e- 
conomice internaționale, de dezar
mare și pace.

Fiți siguri — și vă rog'să asigu
rați conducătorii statelor, guver
nele și popoarele dumneavoastră — 
că întotdeauna vor avea în Româ
nia, în conducerea noastră de 
partid și de stat, deci și în pre
ședintele României, un prieten 
sincer, în toate împrejurările, în 
lupta pentru independență și des
tindere, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă, pentru pace. (A- 
plauze puternice).
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Argentina — Tulio Oscar Su- 
gasti, Republicii Peru — Roger 
Eloy Loayza Saavedra, Republicii 
Gaboneze — Maurice Yocko, Repu
blicii Ciad — Antoine Bangui, Re
publicii Zair — Busu Noengo Nyoka, 
Republicii Ghana — Kwame Addae, 
Republicii Burundi — Libere Nda- 
bakwaje, Republicii Populare Con
go — Emile Aurelien Bongouande, 
Republicii Arabe Egipt — Hassan 
Abdel Aal Nayel, Republicii Popu
lare Benin — Guy Mory Boukary, 
Republicii Islamice Mauritania — 
Ba Mamadou Alassane, Marocului 
— Boubker Boumandi, Iranului — 
Mohammad Aii Moshiri, Republicii 
Populare Revoluționare Guineea — 
Kerfalla Cisse, Indiei — Ashok 
Kumar Ray, Republicii Federative

Cuvîntul rostit de ambasadorul
Senegalului, Ibrahima Boye

Domnule președinte al republicii,
Ambasadorii africani, cărora li s-au 

alăturat colegii lor din Asia și din 
America Latină, sînt deosebit de fe
riciți să vă prezinte respectuoasele 
lor felicitări pentru Premiul „Sim
ba" care v-a fost decernat în una
nimitate de un grup de eminente 
personalități alfe lumii politice, cul
turale și economice.

Noi, care trăim și muncim în pre
zent în Republica Socialistă Româ
nia, cunoaștem importanța pe care o 
acordați cauzei păcii în întreaga 
lume, destinderii, dezarmării și co
existentei pașnice a tuturor statelor, 
pe baza neamestecului în afacerile 
interne, egalității în drepturi, res
pectului și avantajului reciproc.

Dacă privim drumul pe care l-ați 
parcurs deja, ne dăm seama de 
opera imensă pe care ați realizat-o 
pentru ca lumea să poată trăi la 
adăpost de teamă și de foame. Ju
riul Premiului „Simba" 1978 a ținut 
să pună în relief, după părerea noas
tră, tocmai amploarea acestei opere 
și a activității dumneavoastră.

în primul rînd, știm că n-ați în
cetat niciodată să luptați împotriva 
opresiunii coloniale și discriminării 
rasiale. Ați luptat co'nsecvent împo
triva odiosului apartheid din Africa 
de Sud, împotriva' dominației colo
niale din Zimbabwe și pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale po
porului namibian.

După cum cunoașteți, domnule 
președinte, autoritățile Africii de 
Sud, în ciuda rezoluțiilor, este ade
vărat încă timide ale Națiunilor Uni
te, se încăpățînează să practice una 
din formele de rasism dintre cele 
mai odioase cunoscute vreodată. în 
fiecare zi mor acolo oameni, fie 
executați după o judecată sumară, 
fie ca urmare a schingiuirilor la care 
sint supuși.

Cum se poate admite ca numai 
cîteva mii de persoane să dicteze 
legile lor rasiste unor milioane de 
ființe omenești care nu cer decit să 
fie tratati ca oameni și să trăiască 
demn și decent ?

Cum se poate admite ca autorități
le de la Pretoria, care sfidează con

a Braziliei — Carlos Dos Santos 
Veras. Iordaniei — Marwan Dudin, 
Republicii Federale Nigeria — 
Adeuga Adekouye, Republicii Indo
nezia — general de brigadă Soesi- 
darto, Republicii Chile — Mario 
Silva Concha, Republicii Orientale a 
Uruguayului — Juan Ansa. Republi
cii Columbia — Gloria Gaitan Jara
millo, Republicii Unite Tanzania — 
Nicholas Maro; însărcinațli cu afa
ceri ad-interim ai Republicii Ecua
dor — Gonzalo Parades Crespo. Re
publicii Costa Rica — Carlos E. 
Campos Monge, Statelor Unite 
Mexicane — Jorge Rico Rangel, 
Filipinelor — Raul Ch Rabe, 
Imperiului Centrafrican —- Zou- 
mandji Ferdinand, Republicii De
mocratice Sudan — Abu Salih Ma- 
shamoun; precum și Kadhim Abdul 
Hamed Âl-Rawi, reprezentant al 
Ambasadei Republicii Irak, Altaf Aii 

stant Națiunile Unite și întreaga co
munitate internațională, șă continue 
să administreze cu arogantă un te
ritoriu care nu Ie fusese încredințat 
decit provizoriu și în condiții bine 
definite de fosta Societate a Națiuni
lor ?

La toate aceste întrebări, domnule 
președinte, dumneavoastră ați dat 
întotdeauna un răspuns limpede, lu
cid și pozitiv. Ați fost întotdeauna 
în mod ferm alături de africani, ca 
de altfel de toate celelalte popoare 
ale lumii, în lupta lor pentru dem
nitate și pentru dreptul lor de a-și 
hotărî în mod liber destinele și de 
a folosi în deplină suveranitate re
sursele lor naturale. Ați acordat cu 
consecvență acestor popoare un aju
tor material, moral și diplomatic.

Eliberarea politică a continentului 
african nu poate fi un scop în sine. 
Trebuie ca acest continent să fie in
dependent și din punct de vedere 
economic. Știind că materiile noastre 
prime sînt cumpărate la prețuri din 
ce în ce mai scăzute și că țările in
dustrializate ne vînd în schimb la 
prețuri din ce în oe mai ridicate 
produse prelucrate pornind de la 
materiile noastre prime, nu se poate 
să nu denunțăm această nedreptate, 
această nouă formă de exploatare a 
omului de către om.

Și în acest domeniu, domnule pre
ședinte, sînteți alături de popoarele 
africane pentru ca această prăpastie 
între țările in prezent sărace și țări
le bogate să fie înlăturată. Sînteți 
într-adevăr, domnule președinte, 
unul din campionii stabilirii unei noi 
ordini economice mondiale.

Dar noi știm că toate acestea nu 
se vor putea realiza decît intr-un 
climat de pace internațională. A- 
ceastă pace cere din partea tuturor 
șefilor de stat clarvăzători o anga
jare și o acțiune concrete pentru a 
face să dispară blocurile militare, 
încercările vizînd o nouă împărțire 
a lumii în sfere de influență și, 
intr-o primă etapă, să se înghețe ar
mamentele la nivelul actual, proce- 
dind într-o a doua etapă la dezar
marea totală și completă. Noi cre
dem, așa. cum opera dumneavoastră 

Khan, reprezentant al Ambasadei 
Republicii Populare Bangladesh, Aii 
Y. Gallai, reprezentant al Ambasa
dei Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Imad Abdin, 
reprezentant al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

în numele șefilor de misiuni di
plomatice prezenți la primire a luat 
cuvîntul ambasadorul Senegalului, 
Ibrahima Boye.

Mulțumind pentru felicitările a- 
dresate, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită cu acest prilej 
de șeful statului român a fost ur
mărită cu deosebită atenție și viu 
aplaudată.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întreținut, apoi, 
într-o atmosferă cordială, cu șefii 
misiunilor diplomatice prezenți.

o demonstrează atît de elocvent, că 
resursele eliberate ca urmare a de
zarmării generale ar putea servi dez
voltării economice și sociale a țări
lor subdezvoltate, ridicării nivelului 
de trai al popoarelor lor, educației 
și culturii lor, astfel încît ele să 
poată participa, eliberate de orice 
presiune, dominație și privațiune de 
ordin alimentar și sanitar, la înfăp
tuirea civilizației universale.

Domnule președinte, dumneavoas
tră cunoașteți bine țările africane, 
pe care le-ați vizitat aproape în to
talitate ; cunoașteți șefii lor de stat, 
popoarele lor și știți că sînt profund 
atașați păcii, dreptății, libertății șl 
egalității. Simțim din plin sprijinul 
dumneavoastră, al întregului popor 
român, prin acțiunile și orientările 
dumneavoastră, și aceasta reprezintă 
pentru noi o mare încurajare.

De altfel, întreaga lume știe că 
dumneavoastră acționați în același 
fel, cu același spirit de abnegație, 
fată de popoarele Asiei și Americii 
Latine. Aceasta este, o ocazie, pentru 
noi, africanii, de a reafirma solidari
tatea noastră militantă cu poporul 
palestinian care duce o luptă de eli
berare națională. Sîntem convinși că 
mai devreme sau mai tirziu cauza 
sa va triumfa, pentru că nimeni nu 
poate înăbuși vocea unul popor care 
cere să trăiască cu demnitate și de
cență pe pămîntul său național.

Acestea sînt motivele pentru care 
sîntem convinși că juriul internațio
nal care v-a decernat Premiul „Sim
ba" 1978 a ținut cu siguranță să sub
linieze și să pună în relief multi
plele dumneavoastră acțiuni în sluj
ba păcii, a dreptății, egalității și li
bertății.

Asemenea Leului, puternic, dar se
nin și pașnic, hotărît, dar calm și 
înțelept, sinteți, domnule președin
te, acel șef de stat care întrunește 
toate aceste calități pentru a con
duce, în fruntea Viteazului dumnea
voastră popor* și alături de toți oame
nii iubitori de pace, nobila bătălie 
care va elibera pe deplin și va îm
plini integral Omul.

Sînteți, domnule președinte, „Eroul 
păcii". (Aplauze).

■ ■■■■■■■■■■■■
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apreciere de care vă bucurați dum
neavoastră, promotor consecvent al 
aspirațiilor poporului român spre În
țelegere și cooperare cu toate po
poarele lumii, militant neobosit pen
tru afirmarea în viața internațională 
a principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța,* în esență, 
a acelor principii și norme de drept 
internațional singure în măsură să 
ofere o bază trainică păcii și secu
rității tuturor națiunilor lumii.

Prodigioasa activitate consacrată 
păcii și înțelegerii între popoare, re
ducerii cheltuielilor militare și dezar
mării, lichidării tuturor focarelor de 
război și retragerii trupelor străine 
de pe teritoriul altor țări, rezolvării 
pe cale politică a diferendelor dintre 
state, instaurării unei noi ordini po
litice și economice internaționale, 
consecventele preocupări și inițiative 
ce le aveți în toate aceste domenii 
și-au găsit locul in conștiința po
poarelor lumii, fac astăzi parte inte
grantă din viața și lupta poporului 
român, pe care îl slujiți cu exemplară 
devoțiune,' cu vibrantă vocație pa
triotică.

Premiul „Simba" vine să confirme 
încă o dată activitatea dumneavoastră 
rodnică, neobosită, pusă in slujba 
păcii, a făuririi unei noi ordini eco
nomice si politice internaționale 
se menționează in telegrama Comi
tetului județean Maramureș al P.C.R.

Comuniștii maramureșeni, toti lo; 
cuitorii acestor străvechi meleaguri 
românești văd în aceasta o nouă și 
strălucită mărturie a imensului pres
tigiu de care dumneavoastră, marele 
fiu si înțeleptul conducător 'al na
țiunii române, vă bucurați în viața 
politică internațională.

Poporul român, pe care-1 repre- 
zentati cu atîta strălucire si devota
ment in planul vieții politice inter
naționale. a căutat întotdeauna prie
tenia altor popoare, mari si mici, ve
cine sau îndepărtate geografic, avan
sate din punct de vedere economic 
sau aflate în curs de dezvoltare. în 
anii noștri, această politică de pace 
Si înțelegere a fost ridicată pe o 
nouă treaptă de afirmare de către 
partidul comuniștilor, al cărui stră
lucit exponent sînteți dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Folosim acest prilej, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru a ne 
reafirma dragostea nețărmurită șl 
încrederea în fiecare inițiativă. în 
fiecare idee si cuvînt rostit în nu
mele partidului si al poporului pe 
care cu atita înțelepciune le condu
ceți, pentru a ne exprima încă o dată 
adeziunea deplină față de politica in
ternă si externă a partidului, care 
servește deopotrivă idealul nostru de 
libertate, suveranitate și indepen
dență, cauza păcii și înțelegerii intre 
popoare, a edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Acordarea acestui înalt premiu — 
simbol de eliberare si pace al Africii 
— vine să confirme încă o dată că 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. prin fermitatea 
si clarviziunea ideilor pe care le pro
movați. prin consecventa cu care 

militați pentru făurirea pe planeta 
noastră a unei lumi mai bune , si mai 
drepte, a unei lumi a prosperității 
si fericirii, v-ați ciștigat un loc de 
frunte în rîndul marilor personalități 
ale epocii contemporane, vă bucurați 
de stimă, prețuire si respect pe toate 
meridianele globului — se spune in 
telegrama Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.

Pentru noi. comuniștii, pentru toți 
oamenii muncii din județul Me
hedinți. inmînarea premiului „Simba" 
este un nou prilej de a vă aduce cel 
mal ales omagiu, recunoștința una
nimă fată de tot ceea ce faceți pen
tru creșterea necontenită a presti
giului României socialiste în rindul 
națiunilor lumii, pentru dezvoltarea 
pe multiple planuri a colaborării 
reciproc avantajoase intre tara noas
tră si țările africane angajate în 

Din Întreaga tară, mesaje de calde felicitări adresate tovarășului 
Nicnlae Ceausescu cu prilejul conferirii Premiului „Simba" pentru pace

nobilul efort pentru afirmarea depli
nei independente naționale.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
nostru — se spune în telegrama Co
mitetului județean Prahova al P.C.R. 
— au primit cu vie satisfacție noua 
confirmare a prestigiului internațio
nal de care se bucură proeminenta 
dumneavoastră personalitate, tova
rășe Nicolae Ceausescu, lupta neobo
sită ne care o duceți pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, pentru pace si co
laborare între popoare.

Conferirea acestei distincții con
stituie. totodată, o înaltă cinstire 
la adresa politicii consecvente și 
profund principiale promovate de 
România socialistă, a valorosului 
aport ai tării noastre la rezolvarea 
problemelor lumii contemporane, la 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale.

în telegrama Comitetului județean 
Suceava al P.C.R. se arată : în aceste 
clipe în care oamenii muncii din 
județ, asemenea întregului nostru 
popor, depun eforturi susținute pen
tru a încheia anul cu rezultate re
marcabile în producție, comuniștii, 
toți sucevenii am primit cu nespusă 
bucurie și nemărginită mîndrie pa
triotică vestea înmînării premiului 
„Simba" pentru pace pe anul 1978, o 
dovadă în plus și o unanimă recu
noaștere a neobositelor eforturi ce le 
depuneți pentru destindere, coopera
re și securitate în Europa și în în
treaga lume, pentru promovarea unei 
largi colaborări și înțelegeri pe con
tinentul african, pentru statornicirea 
păcii pe toate meridianele globului.

în telegrama adresată de comuniș
tii Organizației de partid a Aparatu
lui C.C. al P.C.R., după ce se sub

liniază că acordarea premiului 
„Simba" pentru pace pe anul 1978 
tovarășului Nicolae. Ceaușescu este o 
nouă recunoaștere internațională a 
meritelor șale excepționale, aduse la 
cauza păcii și colaborării internațio
nale, se spune : Activiștii de partid, 
toți lucrătorii Aparatului C.C. al 
P.C.R., angajați cu toate forțele în 
vasta operă de transformare socia
listă a țării, de dezvoltare economi
co-socială rapidă pe calea progresu
lui și bunăstării, se află ca întot
deauna alături de dumneavoastră, cu

1 inima, cu gîndul și cu fapta, expri- 
mîndu-și totala adeziune la eforturi
le neobosite pe care le întreprindeți 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru edificarea unei lumi fără 
arme și fără războaie. în care să fie 
lichidate pentru totdeauna orice ma
nifestări de încălcare a drepturilor 

sacre ale popoarelor de a trăi în 
pace «și libertate, de a-și construi o 
viață demnă și prosperă.

Acest nou premiu se adaugă, spre 
bucuria întregului nostru popor, pre
țuirilor deosebite pe care vi le re
zervă comunitatea internațională, ca 
uneia din personalitățile cele mai 
proeminente ale timpului, pentru ac
tivitatea neobosită cu care promovați 
interesele fundamentale ale popoare
lor, instaurarea unor principii noi 
în relațiile dintre state, lichidarea cu 
desăvîrșire a politicii imperialiste de 
dominație și dictat, dreptul tuturor 
națiunilor de a fi libere, indepen
dente și suverane — se arată în te
legrama Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Conferirea Premiului „Simba" sub
liniază, totodată,. prestigiul de excep
ție de care vă bucurați din partea 
popoarelor africane, aprecierea una
nimă a politicii României — al cărei 
arhitect sînteți — de promovare a 
colaborării cu statele africane, . de 
sprijinire hotărîtă a luptei acestor 
popoare pentru eliberare națională, 
pentru cucerirea și apărarea inde
pendenței împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului, 
politicii rasiste șl de apartheid, pen
tru dezvoltarea lor liberă; fără nici 
un amestec străin, pentru a fi stă
pîne pe bogățiile și destinele lor.

Vă asigurăm că vom face totul pen
tru a ne îndeplini exemplar sarcinile 
ce ne revin, pentru a ne aduce toată 
contribuția la infăptuirea politicii de 
pace a tării noastre, la înflorirea 
României socialiste.

Decernarea Premiului „Simba" pen
tru pace pe anul 1978 reprezintă o 
mărturie grăitoare a recunoașterii, pe 

plan internațional, a contribuției 
dumneavoastră remarcabile Ia cauza 
dreaptă a popoarelor continentului 
african, prin promovarea unei largi 
cooperări în domeniile politic, • eco
nomic, științific și cultural, a pres
tigiului de care vă bucurați pe toate 
meridianele, ca luptător neobosit pen
tru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, a unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră, o lume fără arme și războaie, 
în care popoarele să poată trăi in 
pace și libertate, deplin stăpîne pe 
destinele lor, pe dreptul de a construi 
o viață demnă și prosperă — se sub-; 
liniază în telegrama Ministerului 
Educației și învățămintului.

învățămintul românesc a adus ș’ 
aduce o contribuție deosebită la dez
voltarea popoarelor africane. Nume
roși specialiști români acordă acestor 

țări asistență tehnică în diferite do
menii. mii de tineri africani învață 
în tara noastră pentru a putea con
tribui apoi la ridicarea economico- 
socială a țărilor lor. Avînd în vedere 
faptul că lichidarea subdezvoltării, 
că progresul economico-social nu se 
pot realiza decît cu contribuția 
științei, învățămintului, culturii, ac
cesului larg al acestor popoare la 
cuceririle civilizației, tehnicii și teh
nologiilor moderne, și în anii ce vin, 
școala românească își va îndeplini cu 
cinste și răspundere sarcinile încre
dințate de conducerea partidului, 
pregătind tot mai bine tinerii din 
țările respective, cadrele de specialiști 
de care acestea au nevoie.

Oamenii muncii din industria ușoa
ră, alături de întregul nostru popor 
— se spune in telegrama Ministerului 
Industriei Ușoare, au luat cunoștință 
cu mîndrie patriotică de faptul că 
v-a fost acordat premiul „Simba" pen
tru pace pe anul 1978. Aceasta consti
tuie pentru noi toți un semn al pre
țuirii și al ecoului internațional al 
activității dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. activitate de o excepționa
lă însemnătate pentru încrederea 
omenirii în destinul său pașnic, în po
sibilitățile umanității de a lărgi ori
zonturile păcii și înțelegerii intre po
poarele lumii.

în telegrama Comitetului de Stat al 
Planificării se spune : Conferirea 
premiului „Simba" pentru pace pe 
anul 1978 constituie o nouă și grăi
toare recunoaștere a prodigioasei ac
tivități desfășurate de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general, pentru triumful cauzei păcii, 
destinderii și securității în întreaga 

lume, pentru promovarea unei largi 
colaborări și înțelegeri în Africa și 
pe toate continentele, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și pros
peritate ale popoarelor.

Promovînd cu consecvență cauza 
păcii și colaborării internaționale pe 
baza egalității în drepturi, dumnea
voastră ați imprimat și imprimați 
politicii externe a României un pu
ternic dinamism, care asigură patriei 
noastre un rol tot mai activ și un 
înalt prestigiu pe plan mondial.

Considerăm că cinstirea adusă 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, pentru meritele 
excepționale cucerite în lupta pen
tru o pace reală, pentru o ordine 
nouă, echitabilă, in lume, pentru 
sprijinirea neabătută a dreptului 
imprescriptibil al tuturor națiunilor 
la o dezvoltare liberă, conform pro-

priei lor voințe, reprezintă un act 
de cea mai înaltă semnificație, de 
dreptate istorică făcută tării care. în 
virtutea voinței, gindirii si acțiunii 
dumneavoastră politice, revoluțio
nare. întemeiată pe cele mai fierbinți 
năzuințe ale poporului, a dat în per- 

. manentă pilde clare, concrete și 
profund convingătoare ale angajării 
ei sincere fată de cauza păcii, refu- 
zind orice reactivare a încordării in
ternaționale — se arată în telegrama 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Alături de întregul popor, noi, ca
drele didactice și de instruire, stu
denții și cursantii. toti comuniștii 
care muncesc în Academia „Ștefan 
Gheorghiu" — se spune în telegrama 
adresată de aceștia — se mîndresc 
că. prin dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. națiunea noastră 
socialistă este recunoscută ca pro
motoare a eforturilor îndreptate spre 
asigurarea unei păci durabile în 
lume, fără teama zilei de miine.

Vedem în decernarea acestei dis
tincții, la numai un an după ce v-a 
fost conferită medalia de aur ..Fre
deric Joliot Curie" a Consiliului 
Mondial al Păcii o nouă și grăitoare 
recunoaștere internațională a inesti
mabilei dumneavoastră contribuții 
la cauza păcii, aprecierea deosebită 
de care se bucură în lumea întreagă 
înteleapta politică externă a parti
dului si statului nostru.

Această nouă si importantă dis
tincție proiectează, cu forța de 
nezdruncinat a faptelor, figura dum
neavoastră luminoasă de autentic 
luptător internaționalist, care, slu- 
jindu-și cu adine devotament patria 
si poporul, slujește. în același timp. 

înteresele cele mai profunde ale ome
nirii de instaurare pe planeta noas
tră a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unor noi relații între state.

Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, milioanele de luptători pentru 
pace din România împreună cu între
gul nostru popor — se arată într-o 
altă telegramă — vă adresează din 
toată inima cele mai calde felicitări 
pentru înalta distincție primită — 
Premiul „Simba" pentru pace pe 
anul 1978.

Ne exprimăm profunda stimă, bucu
ria și mîndria patriotică cu prilejul 
acestei noi dovezi de aleasă prețuire 
a personalității dumneavoastră, a po
liticii partidului și statului nostru de 
promovare a destinderii și colaborării 
largi între state, de edificare a unei 
lumi mai bune și mai drepte, în care 
popoarele să poată trăi și munci fără 

amenințarea războaielor, în pace și 
libertate, deplin stăpîne pe desti
nele lor.

Țărănimea muncitoare, asemenea 
întregii noastre națiuni socialiste — se 
subliniază în telegrama adresată de 
Consiliul Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție — a 
primit cu legitimă și profundă mîn- 
drie patriotică vestea că prestigiosul 
premiu „Simba" pentru pace pe anul 
1978 v-a fost decernat dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită închinată cauzei păcii, des
tinderii, cooperării și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Mărturie grăitoare a imensului 
prestigiu și profundei considerații de 
care vă bucurați pe arena internațio
nală, acest înalt premiu adăugat atitor 
altor prestigioase distincții ce vi s-au 
conferit de numeroase state și orga
nisme internaționale, constituie, tot
odată, recunoașterea universală a ma
rilor dumneavoastră merite în lupta 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru a face să triumfe rațiunea, spi
ritul de înțelegere și colaborare, drep
tul sacru al fiecărui popor de a trăi 
în pace și libertate, de a-și construi 
o viață demnă și prosperă.

Adresind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde felicitări 
cu prilejul decernării premiului „Sim
ba" pentru pace, pe anul 1978, Consi
liul National al Femeilor subliniază 
în telegrama sa : Femeile din patria 
noastră — fără deosebire de naționa- 

, litate — consideră că acordarea pres
tigiosului premiu reprezintă o apre
ciere a înaltelor dumneavoastră ca

lități de conducător politic și de 
stat, a activității laborioase ce o des- 
fășurați în fruntea partidului și stalu
lui nostru pentru cauza păcii, destin
derii. cooperării și securității în Euro
pa și în întreaga lume, pentru pro
movarea unei largi colaborări și în
țelegeri pe continentul african, în
făptuirea aspirațiilor de progres și 
prosperitate ale popoarelor din aceas
tă zonă. Acordarea acestei înalte dis
tincții constituie o nouă și elocventă 
recunoaștere a justeței politicii exter
ne a României socialiste, o grăitoare 
mărturie a imensului prestigiu, a 
prețuirii și profundei considerații de 
care vă bucurați pe toate meridianele 
globului, a rolului marcant pe care 
dumneavoastră îl aveți in viața inter
națională, a aportului inestimabil pe 
care îl aduceți Ia edificarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta liber și 
să fie stăpînă pe destinele sale.

Alături de întreaga armată și îm
preună cu toți oamenii muncii din 
patria noastră — se subliniază în te
legrama adresată de personalul Ma
relui Stat Major — noi vedem în de
cernarea prestigiosului premiu recu
noașterea, prețuirea și înalta conside
rație de care vă bucurați pe plan inter
național pentru activitatea pe care o 
desfășurați pentru triumful cauzei 
păcii, destinderii, cooperării și secu
rității în Europa și în întreaga lume, 
pentru promovarea unei largi cola
borări și înțelegeri pe continentul 
african, pentru înfăptuirea aspirații
lor de progres și prosperitate ale po
poarelor din această zonă a lumii.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura din nou. tovarășe comandant 
suprem, că toate cadrele din Ma
rele Stat Major vom acționa cu 
credință și devotament pentru înde
plinirea ireproșabilă a ordinelor 
dumneavoastră, a. tuturor misiunilor 
ce le vom primi pentru întărirea ca
pacității de apărare a țării și în
făptuirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, că, dacă va fi nevoie, 
vom apăra chiar cu prețul vieții cu
ceririle revoluționare ale poporului 
român, independența și suveranita
tea scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

In telegrama colectivelor de oa
meni ai muncii din unitățile petro
liere ale județului Bacău se spune : 
Spiritul nou. științific și creator, pe 
care l-ați imprimat dialogului poli
tic mondial demonstrează cum nu 
se poate mal convingător capacita
tea dumneavoastră de a sesiza as
pectele majore cu care se confruntă 
comunitatea internațională și. în ace
lași timp, de a găsi cele mai potri
vite căi pentru soluționarea lor. Prin 
tot ceea ce faceți, ați ridicat pe 
culmi nemaicunoscute prestigiul ță
rii noastre, promotoare a unei poli
tici de pace, prietenie și înțelegere. 
Numele dumneavoastră simbolizează 
pe toate meridianele, ideea de ra
țiune. de prosperitate și progres ge
neral.
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Ro vinari
Plecase, ca de obicei, la lucru, 

numai cu o sacoșă la el. O sa
coșă pe care o aducea seara, la 
întoarcere, plină cu pline și cu 
alte cele trebuitoare intr-o casă 
cu patru copii. Patru fete : Io
nica, Ancuța, Grlgorița și Elisa- 
beta. De cum apărea pe ușă, 
fata cea mare, Elisabeta, elevă 
in clasa a VIII-a, mergea in 
ajutorul mamei la pregătirea 
mesei, iar cea mai mică, Ionica, 
în clasa a Il-a, ii sărea de git 
și-i spunea cite și mai cite...

Plecase, ca de obicei, împre
ună cu alți muncitori ca și el. 
Mai erau vreo trei sute de metri 
pînă la locul de muncă — Șan
tierul de refertilizări din Rovi- 
nari. Deodată, un scrîșnet 
roti, o izbitură violentă... Si 
ziua aceea de octombrie, pe 
masă cu mincarea de care 
se atingea nimeni, se afla 
tacirn in plus.

— Nici acum, după mai bine 
de două luni de la acel accident 
stupid de circulație — ne spune 
maistrul Haralambie Stănu- 
șoiu — nu pot să cred că Băltă
rețu nu mai e printre noi. De 
multe ori mă pomenesc intre- 
bind : „Da’ Băltărețu unde-i ?“ 
Era unul din cei mai buni mun
citori ai noștri, harnic și modest, 
cu sufletul ca piinea caldă. 
Luase de curind in primire un 
tractor nou-nouț. Cind il ștergea, 
parcă-l mingiia și le spunea ce
lor din jur : „Asta-i piinea mea. 
Uitați-vă la el, că n-o să imbă- 
trînească niciodată”.

— Ținea la fetițe, ca 
mina ochilor — adaugă 
Bălăcescu, președintele comite
tului sindicatului. Am încercat 
și încercăm să facem tot ce ne 
stă in putință să simtă că n-au 
rămas fără tată, deși, se înțe
lege...

O dovadă a acestei griji cu 
adevărat părintești a fost rela
tată in faptul divers „Tăticii din 
Rovinari” din 9 noiembrie. Ha
ralambie Stănușoiu, Victor Bă
lăcescu și alți muncitori, foști 
colegi ai celui dispărut, s-au 
prezentat la directorul școlii din 
Plopșoru, rugind-l să le invo- 
iască de la lecții pe cele patru 
surori, pentru a-i însoți la Tg. 
Jiu după cumpărături. Le-au 
dus in cel mai mare magazin din 
oraș, unde au fost îmbrăcate cu 
tot ce-au avut nevoie : rochițe, 
paltonașe, uniforme școlare... Cu 
Ionica a fost ceva mai greu, pen
tru că nu voia in ruptul capului 
să-și încalțe cizmulițele.

— Sînt prea frumoase — spu
nea ea. Vreau să le păstrez, nu 
vreau să le rup.

— Cind s-or rupe, o să-ți luăm 
altele — i-au promis munci
torii.

Dar tot nu s-a lăsat înduple
cată, pină in momentul in care 
unul dintre ei i-a spus că dacă 
mai întîrzie, o sa se inchidă la 
cofetărie și prăjitura ei ' 
mănince alt copil mai cuminte 
și mai ascultător.

De la cofetărie s-au
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De la cofetărie s-au dus cu 
toții în piață și s-a făcut aprovi
zionarea pentru iarnă : 130 de 
căpățini de varză, cartofi, ceapa, 
mere, unt, brinză. în zilele ur
mătoare li s-au trimis și lemne 
de foc.

— Vă mărturisesc sincer că 
toate aceste ajutoare, această 
emoționantă solidaritate munci
torească — ne-a spus directorul 
școlii din Plopșoru, Ilie Ghilici — 
au constituit și pentru noi, pro
fesorii, pentru toți elevii școlii, 
o lecție de omenie, de mare no
blețe sufletească. Spre bucuria 
noastră, pot să vă spun că toate 
cele patru eleve Băltărețu sînt 
sîrguincioase la învățătură, au 
o educație frumoasă și sînt con
vins că vor deveni oameni de 
nădejde, așa cum și-a dorit ta
tăl lor.

— Tu, Elisabeta, ești cea mai 
mare, mina dreaptă a mamei. 
Anul acesta termini opt clase și 
urmează liceul. Te-ai gîndit la 
ce ți-ar plăcea să faci după ter
minarea școlii 1

N-a apucat să ne răspundă pe 
loc. Clopoțelul suna de intrare. 
La terminarea orelor ne-a dat 
o foaie de caiet pe care scrisese 
următoarele : „Toate patru sin- 
tem fete cuminți. Cu școala o 
ducem bine. Cind ne ducem 
acasă, după ce ne facem lecțiile 
o ajutăm la treburile gospodă
riei pe mama, care lucrează la . 
cooperativa agricolă. Eu, după 
ce voi termina școala, doresc 
tare mult să mă calific la locul 
de muncă acolo unde a lucrat 
tatăl meu, alături de colegii, de 
prietenii lui...”.

...Zilele trecute, maistrul Stă
nușoiu s-a aflai din nou in mij
locul celor patru surori.

— Ia spune-mi, Ionica — a în
trebat-o el pe cea mică — Știi 
că se apropie Anul nou și că de 
Anul nou Moș Gerilă vine cu 
daruri pentru toți copiii cu
minți ?

— Da’ și eu sînt cuminte...
— Și dacă ești cuminte, ce-ai 

vrea să-ți pună Moș Gerilă in 
pomul de Anul nou 1

— Cel mai mult și mai mult 
vreau să-mi aducă... Ia ghici .

Maistrul se gîndea la cine știe 
ce, cind colo, Ionica sare și 
zice :

— Aș vrea să-mi aducă un 
pix ! Dar de unde luăm pomul ?

— O să-l aducă tot Moș Ge
rilă. Și o să fie un brăduț fru
mos...

...și frumos împodobit, așa cum 
sînt toți pomii de iarnă pentru 
copiii noștri.

Petre POPA 
Dumitru PRUNA
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Activitatea cultural-educativă. par
te integrantă a complexului proces 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, își află concreti
zarea intr-un vast și diversificat sis
tem de instituții și organisme, în rin- 
dul cărora așezămintele culturale o- 
cupă un loc bine determinat. Prin 
îndrumarea și 
sprijinirea muncii 
acestor așezămin
te, organizațiile 
de partid folosesc 
cu pricepere și in
geniozitate un in
strument cu efica
citate verificată 
în realizarea unuia 
dintre obiectivele 
lor majore — for
marea și dezvol
tarea conștiinței 
socialiste a oa
menilor muncii. în 
însemnările de 
față ne-am pro
pus să eviden
țiem cîteva as
pecte din expe
riența Comitetu
lui orășenesc de 
partid Țăndărei 
în îndrumarea ac
tivității casei de 
cultură din acest nou oraș, situat în 
Inima Bărăganului.

„ADAPTAREA CONTINUA A AC
TIVITĂȚII CULTURAL-EDUCATIVE 
LA STRUCTURA ECONOMICO-SO- 
CIALA IN CONTINUA SCHIMBARE 
A ORAȘULUI — ne spunea Jean 
Duțu, secretarul comitetului orășe
nesc de partid — constituie, de cîțiva 
ani, una din direcțiile esențiale ale 
muncii noastre in acest domeniu".

Ca și multe alte localități din tara 
noastră. Țăndăreii își redefinesc cu 
repeziciune profilul economic, deve
nind un centru industrial-agrar. ceea 
ce, firește, determină și schimbări în 
compoziția socială a populației sale. 
Astfel, pe lingă țărani cooperatori și 
puternicul contingent al -cadrelor di
dactice, se formează aici un nucleu 
tot 'mai viguros al clasei muncitoare, 
însoțit, în chip firesc, de elemente 
ale intelectualității industriale.

Ținînd seama de aceste transfor
mări, comitetul orășenesc de partid 
a călăuzit cu pricepere și competen
tă comitetul orășenesc de cultură și 
educație socialistă, care răspunde ne
mijlocit de casa de cultură, pentru 
crearea unor condiții de desfășurare 
a activității culturale pe măsura exi
gențelor și nevoilor intelectuale tot 
mai pretențioase ale celor ce definesc 
în prezent fizionomia socială și spi
rituală a Țăndăreilor. în acest scop 
s-a indicat, în primul rind și înainte 
de orice, să se finiseze și doteze ac
tuala clădire — prin muncă patrio
tică și valorificîndu-se unele mate
riale secundare — cu tot ce e necesar 
în vederea unor acțiuni culturale sus
ținute și de un bun nivel calitativ.

„Mai înainte, munca cultural-educa
tivă se limita doar la cîteva manifes
tări artistice, susținute îndeobște de 
cadrele didactice — ne explica Cor
nel Ghițuică. secretar adjunct al co
mitetului orășenesc de partid și di
rectorul casei de cultură. Or, sensul 
acestei activități, care poartă atribu
tul «de masă» constă în participarea 
directă a făuritorilor de bunuri ma
teriale la crearea de bunuri spiri
tuale. De aceea, comitetul de partid

și-a propus, și în bună măsură a reu
șit. să atragă tot mai mult, in cercu
rile și formațiile casei de cultură, 
muncitori și țărani cooperatori."'

O latură importantă a activității 
casei de cultură constă in :

ACȚIUNILE POLITICO-IDEOLO- 
GICE ȘI EDUCATIVE DESFĂȘURA

e. AZi deSPie Activitatea 
casei de cultura 
dintr-un nou oraș

TE SUB CONDUCEREA DIRECTA 
A COMITETULUI ORĂȘENESC DE 
PARTID. Obiective propuse : popu
larizarea și însușirea documentelor 
de partid, educarea patriotică, moral- 
cetățenească. ateist-științifică, etică și 
estetică, creșterea conștiinței juridice 
a oamenilor muncii. Sînt folosite în 
acest scop modalități diferite, de la 
conferințe ținute de experți și perso
nalități cunoscute în diferite domenii 
pînă la dezbateri vii și forme de in
tervenție directă ca, de pildă. „Sfatul 
gospodarilor", concursuri „Cine știe 
cîștigă" pe diferite teme locale, seri 
ale tineretului etc.

Comitetul orășenesc de partid a 
urmărit, de asemenea, perseverent 
DIVERSIFICAREA FORMELOR DE 
EXPRESIE ALE MUNCII CULTU
RAL-EDUCATIVE SPRE A RĂS
PUNDE CERINȚELOR UNOR CATE
GORII CÎT MAI VARIATE DE OA
MENI- AI MUNCII. Ca urmare di
rectă a suflului înnoitor declanșat de 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", au fost reactivate formațiile, 
artistice de amatori „tradiționale" și 
create altele noi. în prezent, la casa 
de cultură funcționează un cor mixt 
de 80 de persoane, două formații de 
teatru constituite într-un cerc dra
matic, un ansamblu folcloric, o echipă 
de dansuri populare, un grup vocal, 
un grup de recitatori, o formație de 
muzică ușoară, un teatru de păpuși. 
Un accent deosebit a fost pus pe 
conferirea unui grad cit mai ridicat 
de specific local repertoriului artis
tic, această tendință oglindindu-se in
tr-o serie de spectacole ale formații
lor casei de cultură, precum „Un zim- 
bet și o floare". „Odă muncii și hăr
niciei", „Dulce plai al WJioriței", 
„Gînd lingă inima țării" și altele, 
care s-au bucurat do o bună primire 
din partea publicului din oraș și din 
comunele învecinate.

Pe bună dreptate, comitetul do 
partid și-a pus întrebarea : ce oferă 
orașul noilor veniți, muncitori și in
telectuali, în afara manifestărilor ar
tistice ale formațiilor de amatori ? 
Pentru a găsi un răspuns cu valoare

practică, s-a întreprins, cu sprijinul 
organizațiilor de partid din unități 
economice și instituții, o inventariere 
a posibilităților de extindere a ariei 
activităților desfășurate la casa de 
cultură. Ca urmare, au luat ființă mai 
multe cercuri de creație și tehnico- 
aplicative, în care talentul și îndemi- 

narea își găsesc o 
îndrumare compe
tentă din partea 
unor specialiști. 
Astfel, cineclubul 
a realizat o peli
culă despre naș
terea fabricii de 
zahăr, iar mem
brii cercului foto- 
amatori au orga
nizat o expoziție 
ce înfățișează as
pecte din dezvol
tarea economică, 
socială și cultu
rală a orașului. 
Inginerii și tehni
cienii, reuniți în
tr-un cerc de 
creație tehnico- 
științifică, au ela
borat studii inte
resante, cu apli
cabilitate practică, 
precum : „Rațio

nalizări și inovații pentru economisi
rea de combustibil și energie" sau 
„Asimilarea de piese și subansam- 
ble pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea efortului va
lutar".

CASA DE CULTURA — CENTRU 
METODIC. Așa cum este și firesc, 
comitetul orășenesc de partid consi
deră casa de cultură un resort im
portant integrat ansamblului activi
tății cultural-educative. S-au evitat 
de la bun început situațiile neplăcute 
de „concurență" între cluburile și ce
lelalte organisme cultural-educative 
ale întreprinderilor și casa de cul
tură, prin stabilirea unor raporturi 
de strinsă colaborare între ele. în a- 
ceastă conlucrare armonioasă, casei 
de cultură i-a revenit rolul de centru 
metodic. De exemplu, mulți membri 
din formațiile și cercurile sale acti
vează în întreprinderi ca instructori 
artistici. Totodată, casa de cultură, în 
cadrul acțiunii „Scena vă aparține", 
este o gazdă primitoare a celorlalte 
formații artistice din oraș, organizind 
la rindu-i numeroase manifestări cul
turale în fața unor colective de oa
meni ai muneii din cuprinsul locali
tății.

După cum reiese și din analizele 
critice ale comitetului orășenesc de 
partid, există insă și o serie de defi
ciente : uneori pregătirea unor spec
tacole se face „in asalt" ; anumite 
inițiative cultural-educative se „pierd 
pe drum" : atragerea de noi munci
tori și țărani cooperatori la activită
țile casei de cultură încă nu a atins 
un nivel mulțumitor ; de asemenea, 
n-ar strica up plus de inventivitate, 
care ar spori puterea de atracție a 
manifestărilor.

Avînd permanent în atenție aceste 
neajunsuri, comitetul orășenesc de 
partid va ști, fără îndoială, să le în
lăture. pentru ca spre Casa de cul
tură din Țăndărei să se îndrepte cu 
plăcere — și, desigur, cu folos — tot 
mai mulți locuitori ai noului oraș din 
Bărăgan.

C. VARVARA 
M. VIȘOIU

PENTRU 
VACANȚA 
DE IARNA

A ELEVILOR
Elevii din intreaga tară au in

trat in meritata lor vacanță de 
iarnă. Mulți dintre ei vor petrece 
zile de neuitat in deepruj și ae
rul tare de munte. La Sinaia, 
Breaza, Bușteni, Azuga, Slănic, 
Cheia, cit și la cele 16 cabane 
din masivul Bucegi sînt aș
teptați să sosească eșalonat, 
chiar din această seară, peste 
5 000 de elevi, cei mai mulți 
fiind din Capitală. Ei vor fi 
așteptați in gară de către ghizii 
O.J.T. Prahova si vor fi trans
portați cu autocarele la cele mai 
confortabile vile sau cu telefe
ricul la cabane. Ca și in ceilalți 
ani, elevilor li s-au asigurat 
meniuri variate. Pe platoul Bu
cegi ei vor putea practica spor
turi de iarnă avînd la dispozi
ție schiurile și săniuțele cabane
lor, îndrumarea instructorilor și 
profesorilor de educație fizică. 
Totodată, s-au stabilit și pro
grame de excursii în împrejuri
mile stațiunilor, vizitarea Muze- | 
ului Doftana, a caselor memo
riale „B. P. Hasdeu", „Nicolae 
Grigorescu" de la Cîmpina și 
alte obiective istorice din zonă. 
Casele de cultură din Sinaia și 
Bușteni, în toată perioada va
canței. vor organiza și ele seri 
cultural-artistice. după-amieze 
distractive, carnavaluri pentru 
școlari. (Constantin Căprarul.

în fotografia alăturată : pe 
pîrtiile de schi din platoul Bu- 
cegilor

Foto : E. Dichiseanu

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui auto
mobilist să contracteze. în con
diții avantajoase, „asigurarea 
facultativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme si a 
altor persoane aflate în auto
turisme".

Această asigurare acoperă. în 
’ limita numărului de locuri ad

mis la. transport, consecințele 
accidentelor întimplate persoa
nelor. nenominalizate., aflate în 
autoturisme.

Sumele asigurate, totale, de 
pînă la 45 000 lei de fiecare per
soană. se plătesc, de către 
ADAS, independent de cele cu
venite îp baza asigurării prin 
efectul legii de răspundere ci
vilă auto sau a altor asigurări 
facultative.

Primele anuale de asigurare, 
între 80 lei și 240 lei, în raport 
de nivelul sumei asigurate de 
fiecare persoană, se pot plăti si 
în rate.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea asigurării, cei inte
resați se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din unitățile 
socialiste, agentilor si inspecto
rilor de asigurare, filialelor 
A.C.R. sau. direct, oricărei uni
tăți ADAS.

BUZĂU:

Modernizarea rețelei comerciale

Dezvoltarea urbanis
tică a municipiului 
Buzău a implicat, fi
resc, reorganizarea și 
reprofilarea unor uni
tăți comerciale. După 
darea în folosință a 
magazinului universal 
„Dacia" s-a trecut la

modernizarea magazi
nelor învecinate, in- 
trodueîndu-se forme a- 
vansate de desfacere a 
mărfurilor. Au fost 
create unitățile „Sani- 
tas“, „Materna", „Uti
lul" și altele. în orașul 
Rîmnicu Sărat, in urma

construirii unui nou 
cartier de locuințe in 
zona pieței centrale, 
fostele hale au fost 
reamenajate și s-a des
chis un mare magazin 
de tip BIG cu funcțio
nalitate complexă. în 
prezent, arhitectii îm
preună cu organele di
recției comerciale ju
dețene se preocupă de 
dotarea noilor cartiere 
cu spații comerciale 
adecvate cerințelor ac
tuale și de perspecti
vă. La Buzău, în car
tierele Unirii. Episco
piei, Dobrogeanu-Ghe- 
rea, la Rîmnicu Sărat 
în zona gării, la Cos- 
tieni și Pod se lucrea
ză, concomitent cu 
înălțarea blocurilor, la 
construirea complexe
lor comerciale sau a 
magazinelor. (Mihai 
Bâzu).

în fotografie : ma
gazinul universal 
„Dacia" din Buzău

cinema
• Lanțul amintirilor : SALA PA
LATULUI — 13, PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
15 ; 19.
A Totul pentru fotbal : SCALA — 
9.15 ; 11,30 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15, 
CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 30,15, FAVORIT — 9 ; 11 ; 13 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15.
® Insule în derivă : PATRIA — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 : 18 ; 20,15, 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.15.
• La noi era liniște : VICTORIA
— 9 ; 1115 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Optimiștii : LUCEAFĂRUL —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,15, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15.
O Talismanul : TIMPURI NOI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
• Din nou împreună : CENTRAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 : 18 ; 20,15,
GRIVITA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, TOMIS — 9 ; 11.15 ; 13,30; 
15,45 ; 18.15 ; 20,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix —
9.15 ; 11 ; 12.45 ; 13,30 ; Jucăria —
15.30 ; 18 : 20 : DOINA.
• Ecaterina Teodoroiu : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,43 ;
18.15 : 20,30, MELODIA — 9 ; 11.15*
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15. FLAMURA
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. 
e Hop și apare maimuța : 
CINEMA STUDIO — 10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18 ; 20.
• Cascadorii : FEROVIAR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.

• M-ați confundat ! : LIRA — 9 ;
11.15 : 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
e Acel blestemat tren blindat : 
EFORIE — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18.15 ; 20,30, BUZEȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15.
O Revanșa : DRUMUL SĂRII — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,15. 
® Becket (ambele serii) — 9,45 ; 
Femeiuștile — 18,30 : Frumosul
Serge — 20.30 : CINEMATECA.
a Aurul lui Mackenna : DACIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19.30, ARTA
— 9 ; 12 ; 16 : 19,30.
• Lăsați balonul să zboare — 9 ; 
11 ; 13,15, Acțiunea „Arsenal4* —
15.30 : 17.45 ; 20 : GIULEȘTI.
e Orașul fantomă î BUCEGI — 9;
11.15 : 13,30 ; 15.45 ; 18,15. 20.30,
FERENTARI — 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Hipopotamul Hugo ; FEREN
TARI — 9 ; 11,15 ; 13,30.
• Fetițo, vrei să joci in film ? :
PACEA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18 ; 20.
• Jezebel : COTROCENI — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
e Profetul, aurul și ardelenii — 
15,45 : 18 ; 20,15, Parada Chaplin — 
9 ; 11,1(5 ; 13 : FLOREASCA.

teatre
• Teatrul Național București
(sala mică) : Alexandru Lă-
pușneanu — 10 ; Autobiografie — 
15 : Căsătoria — 19,30 ; (sala Ate
lier) : Aventură în banal 10,30 ; 
Fata din Andros — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — H ; Flautul fermecat — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 1*0,30 ; Leonard — 19,30.

Muntele - iarna 
sursă de sănătate

Sezonul rece predispune la o viață 
mai sedentară, la lipsa mișcării, care, 
asociată cu carențe și monotonii in 
alimentație, poate contribui la scă
derea rezistenței organismului, la ac
centuarea oboselii. Un mijloc foarte 
eficace pentru combaterea acestor 
neajunsuri îl constituie ieșirea în 
natură și, pe cit este posibil, practi
carea curei montane. Vacanța elevi
lor și studenților, concediile de odihnă 
ale oamenilor muncii în perioada ier
nii, excursiile la sfîrșitul săptăminii 
se cuvin a fi folosite pentru întărirea 
sănătății, pentru refacerea capacității 
de muncă. Recomandări In acest sens 
am solicitat tovarășului conf. dr. loan 
DRAGAN, direc
torul Centrului 
de medicină spor
tivă :

— Cura mon
tană de iarnă în
seamnă nu numai 
petrecerea vacan
ței sau a concediului de odihnă, ci și 
ieșirile în natură, la munte, la sfîrși
tul săptăminii.

Efortul fizic depus — prin aceasta 
lnțelegînd practicarea sporturilor spe
cifice muntelui, excursiile montane — 
pe lingă faptul că este relaxant, are 
efecte binefăcătoare directe asupra 
funcțiilor importante ale organismu
lui. Dacă o oră de mers în ritm de 
5—6 km pe oră necesită un consum 
de energie de 150—200 calorii, același 
efort fizic făcut iarna la munte ma
jorează acest consum la 300—400 cal, 
și chiar la mai mult dacă panta de 
urcare este mai înclinată. Iarna, o 
ascensiune la munte cu caracter tu
ristic poate să însemne, pentru un 
adult de 70 kg greutate corporală, un 
consum energetic de 1 500 pină la 
2 000 cal. în timp ce o oră de mers 
pe schiuri, atît in teren plan, cit și 
în coborîre, sau o oră de patinaj în 
aer liber pot reprezenta 500—600 cal. 
Acest gen de efort influențează în 
mod favorabil aparatul cardio-vascu- 
lar, aparatul respirator, metabolismul. 
Avantajele biologice nu sînt însă 
numai de ordin fizic și functional ; 
albul zăpezii, bogăția de aeroioni ne
gativi a aerului atmosferic, „liniștea 
munților" constituie factori tonifianți 
ai sistemului nervos, surse de ener
gie pentru întregul organism.

— Făcind această pledoarie în fa

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10 ; Leonce și Lena — 
15 : Casa cea nouă — 19,30 ; (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsătoriți 
caută cameră — 10 ; Interviu — 
15 ; Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii •—
10.30 ; O parte dintr-o pasăre —
15.30 ; Să îmbrăcăm pe cei goi — 
19,30.
a Teatrul de comedie ; N-am 
timp — 10,30 ; Zăpăcitul — 10.30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — io ; Mița 
în sac —• 19,30, (sala Studio) : 
Carambol — 10,30 ; Craii de curtea 
veche — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Cocoșelul neascultător — 
15 ; Omul care a văzut moartea —■
19.30 ; (sala Majestic) : Descăpă
țânarea — 10 ; Serenadă tirzie — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar „Isaak Bashevis Sin
ger**, laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură pe anul 1978 
— 18.
• Teatrul satiric-muzioal ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 11 ; Salutări de 
la Vasile — 19.3*0 ; (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română4* : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 16 ; 19.30 ; (la Sala Pa
latului) : Sanie cu zurgălăi — 18.
• Teatrul „Ion Creangă0 : Trei 
grăsani — IO,30 ; Băiatul cu floa
rea — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Petrică 
și lupul — 11.
• Circul București : „Bravo, 
circul !“ — 10 ; io ; 19,30.

voarea curei montane de iarnă, ce 
alte considerente trebuie avute in 
vedere pentru ca natura, din aliat 
prețios al sănătății, să nu devină, in 
anumite împrejurări, potrivnică 1

— în primul rind este de dorit ca 
cei ce intenționează să iși petreacă 
vacanța sau Concediul în acest mod 
să consulte medicul, mai ales dacă 
locul de ședere la munte este situat 
la altitudinea de peste 1 000—1 200 
metri. Se știe că la scăderea tempera
turii aerului (la fiecare 100 metri pe 
verticală temperatura aerului scade 
cu 0,5°C iarna și cu 0,7°C vara), a 
presiunii atmosferice (la fiecare 100 
metri altitudine, aceasta scade cu

10—12 mm Hg sub 
cifra medie de 
760 mm Hg, cit 
este la șes) și a 
presiunii parțiale 
a oxigenului, or
ganismul este pu
ternic influențat

atît la nivel cardio-respirator, meta
bolic, sanguin, cit și in ceea 
ce privește sistemul nervos cen
tral și periferic. Un consult me
dical poate, deci, preveni de la 
bun început pe cei cu afecțiuni 
contraindicate curei montane — car
diace. renale, hepatice,, endocrine, 
afecțiuni vasculare periferice (arte
rite, flebite), pulmonare (astm bron- 
șic, emfizem, scleroză pulmonară etc.).

— Regimul de viață în timpul va
canței la munte necesită o alimenta
ție specifică, o „cotă” de mișcare ?

— Repet, la munte, cerințele în ca
lorii ale organismului sint mai rpari 
decit la șes, dar aceasta nu înseamnă 
că ele trebuie acoperite exclusiv pe 
seama grăsimilor și a proteinelor, in 
special a produselor de carne. Rația 
calorică trebuie să fie corelată cu 
consumul de energie al organismului, 
cu efortul zilnic și să conțină sufi
ciente cantități de lichide și săruri 
minerale (lactate, sucuri de fructe, 
ceaiuri, supe, fructe și legume), de 
hidrocarbonate și proteine, de lipide. 
Menționăm că hidrocarbonatele, 
aflate în gemuri, dulcețuri, miere, 
biscuiți, făinoase, piine, cartofi etc. 
sînt principalul furnizor de energie 
necesară efortului la munte.

— Popasul este folosit uneori și 
pentru „încălzit”, pentru „refacerea” 
forțelor prin consum de alcool. în ce 
măsură sa justifică această practică ?

— în pauzele făcute pe parcursul 
unor acțiuni care cer efort este re
comandabil să se consume cantități 
moderate de dulciuri, lămiie, ceai, 
ciocolată. Acestea reprezintă de fapt 
cele mai adecvate surse de reîmpros
pătare energetică, iar nu cele 50—100 
grame alcool, așa cum, în mod greșit, 
cred unii. Datorită în principal vaso- 
dilatației, alcoolul consumat dă naș
tere la o senzație euforică, dar 
aceasta este urmată imediat .de redu
cerea potențialului de efort ai orga
nismului ; ficatul, și așa solicitat de 
efortul fizic și de termoreglarea cor
pului, trebuie să depună o activitate 
suplimentară pentru metabolizarea 
alcoolului. Nu este un secret că la 
originea multor accidente montane se 
află consumul de alcool. Deci un 
„nu 1“ hotărît alcoolului și tutunului 
la munte 1

— Echipamentul nu trebuie negli
jat ; ce iiAbrăcăminte o considerați 
potrivită in vacanță 1

— între „modă" și confort fiziolo
gic trebuie să optăm, in avantajul 
organismului, pentru al doilea atri
but. Deci țesături de bumbac sau de 
lină pentru lenjeria de corp, proteja
rea cit mai bine a extremităților (pi
cioare, miini, urechi, l'ață) ; proteja
rea ochilor cu ochelari în zilele foarte 
însorite, zăpada avind o mare putere 
de reflectare a razelor solare.

Sint cîteva recomandări pe care 
le considerăm utile acum, in plină 
vacantă de iarnă la munte și. in 
același timp, un îndemn adresat tu
turor virstelor de a practica miș
carea în natură, în interesul propriei 
sănătăți.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Joc 
al întîmplârii ?

A fost un accident ciudat. în curtea 
C.A.P. Sindominic, doi oameni transformau 
bușteni în scinduri cu un ferăstrău circu
lar luat cu împrumut de la cineva. Pe 
lingă ei, alți gospodari își aduseseră ce-a- 
veau de tăiat, pe acasă, să profite de pre
zenta agregatului in curtea cooperativei. 
Unul dintre autocamioane, cel condus de 
Bara Vicentiu, era gonit să aducă de unde-, 
va bușteni, să alimenteze dinții ferăstrău- 
lui. Autocamionul ajunge încărcat in curte, 
șoferul virează, sucește și răsucește volanul, 
dă înainte, dă înapoi, parchează și co
boară. Coboară și dă peste o atmosferă de 
gheață. De stop-cadru. Discul ferăstrău- 
lui se învirtea insensibil în gol, de partea 
cealaltă un om se chincea spre pămint.

— S-a intîmplat ceva ?
Se întîmplase accidentul. în tihip ce șo

ferul manevra autocamionul, un om în
drepta o scindură spre ferăstrău. Autoca
mionul a atins capătul scândurii, ajutorul 
de circularist (așa va fi el denumit în ac
tele ce s-au încheiat apoi) a scăpat-o din 
mină, ferăstrăul a rotit stinghia cu viteza 
de 1 090 de turații pe minut și a proiectat-o 
de partea cealaltă, direct în pieptul și in 
pîntecele celui care va fi numit victimă.

Răspunderea legală a revenit șoferului 
Bara Vicentiu pentru că a dat cu spatele, 
nepilotat'. Clar și drept. Factorii învestiți 
din conducerea cooperativei au primit, de 
asemenea, amenti, Meritate și în. cazul lor. 
Coincidențele s-au înlănțuit bizar, dar co
incidentele nu și-ar fi produs efectul dacă 
nu se însumau cu o gamă întreagă de ne-, 
regularități de ordin tehnic. Pe lingă gre

șelile care au intrat in resortul legii, an
cheta și judecata au scos însă în evidență 
și un aspect demn de a fi supus reflecției 
morale. Unde se aflau cadrele de conducere 
în timpul acelei vinzoleli din curtea uni
tății agricole, devenită poligon de activita
te cvasiindustrială ? Inginerul-șef era 
plecat la o ședință, șeful de echipă stătea 
in cabina camionului, iar președintele de
clară că se afla la birou...

Satul... dispărut
în.tr-o bună zi, toată suflarea omeneas

că a comunei Voșlobeni a dispărut ca prin 
farmec. Acest fapt senzațional n-a fost încă 
descoperit de nimeni, s-ar putea să fie 
doar o ipoteză, dar toate indiciile ne În
dreptățesc să o luăm in seamă. Dispariția 
ar fi durat vreo zece-douăsprezece ceasuri, 
cit să-și facă de cap Vaideș Stelică Petru. 
Cine-i ? Un tîngău, un flăcău cu caș la 
gură, cum se spune pe la tară.

La ora 11 dimineața, în mijlocul săptă
mânii de lucru, tîngăul era deja beat. Este 
de presupus deci că satul, oamenii lui, 
încă de pe atunci dispăruseră. Mai rămă
seseră gestionara bufetului și cîțiva con
sumatori. Pe drept cuvânt, femeia refuza 
să-1 mai servească. Și ce-i era dat să audă! 
în atmosfera care se crea, dezarmată de 
indiferenta persoanelor prezente, vînzătoa- 
rea a anunțat închiderea bufetului ; cei
lalți consumatori au ieșit, țîngăul ba. Se 
duce după tejghea, se servește personal 
și abia după aceea catadicsește să lasă. 
N-ajunge bine afară că 1 se face poftă șl 
de bere (pînă atunci băuse numai tărie). 
Gestionara, încuiată pe dinăuntru, făcea 
monetarul. Acum chiar că nu mal era 
nimeni prin jur, altminteri fiind de neima
ginat cum puștiul a fost lăsat să pună

mina pe-o buturugă, s-o arunce în geamu
rile ușii, să le spargă, să intre prin spăr
tură, să-și ia tacticos două sticle cu bere 
și să iasă prin același loc, ea și cum ni
mic nu s-ar fi întimplat.

încurajat de „pustietatea" din sât, tur
bulentul s-a îndreptat spre locuința cuiva 
(singura persoană prezentă a reușit să se 
ascundă), i-a spart ușa și a intrat ca la 
el acasă. Probabil că in graba de a se as
cunde, gospodina lăsase radioul deschis, 
ceea ce l-a enervat in mod deosebit pe 
V.S.P. A smuls aparatul din priză și l-a 
sfărimat de dușumea.

Se vorbea pe sălile tribunalului că e de 
mirare cum astfel de fapte s-au putut in- 
lănțui, de dimineața pînă seara, tocmai la 
Voșlobeni, așezare de oameni serioși, păs
trători ai regulilor de cuviincioasă compor
tare. într-adevăr. e de mirare. Iată de ce 
singura ipotekă plauzibilă e aceea pe care 
am formulat-o la început : in ziua respec
tivă toți locuitorii dispăruseră. Lăsaseră 
satul gol. ca un decor în care să-și sus
țină Vaideș Stelică Petru recitalul său hu
liganic.

Ciudata 
mișcare 

de 180 de grade
— Am fost retrogradat din funcția de 

șef de formație pompieri civili, pe care am 
exercitat-o timp de peste 20 de ani, în- 
deplinindu-mi cu prisosință îndatoririle de 
serviciu (...) pentru buna pregătire a for
mației mele, pe care am dus-o la atîtea 
victorii.

Intr-adevăr, la dosar s-au depus pe rînd,

în original sau copii xerografiate, diplome 
care atestau victoriile clare repurtate de 
formația de la întreprinderea bucureșteană 
de materiale electroizolante și cabluri, de-a 
lungul vremii, in. Întrecerea cu echipele 
similare din sector și chiar din municipiu. 
Aceste succese au urrțplut de mindrie ini
mile celorlalți colegi, inclusiv ale conduce
rii serviciului, administrativ. întocmind fi
șele anuale de apreciere, sistematic ei l-au 
notat pe șeful de formație — reclamantul 
de astăzi — cu calificativul „foarte bine" 
și arareori l-au omis de la prime și grati- 
ficații. Cităm din argumentația ultimei ca-* 
racterizări, întocmită în aprilie anul aces
ta : „a obținut rezultate foarte bune"... ; 
„dovedește o foarte bună pregătire profe
sională"... demonstrează „conștiinciozitate 
și corectitudine"...

Cum se face că după asemenea declara
ții „aprinse" s-a ajuns la tribunal ? Se 
face 'prin aceea că, in contrast cu aprecie
rile la superlativ și concomitent cu ele, 
s-a discutat într-o ședință că șeful forma
ției de pompieri civili are și unele lipsuri 
și i s-a propus retrogradarea in postul de 
motopompist mecanic pompagiu ; crezind 
că totul se reduce la termeni, la cuvinte, 
el și-a făcut autocritica și s-a declarat de 
acord. Cînd a văzut că vorbele îl costă 237 
de lei la retribuție, n-a mai fost autocritic 
și a devenit reclamant.

Pîritii — reprezentanții întreprinderii — 
au venit și ei cu carul lor de vorbe. Cu 
toate că, în cele două luni de zile scurse 
de la ultima, apreciere elogioasă, formația 
n-avusese de luptat nici măcar cu un muc 
de țigară, părerile despre omul în cauză 
s-au răsucit cu 180" : „nu mai corespunde 
din punct de vedere politic și profesional", 
„nu a orientat analizele dezbătute în adu
nările generale pe probleme de ordine șl 
curățenie", „nu a urmărit combativitate și 
fermitate în controlul și înlăturarea defi
ciențelor"...

Cînd a avut întreprinderea dreptate șl 
cind ex-șeful de formație, devenit moto
pompist ? Nu trebuie băgată mina în foc 
nici pentru un punct de vedere, nici pen
tru celălalt. Cert e insă că soarta profe
sională a unui om, aprecierea și reputația 
lui nu sînt obiecte de jonglat. Dovadă că 
întreprinderea a pierdut procesul, iar me
canicul pompagiu a fost reinstalat in frun
tea formației de pompieri.

Din caietul 
grefierului

— Ce voiai să faci cu cele 500 de pa
chete de țigări ?

— Să le fumez.
— Dar cu pasta marca „Meri” ?
— Să mă spăl pe dinți.
— Cu 300 de tuburi ?
— Păi... după atita fumat !

(Din procesul spărgătorului Istrate 
Nicu).

„Cel mai jalnic aspect il prezenta insta
lația sanitară de apă din ap. 46, unde baia 
și chiuveta curgeau din belșug, zi și noapte, 
și unde de mulți ani nu fusese schimbată 
o garnitură. Apa infiltrată prin pereți, da
torită masivelor pierderi, ajunsese la loca
tarul de la et. V. A fost necesară inter
venția promptă a comitetului... și totul a 
fost remediat”.

(Dintr-un înscris depus prompt în 
justiție de Asociația locatarilor din șos. 
Ștefan cel Mare nr. 27).

Sergiu ANDON
I
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„Mulțumiri diu adincul inimii, 
recunoștința noastră fierbinte pentru 

măsurile de majorare 
a pensiilor veteranilor de război"

Scrisori și telegrame 

adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
> >

Ca și în zilele precedente, numeroși veterani de război au adresat, în 
cursul zilei de sîmbătă, telegrame de mulțumire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pentru recentele măsuri adoptate de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R. privind majorarea pensiilor 
invalizilor de gradul I șl ale marilor mutilați de război. în cuvinte emo
ționante, semnatarii telegramelor exprimă deplina satisfacție pentru 
acest act de mare omenie, precum și recunoștința față de partid, față 
de secretarul general care manifestă nețărmurită grijă pentru cei 
ce și-au vărsat singele pentru apărarea patriei, a pămîntului străbun.

Vă trimite această scrisoare, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, locotenentul Alexandrescu
V. C. Remus, pensionar de război din 
București, cu invaliditate de gradul I 
din luptele de la Mărăști. acele lupte 
decisive unde ostașii români s-au 
acoperit de glorie, unde multi si-au 
dat viata pentru a apăra glia strămo
șească. independenta patriei, neatir- 
narea poporului. O scrisoare pornită 
din conștiință, din inimă, din marea 
dorință de a vă mulțumi, mult iubite 
fiu si conducător al tării libere de 
azi. pentru grila ce ne-o purtati și 
nouă, invalizilor de război, de a ne 
îmbunătăți traiul, prin mărirea pen
siilor. Un conducător de tară care 
cunoaște, iubește si respectă ca dum
neavoastră istoria neamului, care 
nu-i uită pe eroii patriei si poporului, 
ca si Pe numeroșii lui luptători ano
nimi pentru libertate, este, asa cum 
sinteți dumneavoastră, un mare Om, 
un mare Patriot.

Primiți, vă rog respectuos, din 
partea unui bătrîn ostaș, stringeri de 
miini, sănătate și putere de muncă 
pentru a duce poporul român harnic 
șl eroic spre tot mâi multă prospe
ritate.

Ca mare mutilat, rămas fără ve
dere in timpul luptelor pentru eli
berarea ultimei brazde de pămînt a 
patriei noastre, am primit si eu cu 
nespusă bucurie si satisfacție vestea 
majorării pensiilor, se arată în tele
grama lui Vasile Hîlmu din Brașov. 
Vreau să aduc cele mai sincere mul
țumiri conducerii de partid, dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru grija părintească 
ce ne-o purtati. Pentru această grijă 
deosebită, pentru activitatea neobo
sită desfășurată în vederea menți
nerii păcii si înțelegerii între po
poare. vă doresc din inimă multă 
sănătate, putere de muncă și ..La 
multi ani !“.

Mărirea pensiei de care voi bene
ficia de acum înainte — se mențio
nează în telegrama adresată de Iosif 
Hațegan din comuna Burjuc. județul 
Hunedoara, m-a îndemnat să rog pe 
un semen al meu. deoarece eu sînt 
nevăzător, să aștearnă în locul meu 
pe hîrtie aceste cuvinte de mulțu
mire, către partid, către dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu. Partidul Comunist a fost 
bun cu toti oamenii de omenie si mă 
bucur că am apucat să trăiesc si eu 
zilele de azi. cînd bătrînețile si in
firmitatea mea se sprijină cu nădej
de pe ajutorul dat nouă de o socie
tate dreaptă si bună.

Cu muită satisfacție, am luat cu
noștință de Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,. de 
a se majora pensiile marilor mutilați 
de război și invalizilor de război de 
gradul I, precum și însoțitorilor 
acestora, se arată în telegrama tri
misă de Dobrotă Gheorghe, mare 
mutilat de război în luptele împotriva 
fascismului. Vă rog să-mi permiteți, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă adresez cele mai calde mulțumiri 
pentru hotărîrea luată, hotărîre care 
exprimă grija permanentă a partidu
lui nostru, a dumneavoastră perso
nal pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor. Acum, în pragul noului an, 
vă rog din toată inima să. primiți din 
partea mea tradiționala urare „La 
mulți ani !“, multă sănătate și feri
cire. pentru prosperitatea poporului 
român și ridicarea României pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației.

Vestea despre Decretul privind ma
jorarea pensiilor unor invalizi de 
război a ajuns și in satul nostru de 
munte Poenița, din comuna Balșa, 
județul Hunedoara, scrie loan Mihoc. 
mare mutilat de război. Eu nu pot 
exprima prin vorbe mulțumirea pe 
care am încercat-o cînd am aflat că 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați propus majorarea, atît 
de substanțială a pensiilor noastre, 
pentru ca viața să ne fie mai ușoară. 
Pehtru acest act de mare omenie, vă 
aduc cele mai sincere mulțumiri, 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, omul iubit și res
pectat de întregul nostru popor.

Alături de ceilalți pensionari I.O.V.R. 
care au trăit împreună grozăviile 
războiului, iși mărturisește simțămin
tele Caragea Ion, mă bucur din ini
mă că infirmitățile noastre fizice sint 
alinate de părinteasca grijă a parti
dului — grijă concretizată recent în 
majorarea substanțială a pensiilor 
I.O.V.R., că prin vocea dumneavoas
tră, cea mai autorizată, popoarele lu
mii știu că astăzi națiunea română 
vrea să trăiască în pace, liberă și 
stăpînă pe propriile destine.

Să ne trăiți, tovarășe secretar gene
ral, pentru binele nostru al tuturor, 
pentru liniștea poporului nostru.

în telegrama adresată de Albert 
Toth Iosefus se arată : în prima con
flagrație mondială am fost rănit grav 

și am fost declarat invalid de război 
de gradul I.

Regimurile burghezo-moșierești au 
făcut multă vîlvă în legătură cu eroisr 
mul nostru, dar nu ne-au asigurat 
traiul. In anii socialismului și mai 
ales în ultimit 15 ani, cei ce am avut 
de suferit de pe urma primului și a 
celui de-al doilea război mondial 
ne-am bucurat de o deosebită cinsti
re, nu numai morală, ci și materială. 
Recentul Decret privind majorarea 
pensiilor unor invalizi și mutilați de 
război, semnat de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, este 
încă o pildă vie de fierbinte grijă 
fată de noi, cei ce nu ne-am cruțat 
viața pentru ca România să devină 
o țară demnă, mîndră, cum i-a fost 
și trecutul său glorios.

Vreau să vă mulțumesc cu adîncă 
recunoștință pentru grija deosebită 
ce o manifestați față de noi. cei care 
am luptat pentru binele patriei și po
porului nostru — se spune în tele
grama pensionarului Dumitru Iones- 
cu din Galați.

înțeleg bine și apreciez întru totul 
politica partidului nostru de promo
vare a păcii și prieteniei între toate 
națiunile lumii, strădaniile dumnea
voastră, pentru ca toti oamenii să se 
bucure de viață, fără să mai cunoas
că ororile războiului.

în telegrama lui Kheres Mircea, 
măre mutilat de război, din Drobeta- 
TurnU Severin se spune : Sînt pe de
plin conștient, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că recenta hotă- 
rire privind mărirea pensiilor inva
lizilor de război își are izvorul în 
profundul dumneavoastră umanism, 
fiu încercat al poporului român, pen
tru care vă aduc toate mulțumirile 
mele. îmi amintesc acum de ziua de 
24 august 1944 cînd am fost rănit în 
lupta pentru eliberarea Bucureștiului 
și, retrăind acele momente, am con
știința faptului că sacrificiul pe care 
l-am făcut a fost de folos patriei și 
poporului meu. Sint mîndru că in 
fruntea României socialiste se află 
un mare conducător, un om de alea
să omenie, dăruit cu întreaga sa fi
ință neamului românesc.

Acum, în preajma Anului Nou, 
vă doresc, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. multă sănătate și fericire.

Cînd luptam pentru neatîmarea 
neamului, cînd singele nostru curgea 
pe însîngerata glie strămoșească și 
pe păminturile altor popoare subju
gate de fascism, iși începe scrisoarea 
Tănase Mihai, invalid gradul I din 
Galați, gîndul meu zbura spre casă, 
spre meleagurile natale, pe care do
ream să le știu sub stindardul liniș
tii și fericirii. Voiam să-mi văd pa
tria străbună înflorind ca o cîmpie. 
Și iată că acele clipe de dăruire su
premă nu au fost zadarnice. Lupta 
noastră, a veteranilor de război, este 
astăzi prețuită mai mult ca oricînd. 
Majorarea pensiilor pentru marii 
mutilați și invalizi de gradul I din 
cel de-al doilea război mondial este 
o dovadă elocventă a acestei înalte 
prețuiri acordate de partid, de dum
neavoastră personal, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Politica 
de pace și progres, de conlucrare rod
nică între popoare, al cărei promotor 
sinteți, este exprimată în aceste mo
mente și prin hotărîrea umanitară a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. de a răsplăti așa cum se 
cuvine contribuția noastră la bi
nele țării, la apărarea ființei na
ționale. Trăind această imensă bucu
rie, gîndul meu se îndreaptă astăzi 
spre dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu de nădejde al patriei 
socialiste.

Eu vă doresc să fiți mereu tînăr 
în gindire și faptă, același comunist 
înflăcărat,- aoelași om de omenie, 
apărător neînfricat al păcii și înțe
legerii între popoare.

Cu vie satisfacție îmi exprim din 
toată inima recunoștința față de Par
tidul Comunist Român, față de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită ce 
o purtati tuturor cetățenilor țării și 
nouă celor care ne-am vărsat singele 
pe cîmpul de luptă — se menționează 
în telegrama invalidului Ion D. Cu- 
prinsu, din comuna Văleni, județul 
Olt.

în inimile noastre, cel care am trăit 
din plin grozăviile războiului, poziția 
dumneavoastră de reducere a chel
tuielilor militare, de diminuare a 
cursei înarmărilor, dorința neclintită 
de pace arde ca o flacără nestinsă 
de-a lungul anilor, a acestor ani in 
care scumpa noastră patrie, România 
socialistă, s-a înălțat pe culmi de ci
vilizație și progres la care nici nu ne 
gînddam.

Vă mulțumim din tot sufletul pen
tru Inițiativa dumneavoastră de mă
rire a pensiilor noastre pentru ome
nia de care dați dovadă și vă dorim, 
iubite conducător, așa cum doriți 
dumneavoastră întregului popor, să 

trăiți ani multi și fericiți pentru bi
nele și bunăstarea națiunii noastre 
socialiste !

Mîndriei mele de a fi luptat incă 
din primele zile ale insurecției ar
mate antifasciste pentru eliberarea 
patriei i se adaugă aceea de a trăi 
intr-o tară unde noi. marii mutilați de 
război nu am fost uitați nici o clipă, 
înconjurați tot timpul de grija părin
tească a dumneavoastră, mult sti
mate si iubite tovarășe secretar ge
neral — scrie în telegrama sa. 
Stan I. Stan, mare mutilat de război, 
din comuna Borcea. satul Pietroiu, 
județul Ialomița.

Majorarea pensiilor si a indemni
zațiilor de însoțitori pentru marii 
mutilat! de război, acum, in prag de 
An Nou este Un semn bun pentru anii 
noștri luminoși care vor urma.

De Anul Nou. îngăduiți-mi să vă 
transmit din partea mea si a fami
liei mele urarea strămoșească: „Anul 
care vine să v-aducă numai bine".

Am luat cunoștință cu mare bucu
rie de hotărîrea partidului, în 
baza căreia pensiile unor invalizi și 
mari mutilați de război se majorează 
substantial — pentru care vă trimit 
aceste rînduri de adîncă mulțumire, 
își începe telegrama Valeriu Aramă, 
mare mutilat de război din Țăndărei, 
județul Ialomița. Sint nevăzător de 
mai bine de trei decenii, veșnic apă
sat de ororile războiului. Noaptea 
mea. neasemuit de adîncă si grea, a 
fost însă luminată in anii din urmă, 
de marile biruințe ale poporului nos
tru condus de partid.

Locuiesc în Țăndărei. un oraș tînăr 
din Bărăgan. Nu am văzut, dar am 
simțit cu Inima freamătul înnoirilor, 
al belșugului si bucuriei care dom
nesc astăzi în întinsa noastră cîm
pie. uimitorul cîntec de triumf al fa
bricilor înălțate pe cuprinsul vetrei 
noastre ialomițene.

Sînt cu gîndul alături de dum
neavoastră. tovarășe secretar general, 
cînd ne spuneți nouă, românilor, și 
lumii că un nou război ar insemna 
nu numai brațe căzute, ci pretutin
deni cenușă.

Vă rog din suflet să primiți cele 
mai alese gînduri de bărbăție, de să
nătate și fericire de la un mare mu
tilat de război, ce vă mulțumește din 
inimă pentru omenia cu care ne ocro
tiți pe toți locuitorii țării.

în telegrama semnată de invalidul 
Neculai Dabija din comuna Moldo
veni. județul Neamț, se spune : Ca 
unul dintre cei care am suferit de 
pe urma războiului văd in această 
măsură nu numai un sprijin supli
mentar acordat celor pe care războ
iul i-a afectat în cel mai înalt grad, 
ci si o reflectare a modului umanist 
de a acționa al partidului nostru, al 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe secretar general, care sin- 
teti preocupat in permanentă de con
strucția pașnică a noii orinduiri. de 
dirijarea fondurilor nu pentru înar
mare. ci pentru continua îmbunătă
țire a nivelului de viață al întregului 
popor.

Vă mulțumesc din inimă, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
îngăduiți-mi să vă urez ani multi 
și fericiți.

Ginduri de profundă simțire pa
triotică, de adîncă mulțumire și re
cunoștință sînt exprimate în tele
grama pe care Stan P. Barbu din co
muna Tăuți Măgherăuș, județul Ma
ramureș, a adresat-o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Am astăzi 59 de ani. Pe vremea 
cînd eram tînăr, în anul 1942, am fost 
încorporat și trimis să lupt pe fron
tul antisovietic. Am refuzat să parti
cip la războiul dezlănțuit de fascis
mul german. Ca urmare, curtea mar
țială m-a condamnat la muncă sil
nică pe viață, fiind supus unei se
vere și necruțătoare detenții. A ve
nit însă anul 1944. Cînd am fost 
eliberat am cerut să fiu înrolat în 
divizia de voluntari „Tudor Vladimi- 
rescu“ pentru a lupta împotriva hit- 
leriștilor cotropitori. Am participat la 
aprige lupte pentru eliberarea nordu
lui Transilvaniei, la Oradea, iar apoi 
in bătăliile crîncene pentru elibera
rea Ungariei. Divizia noastră s-a 
distins în luptele de la Debrețin, 
Tiszalok, Niregyhaza. Miskolcz. Sal- 
gotarjan și în alte mari bătălii. Am 
luptat și eu pe cit m-au ținut pute
rile. Am avut însă neșansa să fiu 
grav rănit, și să-mi pierd ' vederea. 
Inima m-a îndemnat să particip și 
eu, după cît mi-a fost in putință, 
la zidirea României socialiste, mun
cind in cooperative de invalizi din 
Satu Mare, Timișoara și Baia Mare. 
Sint fericit că statul nostru româna 
avut grijă de noi, invalizii de răz
boi, acordîndu-ne pensii care ne per
mit să ne îngrijim sănătatea și să 
trăim în condiții omenești. Acum, 
conform decretului semnat de dum
neavoastră, pensia mea crește cu 704 
lei.

Vă rog, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți cele 
mai fierbinți • mulțumiri din partea 
mea și a soției mele pentru grija 
și sprijinul de care ne bucurăm din 
partea partidului și statului nostru. 
Permiteți-mi ca de aici, din acest 
colțișor al pămîntului românesc, să 
vă transmit, acum, în preajma Anu
lui Nou, cele mai călduroase urări 
de sănătate, putere de muncă, spre 
a conduce țara noastră pe drumul ci
vilizației socialiste și comuniste.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadoarea Republicii Columbia
înmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadoarea Gloria Gaitan Jaramillo 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu. din partea președintelui 
Republicii Columbia. Julio Cesar 
Turbay Ayala, a guvernului și po
porului columbian, un călduros salut 
și cele mai bune urări.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadoare sînt evidențiate 
bunele raporturi existente între 
România si Columbia în diferite sec
toare de activitate si dorința de coo
perare și colaborare dintre cele două 
țări si popoare. „Excelenta Sa. dom
nul Julio Cesar Turbay Ayala — se 
spune în cuvîntare — la citeva zile 
după ce a fost ales președinte al Re
publicii Columbia, a scos in evidență 
importanța pe care o au pentru Co
lumbia realizările Tehnicii românești 
în diferite ’ domenii. în special in cel 
petrolier, si și-a exprimat dorința de 
a contribui la îndeplinirea acorduri
lor care au fost initiate în anii ante
riori în această ramură".

Referitor la poiitica externă a 
Columbiei. în cuvîntare se spune : 
„Iubim pacea și sîntem receptivi la 
cultura altor popoare, fără a ne 
pierde identitatea națională"... „Atunci 
cînd tinerii noștri studenti vin în 
România se așteaptă de la el să do- 
bindească nu numai cunoștințe teh- 
nico-stiintifice si umaniste, ci si să 
devină un mijloc pentru crearea de 
relații frătesti cu poporul român. 
Este indiscutabil faptul că acești ti
neri. cu largi cunoștințe despre reali
tatea românească, vor fi mîine pio
nierii unor relații mai bune și mai 
intense între cele două națiuni".

Cuvîntarea exprimă hotărîrea am-

Ambasadorul Republicii Unite Tanzania
înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Nicholas Maro a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și poporului român calde 
salutări și cele mai bune urări din 
partea președintelui Republicii Unite 
Tanzania, Julius Nyerere, a guver
nului și poporului tanzanian.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej, sint evocate 
bunele relații de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, care 
cunosc o evoluție pozitivă pe plan 
economic, politic, social și cultural. 
„Folosesc acest prilej — se subli
niază in cuvîntare — pentru a ex
prima în numele guvernului și po
porului Tanzaniei recunoștința noas
tră sinceră pentru asistența acor
dată de guvernul dumneavoastră 
dezvoltării țării mele și pentru co
operarea promovată între cele două 
țări, în interesul și avantajul reci
proc. Guvernul și poporul meu do
resc ca relațiile cordiale existente în 
prezent intre cele două țări să fie 
menținute și întărite în toate dome
niile".

în continuare, în cuvîntare se dă o 
înaltă apreciere politicii externe pro
movate de România, personal de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
„Tara dumneavoastră — se arată în 
cuvîntare — a fost printre primele 
din lume care au condamnat poli
tica rasistă brutală a regimului sud- 
african. Tara dumneavoastră s-a fă
cut cunoscută pentru sprijinul său 
ferm și activ față de mișcările de 
eliberare națională din Zimbabwe, 
Namibia și Africa de Sud : Tanzania 
apreciază mult sprijinul dumnea
voastră in această privință".

în încheiere ambasadorul și-a ex
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) TIR: „Cupa
Vineri și sîmbătă. la Poligonul Di

namo din Capitală s-a desfășurat 
competiția de tir pentru arme cu aer 
comprimat dotată cu „Cupa Româ
niei". în proba de pușcă seniori, pri
mul loc a fost ocupat de Ilie Codrea- 
nu (Steaua), cu 388 puncte, urmat de 
coechipierii săi Marin Teodoru — 
382 p, și Romulus Nicolescu — 331 p. 
în proba similară feminină. Dumitra 
Matei (Dinamo) a cîștigat cu un re
zultat de 386 p, iar la pistol seniori 
Corneliu Ion (Steaua) a realizat 386 
puncte, ocupînd primul loc, fiind ur
mat de dinamovistul Dan Iuga —385 
p și de Ilie Petru (Olimpia) 378 p. La

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Miami Beach (S.U.A.) a con

tinuat turneul de tenis perțjru ju
niori dotat cu trofeul „Orange Bowl", 
în semifinalele probei de dublu ju
niori Segărceanu (România) și Free
man (S.U.A.) au întrecut cu 6—1, 
3—6, 6—1 pe Merwe-Sauer. Ei vor 
întâlni în finală pe americanii Willen- 
borg și Buenning. în finala probei 
de , simplu se vor întîlni Urpi și 
Merwe, iar, Ia feminin, vor juca 
Fairbank și Rotschild.
• Turneul de tenis de la Sydney 

a programat meciurile semifinale. în 
proba de simplu masculin. Wilkison 
(S.U.A.) l-a eliminat cu 6—4, 2—6,
6— 4 pe australianul Alexander, iar 
Warwick (Australia) a dispus cu 6—7,
7— 6, 6—4 de Sherwood Stewart 
(S.U.A.) Iată rezultatele înregistrate 
în competiția feminină : Turnbull 
(Australia) — Antonopolis (S.U.A.) 
6—0, 6—4 ; Fromholtz (Australia) — 
Tomanova (Cehoslovacia) 6—2, 6—4.

• După desfășurarea a 12 etape in 
campionatul de fotbal al Marocului 

basadoarei Columbiei de a depune 
toate eforturile pentru dezvoltarea 
si diversificarea pe multiple planuri 
a relațiilor dintre cele două țări.

Primind scrisorile de acreditare’a 
ambasadoarei Columbiei, președin
tele Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
călduros pentru urările adresate și a 
transmis. Ia rîndul său. președintelui 
Republicii Columbia. Julio Cesar 
Turbay Ayala, guvernului și poporu
lui columbian un salut prietenesc și 
cele mai bune urări de progres și 
prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se spune : „Consider 
că dialogul si contactele la nivel 
înalt statornicite intre țările noastre 
constituie un factor esențial în dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România si Colum
bia si sint încredințat că vom putea 
amplifica în continuare acest dialog, 
în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei colaborării internaționale, în
țelegerii si păcii în lume".

în continuare. în cuvîntare se ara
tă : Constat cu satisfacție că. pe baza 
principiilor deplinei egalități în drep
turi. independentei si suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne si avantajului reciproc, re
nunțării la forță si la amenințarea 
cu forța, ale respectării dreptului 
fiecărui popor de a-si hotărî singur 
destinele potrivit propriei voințe, 
— principii consacrate de altfel în 
înțelegerile noastre comune — se 
dezvoltă continuu, pe multiple pla
nuri, raporturile dintre România și 
Columbia.

După ce se subliniază că afinită
țile de limbă si cultură dintre Româ

primat dorința de a contribui ia 
consolidarea și promovarea rapor
turilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Tanzania.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru bunele urări care 
i-au fost transmise și a adresat, la 
rîndul său, președintelui Republicii 
Unite Tanzania, Julius Nyerere, un 
călduros salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de succese 
tot mai mari în activitatea consa
crată propășirii economice și sociale 
a poporului tanzanian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șe
fului statului român se subliniază 
cu satisfacție că între România și 
Tanzania s-au statornicit și se dez
voltă relații bune de prietenie și 
colaborare reciproc avantajoasă, ex- 
primîndu-se, totodată, dorința de a 
adînci și diversifica aceste rapor
turi.

După ce se relevă că întregul nos
tru popor este angajat în prezent cu 
toate forțele în înfăptuirea Progra
mului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a patriei spre comunism, in cu
vîntare se arată : „Acționînd pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
țării, pentru ridicarea continuă a ni
velului de bunăstare și civilizație a 
poporului, acordăm, in același timp, 
o atenție deosebită promovării unor 
largi relații de prietenie și colabo
rare cu toate statele, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la ame

României"
senioare a cîștigat Anișoara Matei, 
cu 376 p.

Iată ceilalți cîștigători : pușcă : ju
niori I : Sorin Cristofor (Steaua) — 
377 p, junioare I : Maria Lakatos 
(C.S.M. Cluj-Napoca) — 374 p ; ju
niori II ; Ion Neagu (C.S.S. 1 Bucu
rești) — 364 p ; junioare II : Mariana 
Tindeche (Dinamo) — 366 p. pistol : 
juniori : Ștefan Cudrenco (Dinamo)
— 370 p ; junioare I : Gabriela Tașcă
— 363 p ; juniori II : Ștefan Biolan 
(Centrul de tir Alexandria) — 371 p ; 
junioare II : Emilia Bodîngă (Dina
mo) — 358 p.

pe primul loc se află echipa Wydad 
din Casablanca cu 31 de puncte ur
mată de Maghreb Fes cu 29 puncte 
și Mouloudia cu 25 de puncte.

• Cunoscutul fotbalist vest-german 
Gerd Miiller in vîrstă de 33 de ani 
a anunțat oficial că va renunța la 
activitatea competițională la 9 iunie
1979. după desfășurarea meciului în 
care echipa sa, Bayern din Munchen, 
va întîlni, in cadrul campionatului, 
formația S.V. Hamburg.

• Proba de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional de schi 
de la Kranska Gora (Iugoslavia) a 
fost ciștigată de cunoscutul campion 
suedez Ingemar Stenmark. care, în 
cele două „manșe", a realizat timpul 
total de 2’28”51/100. Pe locurile urmă
toare s-au situat Peter Luescher (El
veția) 2’30”ll/100 și Boian Krizaj (Iu
goslavia) 2’30”53/100.

După desfășurarea acestui concurs, 
cel de al șaptelea din „Cupa Mon
dială". pe primul loc in clasament se 
află Peter Luescher (Elveția). 

nia si Columbia oferă un cadru deo
sebit de favorabil pentru întărirea 
schimburilor culturale si științifice, 
pentru apropierea și mai buna cu
noaștere dintre popoarele noastre. în 
cuvîntare se spune : „Participînd 
activ la viata internațională. Româ
nia acționează pentru instaurarea 
unor relații economice noi. echita
bile. între state, pentru înlăturarea 
subdezvoltării, înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, rea
lizarea dezarmării generale și, in 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru democratizarea relațiilor din
tre state.

Este un motiv de satisfacție pen
tru noi faptul că in soluționarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane România și Columbia conlu
crează tot mai activ pe plan inter
national — si sint convins că există 
si în continuare un cadru fertil pen
tru o colaborare și mai strinsă între 
țările noastre, în vederea edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte, a 
unei lumi a păcii și colaborării".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat ambasadoarei Columbiei 
urări de succes în îndeplinirea mi
siunii ce i s-a încredințat și a asi
gurat-o de sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal

După solemnitate. președintele 
Nicolae Ceausescu s-a întreținut in
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
doarea Gloria Gaitan Jaramillo.

La solemnitate si la convorbire au 
participat Stefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial si al Consi
liului de Stat.

nințarea cu folosirea forței în ra
porturile dintre state".

După ce se subliniază că România 
sprijină multilateral mișcările de e- 
l'iberare națională din Africa austra
lă, își manifestă solidaritatea activă 
cu lupta de emancipare națională a 
popoarelor din Rhodesia și Nami
bia, condamnă cu hotărîre acțiunile 
agresive ale regimurilor rasiste din 
Africa de Sud și Rhodesia, în cuvîn
tare se spune : „România dezvoltă 
relații prietenești și de colaborare 
cu statele africane, sprijină în mod 
ferm lupta acestora pentru apărarea 
și întărirea independenței naționa
le, pentru înaintarea lor pe calea 
progresului economic si social. Ur
mărind cu deosebită atenție evoluția 
situației de pe continentul african, 
tara noastră se pronunță cu toată 
fermitatea pentru soluționarea tu
turor problemelor dintre țările din 
Africa pe calea tratativelor pașn’ice 
între statele interesate. de către 
africanii înșiși, excluzîndu-se orice 
intervenție din afară".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat succes ambasadorului și l-a 
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

După ceremonia înminării scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Republicii Unite Tanzania, Ni
cholas Maro.

La ceremonie și la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

duminica
Programul 1

8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte ! Coordonate pionie

rești... mehedințene
9,10 Șoimii patriei. Mamă Tară, te 

iubim ! Omagiul șoimilor patriei 
la aniversarea Republicii

9,20 Film serial pentru copii : Cărțile 
junglei. Episodul 18

9,45 Pentru căminul dumneavoastră
10,00 Viața satului
11.15 De strajă patriei. Omagiu Repu

blicii
11,45 închiderea programului
1.3.15 Telex
13,20 Album duminical
15,00 Anul sportiv 1978.
17.30 Film serial : Linia maritimă

Onedin. Ultimul episod
18.40 Micul ecran pentru cei mici
19.00 Telejurnal
19.15 Reportaj de scriitor : Cu fața spre 

viitor
19,35 Varietăți. Spectacol cu public la 

Sala de concerte a Radiotelevi- 
ziunii

20.30 Film artistic : ,,Notre Dame de
Paris*4. Premieră TV. Producție 
franco-ltallană

22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului 

Programul 2
9,10 Teleșcoală

10,00 Concert educativ. Concertul or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
,.George Enescu**.

11.15 închiderea programului
19,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 decembrie. în țară : vreme în 
general umedă, cu cerul noros. Vor 
cădea precipitații locale, atît sub for
mă de ploaie, cît și de ninsoare, în 
nordul și estul țării predominînd nin

Solemnitatea decorării 
unor personalități 

de seamă ale vieții 
noastre culturale 

si științifice
• II

Sîmbătă la amiază a avut loc so
lemnitatea decorării unor personali
tăți de seamă ale vieții noastre cul
turale și științifice.

înaltele distincții au fost înmîna- 
te de tovarășul Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Miu Dobrescu. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ion Ursu. președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învățămîntului.

Prin decret prezidențial au fost 
conferite pentru merite deosebite in 
activitatea scenică și contribuția a- 
dusă la dezvoltarea artei teatrale în 
patria noastră, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani, ordinul „23 Au
gust" clasa I, actorului Radu Beli- 
gan : pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul artelor 
plastice, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 80 de ani, ordinul „23 August" 
clasa I, pictorului Ion Sima : pentru 
merite deosebite în activitatea ști
ințifică, didactică și obștească, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 80 de 
ani, ordinul „Meritul Științific" cla
sa I, profesorului universitar Con
stantin N. Dinculescu.

în numele conducerii de partid și 
de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul Ștefan 
Voitec i-a felicitat pe cei de'corati și 
le-a urat noi succese în activitatea 
desfășurată pentru îmbogățirea pa
trimoniului -artistic, cultural și știin
țific al patriei noastre socialiste.

Cei decorați au exprimat vii mul
țumiri conducerii de partid și de 
stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înaltele distincții acordate.

Cronica zilei
Sîmbătă s-au încheiat lucrările e- 

diției 1978 a sesiunii de comunicări 
științifice a Institutului central de 
biologie din Capitală, care s-au des
fășurat la București, Cluj-Napoca și 
Iași.

★

în sala Dalles s-a deschis sîmbătă 
Ia amiază Salonul national de grafi
că, manifestare cu tradiție in viața 
noastră artistică. Sint expuse 500 de 
lucrări — gravură, desen, acuarelă, 
afiș, ilustrație de carte și caricatură 
— semnate de numeroși artiști din 
întreaga țară, reprezentind diverse 
generații. în ansamblul expoziției un 
loc important îl ocupă operele inspi
rate din evenimente de seamă ale 
istoriei țării noastre, din lupta po
porului român pentru independență, 
libertate și dreptate socială. Nume
roase alte lucrări redau aspecte din 
diferite domenii ale activității coti
diene. din munca plină de avînt a 
constructorilor societății socialiste 
multilateral dezvoltate, prezintă chi
puri ale celor care edifică această 
măreață operă, frumusețea peisajului 
natural și al celui nou creat de mina 
omului.

19.15 Desene animate
19.40 Sonorități și ritmuri populare în 

creația românească (II)
20,10 Telerama-sport
20.40 Scoarțe românești
21,05 Clubul tineretului

LUNI
Programul 1

16,00 Telex
16,05 Emisiune în limba maghiară
19,05 La Mălini — lingă apa Moldovei
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 întrecerea socialistă la orele 

bilanțului. Azi, raportul celor ce 
muncesc în industrie.

20,05 Reportaj TV. Noua tinerețe a 
unor vechi cartiere.

20,25 Roman foileton : Putere fără
glorie. Episodul 18

21.15 Orizont tehnico-științific
21.35 O artă pe măsura timpului nos

tru (IV). Creatorii plastici răspund 
chemării secretarului general al 
partidului

21,55 Muzică populară
22.15 Telejurnal

Programul 2
17,00 întîlnire cu satira și umorul (re

luare)
17.30 Cenacluri ale tineretului. Patriei 

— versul și cintul tinereții
18,00 Muzică populară
18.15 Printre oamenii Buzăului
18.35 în alb și negru. Lassie
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copii : Sindbad 

marinarul (reluare)
20.15 Pagini lirice pe muzică de Ciprian 

Porumbescu și Gherase Dendrino
21.15 Telex
21.20 Incursiune în cotidian. Prefață 

la 1979
21.40 Film serial : Om bogat, om sărac.

sorile. Vîntul va sufla moderat cu in
tensificări locale în sudul și estul țării. 
Local, se va produce polei. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, local mai 
coborîte, iar cele maxime între minus 
4 și plus 6 grade. Ceață, mai ales în 
Transilvania și Moldova. în București : 
Vreme în general umedă cu cerul 
noros. Vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Dimineața și seara ceață.

e SOARELE „LA 
LUCRU". Valorificarea ener
giei solare devine tot mai mult 
o problemă la ordinea zilei în- 
tr-un șir de țări. Un exemplu 
îl constituie inițiativa anunțată 
recent de autoritățile districtu
lui San Diego, din sudul State
lor Unite ale Americii. Fiind 
vorba de o regiune puternic în
sorită, se preconizează introdu
cerea unui sistem de încălzire 
centrală cu ajutorul soarelui, 
într-o primă fază a proiectu
lui. tncepînd din toamna anului 
viitor, o treime din viitoarele 
imobile de locuit din perimetrul 
districtului vor fi dotate cu in
stalațiile necesare. Pentru viitor 
se intenționează ca sistemul 
respectiv să ajuhgă predomi

nant. De precizat că o rațiune 
principală care a grăbit adop
tarea acestor măsuri a fost e- 
conomisirea gazului natural, 
pină acum principala sursă a 
încălzitului casnic.

• DREPT CÎȘTIGAT. 
Pentru prima dată, în Liechten
stein. patru femei își vor pre
zenta candidatura în alegerile 
comunale, programate în ia
nuarie. anul viitor, au anunțat 
oficialitățile din Vaduz, capitala 
micului principat. Este un 
succes de seamă al femeilor 
din acest mini-stat care luptă 
de mai multă vreme pentru lăr
girea drepturilor de manifesta
re în viața publică. După două 
tentative infructuoase, în 1971 
și 1973, în 1976 parlamentul a

adoptat o lege consfințind drep
tul femeilor de a participa la 
vot.

• AVATARURILE 
SFINXULUI. „Sfinxul e 
bolnav" — scrie ziarul „Al 
Akhbar" despre acest celebru 
unicat al Egiptului antic, repre
zentind un leu cu. cap de om. 
Datind de-acum cinci milenii, 
de pe vremea lui Refren, ma
iestuoasa sculptură făurită din 
gresie a avut de înfruntat, a- 
flindu-se în plin pustiu, furtu
nile de nisip și marile diferente 
de temperatură între zi și 
noapte. Corpul a rezistat cu 
bine, chipul însă e în suferință. 
Nasul, de circa doi metri, a dis
părut de mult, partea stîngă e

2 PRETUTINDENI
aproape în întregime desfigu
rată. în urmă cu cinci ani, 
Sfinxul a fost supus unei „in- 
iectări" cu bariu pentru a-i în
tări zona de la gît în sus. in
clusiv capul. Experții reclamă 
acum un nou tratament, ca și 
măsuri speciale — un paravan 
împrejmuitor, suplimentat de o 
perdea de copaci ș.a. — pentru 
conservarea acestui inestimabil 
monument.

• TEMERARII NAVI
GATORI DIN SUDUL 
PACIFICULUI. Au făcut

populațiile insulelor din sudul 
Pacificului — grupate in Poli- 
nezia și Micronezia — lungi că
lătorii la bordul canoelor cu 
pinză de-a curmezișul oceanu
lui, așa cum rezultă din vechile 
povestiri ale băștinașilor ? 
Unii specialiști au declarat că 
e de neînchipuit să se poată 
străbate imensitatea Pacificului 
fără hărți și instrumente mo
derne de navigație. Alții au ad
mis plutirea la întîmplare a 
unor ambarcațiuni, fără o țintă 
precisă, în direcția curenților. 
Dar există și opinia' că locuito
rii din sudul marelui ocean, 
propunîndu-și anume să des

copere noi meleaguri, dezvolta
seră o ingenioasă artă a navi
gației, ce se bizuia pe observa
rea elementelor naturale — 
stelele, fenomenele cerești — ca 
și pe forma valurilor și pe zbo
rul păsărilor, comportamentul 
acestora din urmă putînd fi in
dicii ale apropierii de pămint. 
De altfel, cercetări recente — 
călătorii simulate electronic — 
vin să confirme că, în acest mod, 
temerarii navigatori ar fi ajuns, 
cu ambarcațiunile lor ușoare, 
pină in Hawai și Noua Zee- 
landă.

• DIFICILA ARTĂ A 
RESTAURĂRII. Restaurarea 
operelor de artă a devenit o 
ocupație în toată puterea cuvîn- 
tului în secolul nostru. Așa se

face că și în acest domeniu, a- 
diacent artei propriu-zise. s-au 
ivit „maeștrii" respectivi. Unul 
din ei a fost Augusto Vermeh- 
ren, decedat de curînd. in Ita
lia. la 90 de ani. Cu acest prilej, 
s-a reamintit că de numele lui 
Augusto Vcrmehren. „pasio
natul pentru salvarea frumo
sului", cum a fost numit, sînt 
legate introducerea tehnicilor 
moderne în dificila muncă de 
restaurare a picturilor, cum ar 
fi fotografia stereoscopică și e- 
xaminarea cu raze X. La activul 
său figurează recuperarea pinze- 
lor unor artiști celebri, ca Leo
nardo da Vinci, Rafael, Tizian, 
Rubens, Van Dyck ș.a.

• STRĂMOȘUL ELE
FANTULUI. Singurul schelet

din lume bine conservat de di- 
noteriu (strămoș îndepărtat al 
elefantului) se află la muzeul 
bulgar de paleontologie și geo
logie istorică din cadrul Uni
versității Kliment Ohridski. din 
Sofia. Acest unicat a fost des
coperit în 1965, in apropierea 
localității Ezerovo, regiunea 
Plovdiv. Se găsea la 40 de metri 
adincime sub un strat de nisip 
care s-a format cu 10 milioane 
de ani în urmă. întrucit s-au 
păstrat 90 la sută din oasele a- 
nimalului. paleontologii au iz
butit, după o muncă de cițiva 
ani, să restabilească scheletul 
de dinoteriu. Acesta are o lun
gime de 7 metri, înălțimea de 
4,2 metri, lățimea de 2.2 metri.
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In sprijinul dreptului poporului namibian 
la libertate si independentă

• 1979 — An internațional de solidaritate cu lupta poporu
lui Namibiei • Rezoluții adoptate de Adunarea Generala 

a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— După cum s-a anunțat, lucrările 
celei de-a XXXIII-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. au fost în
trerupte la 21 decembrie șl urmează 
a fi reluate la 15 ianuarie 1979, pen
tru o perioadă de 7—10 zile.

Plenara Adunării Generale a adop
tat joi cu o mare majoritate de voturi 
trei rezoluții, la care România este 
coautoare, cu privire la situația din 
Namibia.

Adunarea Generală a reafirmat că 
teritoriul Namibiei se va afla sub di
recta responsabilitate a Națiunilor 
Unite pină cînd se va obține o inde
pendență reală a teritoriului și a îm
puternicit _ Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia să acționeze în continuare 
pentru îndeplinirea mandatului său, 
ca organ legal de administrare a 
acestui teritoriu pînă Ia obținerea in
dependenței.

Ca răspuns la manevrele actuale 
sud-africane, Adunarea Generală a 
reafirmat drepturile inalienabile ale 
poporului namibian Ia autodetermi
nare, libertate și independență, intr-o 
patrie uniiară. inclusiv portul Walwis 
Bay anexat ilegal de Africa de Sud, 
și a condamnat manevrele rasiștilor 
sud-africani de a recurge în Namibia 
la o alternativă de tip neocolonial, act 
contrar eforturilor S.W.A.P.O. de a 
realiza eliberarea națională și rasială 
a Namibiei. Adunarea Generală a 
reafirmat din nou că mișcarea de eli
berare națională din Namibia — 
S.W.A.P.O. — este singurul repre
zentant autentic al poporului nami
bian și a chemat toate statele să 
sprijine lupta de eliberare în Nami
bia.

In continuare, Adunarea Generală 
condamnă Africa de Sud pentru or
ganizarea de alegeri unilaterale în 
Namibia, declară rezultatele acestor 
alegeri nule și neavenite și cheamă 
statele membre să nu acorde nici un 
fel de recunoaștere regimului instalat 
,1a Windhoek ca urmare a acestor 
alegeri.

Rezoluția consideră refuzul Africii 
de Sud de a se conforma documente
lor adoptate anterior de Consiliul de 

Sub loviturile tot mai puternice ale Frontului Patriotic Zimbabwe — ale cărui 
acțiuni de luptă au cuprins circa 3/4 din teritoriul țării — rasiștii din Rhodesia 
devin din ce în ce mai izolați, menținind un control precar doar- asupra cen
trelor urbane. Fotografia de mai sus reprezintă o imagine-simbol a panicii și 
nesiguranței crescinde care domnesc în rîndurile adepților regimului de la 
Salisbury : în timp ce efectuează operațiile curente, patronul unui magazin 

păstrează în permanență degetul pe trăgaciul unui pistol-mitralieră

Securitate privind organizarea de ale
geri sub supravegherea și controlul 
O.N.U. ca o amenințare la adresa pă
cii și securității internaționale șl 
cheamă Consiliul de Securitate să 
adopte măsuri hotărîte împotriva 
Africii de Sud. inclusiv sancțiuni eco
nomice prevăzute la capitolul 7 al 
Cartei.

Pornind de la faptul că Namibia 
este singurul teritoriu sub directa 
responsabilitate a Națiunilor Unite, 
Adunarea Generală decide să 
reexamineze din nou situația din Na
mibia în cazul în care Consiliul de 
Securitate nu va fi în măsură să 
determine Africa de Sud să se con
formeze cerințelor O.N.U. și să adopte 
măsurile ce se vor impune.

Avînd în vedere situația creată în 
teritoriu ca urmare a alegerilor unila
terale, organizate de Africa de Sud, 
Adunarea Generală a decis să reia 
dezbaterile sale asupra problemei Na
mibiei la o dată ulterioară, cînd se va 
considera necesar.

De asemenea, Adunarea Generală 
proclamă anul 1979 drept An interna
țional de solidaritate cu lupta po
porului namibian.

Grevă de protest Ia cea mai 
mare mină de uraniu
Majoritatea muncitorilor de culoare 

de la exploatarea de uraniu de la 
Rossing, din Namibia, au început vi
neri o acțiune grevistă, în semn de 
protest împotriva condițiilor de mun
că și a discriminării rasiale practicate 
împotriva lor — a declarat unui co
respondent al agenției France Presse 
un purtător de cuvînt al Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

Mina Rossing, de pe teritoriul Na
mibiei ocupate ilegal de forțele regi
mului rasist sud-african, este consi
derată cea mai mare exploatare de 
minereu de uraniu la suprafață din 
lume, in perimetrul ei lucrind circa 
3 000 de persoane, dintre care marea 
majoritate sînt muncitori de culoare.

Necesitatea
instaurării unei noi 
ordini internaționale 

— subliniată de secretarul ge
neral al Partidului Comunist 

Francez
PARIS 23 (Agerpres). — într-un inter
viu acordat revistei „Jeune Afrique", 
secretarul general al Partidului 
Comunist Francez, Georges Marchais, 
și-a exprimat convingerea că, „în 
epoca actuală, cînd se afirmă în Afri
ca și în întreaga lume exigențele li
bertății, păcii și independenței națiu
nilor, există posibilitatea unei verita
bile politici de cooperare între state 
pe baza respectării deplinei lor ega
lități". Progresul accelerat al științei 
și tehnicii, a menționat el, ar trebui 
să determine înfăptuirea unei poli
tici de dezvoltare economică și socia
lă a statelor, care să pună capăt unor 
flageluri ca foametea și sărăcia ce 
confruntă încă numeroase țări ale lu
mii. '

Făcînd o analiză a situației din lu
mea contemporană, secretarul gene
ral al P.C.F. a arătat, printre altele, 
că „aspirațiile popoarelor africane 
spre suveranitate, spre independență 
economică și politică intră in contra
dicție cu interesele marelui capital 
și ale reprezentanților acestuia. Re- 
ferindu-se la poziția țării sale în le
gătură cu Africa, Georges Marchais 
a spus : „Ar fi însă timpul ca între 
Franța și statele acestui continent să 
fie stabilite relații echilibrate și re
ciproc avantajoase, căci interesele 
popoarelor africane și ale poporului 
francez nu sînt contradictorii"-

Prezentînd, în continuare, direcții
le principale de acțiune ale P.C.F. 
pentru instaurarea unei noi ordini 
internaționale — un imperativ al epo
cii actuale —, Georges Marchais a 
arătat că aceasta trebuie edificată pe 
baza respectării independenței fiecă
rui stat, a cooperării reciproc avan
tajoase, progresului social, justiției și 
democrației ; de asemenea, a mențio
nat el, toate acțiunile consacrate rea
lizării acestui obiectiv nu pot fi diso
ciate de inițiative paralele pentru a 
face să progreseze destinderea și pa
cea, pentru a frina escaladarea cursei 
înarmărilor, pentru a democratiza in
stituțiile internaționale.

Perpetuarea 
fenomenelor de criză 

în țările 0. E. C. D.
Previziuni ale experților 

pentru anul 1979
PARIS 23 (Agerpres). — 

în cele 24 de țări membre 
ale Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), situația social-econo- 
mică va continua să fie confrun
tată cu o criză, se arată in ra
portul pe anul 1979 al experților 
O.E.C.D., dat publicității la Pa
ris.

Anul viitor, precizează rapor
tul. creșterea produsului națio
nal brut in zona O.E.C.D. va 
marca o încetinire și se va cifra 
la numai 3 la sută. Creșterea a- 
nuală a inflației și a prețurilor 
la bunurile de larg consum se va 
menține la nivelul de 7 la sută. 
La mijlocul anului 1979, șomajul 
va afecta 5,5 la sută din popu
lația ap ti vă a țărilor membre ale 
O.E.C.D., depășind 18 000 000 de 
persoane, se arată în raport.

Festivitate la Delhi
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice intre România și India
DELHI 23 (Agerpres). — Sub aus

piciile Asociației de prietenie India— 
România și ale Consiliului indian 
pentru relațiile culturale a avut loc 
la Delhi o adunare consacrată ani
versării a 30 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Re- 
blica Socialistă România și Republica 
India.

Au participat membri ai parlamen
tului indian, personalități ale vieții 
culturale, diplomat! șl ziariști.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul 
Parthasarathy Ramachandran, minis
trul indian al energiei, care a subli
niat că un moment de referință în 
dezvoltarea relațiilor multilaterale 
dintre România și India, cîț și în co
laborarea lor pe plan internațional 
l-au constituit convorbirile de la Delhi 
dintre președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al In
diei, Morarji Desai.

Vorbitorul a evidențiat dezvoltarea 
continuu ascendentă a schimburilor 
comerciale bilaterale, relevînd că 
sesiunile Comisiei mixte de cooperare 
economică româno-indiană au adus 
o contribuție importantă la identifi
carea unor noi domenii de conlucrare.

P. Ramachandran a arătat că, deși , 
România și India sînt separate geo

Opinii critice față de crearea viitorului 
Parlament vest-european

BONN 23 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat unui grup de co- 
tidiane vest-germane, fostul prim- 
ministru al Franței, Michel Debre, a 
apreciat că Parlamentul (vest-) euro
pean ar reprezenta „o impostură din 
punct de vedere juridic". El a subli
niat că Tratatul de la Roma (sem
nat în martie 1957, prin care a fost 
constituită Piața comună) prevede 
crearea unei Adunări a comunității 
europene, și nu a unui parlament.

Fostul premier francez a evocat 
în acest context doctrina generalu
lui de Gaulle, potrivit căreia nu 
există o „unitate (vest-) europeană, 
ci „state europene". De Gaulle s-a 
opus întotdeauna alegerii prin vot 
universal a membrilor unei Adunări

agențiile de presă transmit:
Planul de colaborare pe 

1978—1979 în domeniul ocrotirii să
nătății și al științelor medicale între 
ministerele sănătății din România si 
R.P.D. Coreeană a fost semnat la 
Phenian.

întrevedere Ia Brioni. 
Președintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, a primit la Brioni pe 
Taha Yassin Ramadhan, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, ministrul lucrărilor publice 
și locuințelor din Irak, care a trans
mis șefului statului iugoslav un me
saj din partea președintelui Irakului. 
Ahmed Hassan Al-Bakr. Mesajul Se 
referă la ultimele evoluții din Orien
tul Mijlociu. Cu prilejul întîlnirii au 
fost examinate probleme ale dezvol
tării continue a relațiilor bilaterale, 
precum și unele chestiuni interna
ționale de interes comun.

Convorbirile sovieto- 
amsriccme. La Geneva au conti* 
nuat sîmbătă convorbirile dintre mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, și secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance. Au fost exa
minate probleme legate de încheierea 

grafic de mii de kilometri, ele acțio
nează ferm pe plan mondial pentru 
promovarea păcii, a înțelegerii și pro
gresului. Ele, a menționat ministrul 
indian, promovează cu hotărîre în 
lume principiile independenței și a- 
jutorul reciproc, neamestecul în 
treburile interne. Pacea în lume, a 
spus el. nu poate fi asigurată fără 
respectarea acestor principii. în con
tinuare, Lokesh Chandra, membru al 
parlamentului indian, a arătat că 
prestigiul României, ca țară socia
listă, este recunoscut în lume, ea 
constituind un exemplu pentru toate 
țările in ce privește industrializarea 
și dezvoltarea socială.

De asemenea, rezolvarea în Româ
nia a problemei naționale — a arătat 
vorbitorul — constituie un exemplu 
și pentru alte state, inclusiv India.

El a evidențiat că România împreu
nă cu India promovează în politica 
externă înțelegerea între popoare și 
acționează pentru instituirea unei noi 
or.dini economice internaționale.

Cu același prilej a fost organizată 
și o expoziție fotodocumentară cu- 
prinzînd imagini din construcția so
cialistă a României și aspecte ilus- 
trînd dezvoltarea relațiilor româno- 
indiene.

vest-europene, „considerînd, pe drept 
cuvînt, că o astfel de metodă de 
desemnare a unei adunări suscepti
bile să-și depășească împuternicirile 
ce i-au fost atribuite reprezintă, în 
același timp, o impostură din punct 
de vedere juridic și o amenințare 
pentru independența statelor și în 
special pentru aceea a Franței".

în cadrul aceluiași interviu, el a 
insistat asupra „caracterului strict 
național" pe care trebuie să-1 aibă 
„orice organizație de apărare". „Or — 
a subliniat el — este evidentă in
tenția că, după alegerea prin vot uni
versal a membrilor Parlamentului 
(vest-) european, acesta va fi orien
tat pentru a pune capăt independen
tei sistemului de apărare francez".

elaborării acordului cu privire la li
mitarea armamentelor strategice 
ofensive.

Acord economic între 
China și Japonia. Potrivit 
unui acord general intervenit între 
întreprinderea națională de import’ 
tehnic din China și firma japoneză 
„Nippon Steel Corporation", semnat 
vineri, la Șanghai, partea chineză va 
achiziționa de la întreprinderea japo
neză uzine complete pentru un nou 
și mare combinat siderurgic a căror 
valoare se ridică la două miliarde 
de dolari. Combinatul va fi alcătuit 
din 16 unități, printre care o cocse- 
rie, o topitorie, o oțelărîe, un laminor 
și o uzină chimică. Agenția China 
Nouă arată că achiziționarea echi
pamentelor pentru uzinele men
ționate reprezintă prima tranzacție 
importantă din cadrul acordului chi- 
no-japonez pe termen lung, semnat 
între cele două țări la începutul 
acestui an.

Comunicatul franco-gui- 
nO6Z ^at Publicității după vizita 
întreprinsă la Conakry de președin
tele Franței, Valery Giscard d’Estaing,

Excelenței Sale Domnului DANIEL LISULO
Primul ministru al Republicii Zambia

LUSAKA
Reînvestirea ^dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii 

Zambia îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez calde felicitări, urări de 
sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea dedicată progresu
lui și prosperității economice și sociale a poporului zambian prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

PEKIN

Plenara C. C. al P. C. Chinez
PEKIN 23 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că între 18 și 22 
decembrie 1978 la Pekin a avut loc 
cea de-a treia plenară a celui de-al 
XI-lea Comitet Central al P.C. 
Chinez.

Plenara a hotărît ca, începînd din 
anul 1979, în munca de partid accen
tul să fie pus pe modernizarea so
cialistă.

Au fost discutate problema acce
lerării creșterii producției agricole șî 
măsurile privind planurile econo
mice naționale pentru anii 1979 și 
1980, adoptîndu-se, în principiu, do
cumentele corespunzătoare.

Plenara l-a ales pe Cen Iun nou 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central și vicepre
ședinte al Comitetului Central.

Den In-ceao, Hu Iao-pan și Uan

Memorandum al O. E. P, adresat 
secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Reprezentantul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) la 
Națiunile Unite, Zouhdi Tarazi, a 
remis secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, un memorandum 
privind „recentele raiduri israeliene 
îrtipotriva sudului Libanului", rela

informează că cele două părți au ho
tărît să înceapă negocieri pentru în
cheierea unor acorduri de cooperare 
în domeniile economic, financiar, teh- 
nico-științific și cultural. In mod deo
sebit, se are în vedere participarea 
Franței la realizarea unor proiecte 
guineeze privind electrificarea, dez
voltarea rețelei de telecomunicații, 
extracția de minereuri și petrol. Ne
gocierile ar urma să înceapă cel 
mai tîrziu în luna martie 1979.

Grecia și Piața comună.
După ce a relevat importanța pen
tru Grecia a actului intrării țăerii în 
Piața comună, primul ministru Con
stantin Karamanlis a declarat că 
negocierile din ultimele luni au fost 
dificile și au trecut prin stadii cru
ciale. După cum se știe, acordul rea
lizat prevede ca Grecia să devină cel 
de-al 10-lea membru al C.E.E. la 
1 ianuarie 1981.

Acuzație. Comandantul Anas-
tasio Somoza Portocarrero, fiul dic
tatorului din- Nicaragua, a fosț acu
zat de asasinarea, la 10 ianuarie, a 
ziaristului democrat nicaraguan 
Pedro Joaquin Chamorro, directorul 
ziarului de opoziție „La Prensa". 

Cen au fost aleși noi membri ai Bi
roului Politic.

A fost aleasă o comisie centrală 
pentru controlul disciplinei, condusă 
de Cen Iun.

Plenara, corectind concluziile ero
nate cu privire la Pin De-huai, Tao 
Ciu, Bo I-bo, Ian San-kun și alții, a 
decis reabilitarea lor, confirmînd 
contribuția adusă de ei la cauza 
partidului și poporului.

Dezbătînd situația internațională, 
politica externă a R.P. Chineze, 
plenara a apreciat că activitatea in
ternațională a partidului și guvernu
lui este corectă și încununată de suc
ces. Se arată, totodată, că normalizarea 
relațiilor între China și Statele Unite 
pune în fața întregului popor chinez 
perspectiva revenirii provinciei 
Taivan în sînul patriei mamă și 
desăvîrșirea măreței cauze a reuni- 
ficării.

tează agenția palestiniană de presă
W.A.F.A. reluată de agenția France 
Presse. „Aceste raiduri, subliniază 
documentul, carp erau îndreptate 
numai împotriva populației civile 
din taberele palestiniene, s-au sol
dat cu morți și răniți, printre care 
se află numeroase femei și copii".

Acuzația a fost făcută de Sergio 
Martinez Valerio, fost comandant al 
securității nicaraguane, in cadrul 
unui interviu acordat televiziunii 
costaricane. El a menționat că în ac
țiunea asasinării lui Chamorro sînt, 
de asemenea, implicați și alți doi 
generali, precum și alte persoane 
oficiale.

Extinderea relațiilor în
tre Vietnam și Afganistan 
a fost tema principală a convorbiri
lor de la Kabul, între Hafiz Ullah 
Amin, viceprim-ministru și ministru 
de externe al Afganistanului, și Ngu
yen Duy Trinh, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al Viet
namului, aflat în vizită oficială în 
capitala afgană. Au fost discutate, de 
asemenea, o serie de probleme inter
naționale care interesează cele două 
țări.

Numiri în guvernul an
golez. Ag°stinho Neto, președin
tele Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei — Partidul Muncii și 
președinte al R. P. Angola, a numit 
pe Jose Eduardo Dos Santos minis
tru al planificării, pe Carlos Alberto 
Van Dunen, ministru al comerțului 
interior, si pe Horacio Pereira Braz 
da Silva — ministru al locuințelor. 
Totodată, a fost format un nou secre
tariat al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, alcătuit din 11 membri, care vo. 
rămîne în această funcție pînă la vii
toarea reuniune a C.C. al partidului.

CRONICA SAPTAMINII
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(Urmare din pag. I)
oamenii muncii aprecierea cuprinsă 
în cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul plena
rei. potrivit căreia există condiții 
mai bune decit anul trecut spre a 
realiza, din prima zi a anului viitor, 
îndeplinirea exemplară a planului la 
toți indicatorii și în toate domeniile. 
Pentru organizațiile de partid și sin
dicale, ca și pentru consiliile oame
nilor muncii constituie un ghid că
lăuzitor indicațiile secretarului gene
ral al partidului privind trecerea cu 
mai multă fermitate la o calitate 
nouă, superioară, a întregii activități 
economice, prin folosirea rațională, 
cu randament maxim, a materiilor 
prime și materialelor, reducerea con
sumurilor de combustibili și energie, 
introducerea mai rapidă în producție 
a cuceririlor științei, a tehnologiei 
moderne, generalizarea. începînd cu 
anul 1979. a noului mecanism econo- 
mico-financiar în toate sectoarele ; 
afirmarea tot mai puternică a rolului 
clasei muncitoare în toate organis
mele de conducere colectivă — >ca 
expresie a democrației muncitorești 
și cerință a asigurării unei conduceri 
mai eficiente.

Cu unanime și calde sentimente de 
aprobare au fost primite cuvintele 
secretarului general al partidului, 
pătrunse de înflăcărat patriotism și 
înalt spirit de responsabilitate față 
de destinele tării, referitoare ia 
menținerea unui raport corespunză
tor între creșterea venitului național 
și cheltuielile militare, astfel îneît să 
fie pe deplin asigurate capacitatea de 
apărare a patriei, a independenței 
naționale, dotarea corespunzătoare a 
armatei, fără ca aceasta să impiete
ze asupra realizării programului de 
dezvoltare economico-socială a țării 
și de ridicare a nivelului de trai al 
poporului.

Transpunerea în viață a orientări
lor trasate de secretarul general al 
partidului va fi înlesnită de faptul 
că săptămina care se încheie, ca și 
întreaga lună decembrie. au fost 
marcate de succese de prestigiu in 
întrecerea socialistă. Capitala și ma
joritatea covirșitoare a județelor, 
principalele ramuri industriale au 
realizat prevederile planului de stat 
la producția industrială pe primii 
trei ani ai cincinalului.

;•
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în cele 7 zile care ne mai despart 
de sfîrșitul anului se impune inten
sificarea întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe anul 1978, paralel cu pregă
tirea condițiilor pentru un demaraj 
bun al producției încă din prima de
cadă a Iui 1979 — anul hotăritor al 
cincinalului.

Legi de larg interes
Lucrările în plen ale sesiunii a 

VIII-a a celei de-a șaptea legislaturi 
a Marii Adunări Naționale s-au în
cheiat vineri prin adoptarea unor 
măsuri legislative de deosebită im
portantă pentru dezvoltarea econo
mico-socială a țării.

în contextul ansamblului măsurilor 
adoptate de partid în domeniul per
fecționării conducerii și planificării 
economico-financiare. al întăririi au- 
toconducerii și autogestiunii munci
torești. are o însemnătate deosebită 
adoptarea Legii privind formarea, 
planificarea, destinația șî vărsarea 
beneficiilor unităților economice de 
stat. Se cuvine subliniat că prevede
rile legii relevă legătura indisolubilă 
dintre dezvoltarea producției, renta
bilitatea activității economice și creș
terea nivelului de trai, iar introdu
cerea valorii producției nete ca indi
cator economic de bază, avînd drept 
componentă principală beneficiul, 
creează condiții pentru stimularea 
creșterii eficientei și sporirea apor
tului fiecărei unități la dezvoltarea 
generală a societății.

Semnificația majoră a Legii învă- 
țămintului constă în faptul că regle
mentează în mod unitar structura, 
organizarea și conținutul învățămîn- 
tului de toate gradele în strînsă le
gătură cu realitățile actuale și de 
perspectivă, cu progresele științei și 
culturii. Dînd expresie încheierii pro
cesului de statornicire a cadrului or
ganizatoric menit să determine per
fecționarea și modernizarea invăță- 
mintului. integrarea acestuia cu pro
ducția și cercetarea științifică, legea 
asigură condițiile necesare înfăptui
rii sarcinilor ce-i revin în etapa ac
tuală în pregătirea și educarea tine
relor generații ale țării. în formarea 
cadrelor necesare edificării socialis

mului și înaintării României spre 
comunism.

Mărturie a unei 
înalte prețuiri

Săptămîna pe care o încheiem a 
înscris, ca un eveniment marcant, cu 
multiple semnificații, înmînarea pre
miului „Simba" pentru pace pe anul 
1978 tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Survenind la puțin timp după confe
rirea unei alte importante distincții 
internaționale — Medalia de aur 
„Norbert Wiener" — acest eveniment 
constituie o nouă recunoaștere a 
înaltului prestigiu, a prețuirii și 
profundei considerații de care se 
bucură, pe toate meridianele, perso
nalitatea secretarului general al 
partidului nostru, președintele repu
blicii. activitatea sa neobosită consa
crată cauzei păcii și libertății po
poarelor, progresului noilor state in
dependente, din Africa și din în
treaga lume, edificării unei noi or
dini internaționale.

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, ca și în cuvintarea pronunțată 
la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit pe larg la di
recțiile principale ale politicii externe 
a României socialiste. Evidențiind 
legătura indisolubilă dintre activi
tatea îndreptată spre transpunerea 
în viață a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în tara noastră și creșterea 
aportului României la promovarea 
unei politici internaționale noi. șeful 
statului român a subliniat, incă o 
dată, că lupta pentru socialism și 
pentru pace constituie un tot insepa
rabil, care reprezintă orientarea fun
damentală a politicii partidului și 
statului nostru.

Apelul solemn al Marii Adunări 
Naționale’ adresat parlamentelor șî 
guvernelor tuturor statelor, tuturor 
popoarelor lumii, în vederea dezvol
tării cooperării, prieteniei și înțele
gerii internaționale, accentuării cursu
lui spre destindere și securitate, opri
rii cursei înarmărilor și trecerii la 
măsuri concrete de dezarmare, asi
gurării unei păci trainice pe planeta 
noastră ilustrează preocuparea tării 
noastre pentru mobilizarea și unirea 
celor mai largi forțe sociale în ve
derea înfăptuirii acestor năzuințe vi
tale ale întregii omeniri.

Principalele direcții ale politicii 
noastre externe și-au găsit, de altfel, 
noi confirmări si în această săptămî- 
nă, în contactele și convorbirile pe 
care președintele României Ie-a avut 
cu numeroase personalități politice 
din diferite țări.

Primirea de către tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a ministrului de externe 
al Franței, Jean Franțois Poncet, a 
prilejuit 'Evidențierea cursului favo
rabil al relațiilor tradiționale dintre 
cele două țări și, totodată, a impor
tanței deosebite pe care o va avea 
în acest sens apropiata vizită în 
România a președintelui Valery Gis
card d’Estaing — vizită de natură să 
contribuie la extinderea și aprofun
darea pe multiple planuri a colabo
rării româno-franceze. în deplină 
concordanță cu cerințele coexistenței 
pașnice, comandament suprem al 
contemporaneității.

În spiritul normalizării 
relațiilor dintre state

Agenda săptămînii internaționale a 
consemnat ca un eveniment de pri
mă mărime hotărîrea privind stabi
lirea, cu începere de la 1 ianuarie 
1979, a relațiilor diplomatice dintre 
Republica Populară Chineză și Sta
tele Unite ale Americii. Evenimentul 
marchează. în mod indiscutabil, un 
moment de mare însemnătate pe 
calea normalizării raporturilor inter
naționale, a înlăturării barierelor ar
tificiale dintre națiuni, apropierii 
între popoare și întăririi con
lucrării lor în slujba păcii și 
înțelegerii internaționale. în acest 
sens, reține atenția afirmarea 
principiului potrivit căruia nor
malizarea relațiilor dintre cele două 
țări nu este îndreptată împotriva ni
mănui. că nu urmărește un alt 
scop decît promovarea păcii. Țara 
noastră, care a militat și mili
tează cu consecvență pentru norma
lizarea și ’ intensificarea raporturilbr 
.între toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, își exprimă con
vingerea că stabilirea relațiilor di
plomatice între cele două țări ser
vește intereselor afirmării coexis
tenței pașnice și promovării destin
derii, securității și păcii în lume.

Repercusiuni 
ale hotărîrii O.P.E.C.
Vii reacții a provocat pretutindeni 

In lume hotărîrea adoptată de țările 
membre ale Organizației exporta
toare de petrol (O.P.E.C.) de a ma
jora. in mod substanțial, prețul 
actual al petrolului. îngrijorarea și 
neliniștea manifestate in cele mai 
diferite cercuri — politice, economi
ce și de presă — pornesc de la 
faptul că această decizie va afecta, 
într-o măsură sau alta, aproape toate 
statele lumii și, în primul rînd, pe 

cele în curs de dezvoltare, va duce 
la accentuarea fenomenelor infla
ționiste și a dezechilibrelor în balan
țele de plăți. în aceste condiții se 
impun cu deosebită stringență, așa 
cum a arătat nu o dată țara noastră, 
folosirea cît mai rațională a petrolu
lui și celorlalte surse de energie, a 
tuturor avuțiilor naturale ale Terrei 
și. totodată, oprirea aberantei com
petiții a înarmărilor care aruncă po
veri atît de grele asupra popoarelor, 
încetarea irosirii în scopuri nepro
ductive a unor uriașe resurse mate
riale și umane.

Pentru creșterea 
rolului O.N.U.

Deși în a doua jumătate a lunii 
ianuarie Adunarea Generală a 
O.N.U. urmează să se reunească din 
nou, pentru o scurtă perioadă de 
timp, practic lucrările actualei se
siuni pot fi considerate încheiate. 
Prin documentele adoptate, prin în
treaga sa desfășurare, sesiunea a pus 
în evidență, o dată mai mult, însem
nătatea pe care majoritatea covîrși- 
toare a statelor membre o acordă 
marelui for al națiunilor, rolului său 
în viata internațională. în concordan
tă cu întreaga sa politică externă, 
România a avut și la această se
siune o participare activă, dinamică, 
aducind contribuții, substanțiale la 
eforturile de soluționare a proble
melor majore care confruntă o- 
menirea contemporană și de care 
depind dezvoltarea liberă a fiecărei 
națiuni, progresul general.

O atenție deosebită a acordat ac
tuala sesiune problemelor dezarmării, 
în consens cu preocupările tuturor 
popoarelor lumii Îndreptate șpre în
cetarea cursei înarmărilor, spre eli
minarea spectrului războiului. Dez
baterile au scos pregnant în relief 
concluzia că înfăptuirea acestui o- 
biectiv de arzătoare actualitate nu 
poate fi decît. o rezultantă a efortu
rilor conjugate ale tuturor statelor 
lumii, ale tuturor popoarelor, ale 
tuturor forțelor progresiste și de
mocratice de pretutindeni — conclu
zie Care își extinde aria de valabi
litate asupra tuturor problemelor 
fundamentale ale contemporaneității.

Pentru soluționarea acestor proble
me; România socialistă și-a reafir
mat și in aceste zile, prin glasul 
președintelui ei. hotărîrea fermă de 
a nu precupeți nici un efort, de a ac
ționa cu aceeași consecvență ca și 
pină acum, alături de celelalte țări 
și forțe iubitoare de pace, în vede
rea unor progrese reale pe linia 
realizării aspirațiilor vitale ale po
poarelor spre o lume fără arme și 
războaie, a Înțelegerii și păcii.
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a„La consentida

Unul din cele mal frumoase cîntece populare ale lor se nu
mește „El piconero", ceea ce s-ar traduce prin „tîrnăcopierul" — 
fie cel ce sparge cu tîrnăcopul rocile Sierrei Guadarrama, fie mine
rul din Asturii. Are, ca refren, cuvintele Iubitei chinuită de îndoieli: 
„ay que me diga que si, ay que me diga que no" — „ah, de mi-ar 
spune că da, ah, de mi-ar spune că nu".
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...Au denumit-o, melodios, „La consentida" — evocind pared un
duirile unui tangou andaluz sau un flamenco de jeratic și văpăi. 
Dar „La consentida" s-a dansat fără fîlfîit de șaluri și eșarfe, fără 
garoafe Sîngerii în colțul gurii, fără răpăit de tocuri sau castaniete. 
S-a dansat altfel, în foșnet de hîrtii dreptunghiulare. Numite buletine 
de referendum. ,

Au încercat, destui, să „strice dansul". în unele locuri, pocnetul 
castanietelor a fost înlocuit cu al mitralietelor. înveșmîntați în ca
tifea vișinie, înalți prelați, descendenți ai Inchiziției, au cădelnițat, de 
la amvoane, amenințâri cu focul Gheenei. Dar se vede că și în lu
mea beznelor este penurie de combustibil, îneît organizațiile „Fuer- 
za Nueva" și „Los guerrllleros de Cristo" n-au mai așteptat sâ se 
înarmeze cu flăcările iadului și, pînă una alta, au pus mina pe bîte, 
ciomege și pistoale. Ca argumente, pentru a convinge cetățenii „que 
diga que no".

...într-o seară, cîțiva nostalgici al trecutului și-au atîrnat chiplu- 
riie în cui, și-au desfăcut centiroanele, s-au înfierbîntat cu ceva vin 
și au pus la cale planul unui puci militar: operațiunea „G" sau 
„Galaxia". Nu că franchismul ar fi însetat de mirificile univer
suri de stele care alcătuiesc galaxiile, ci pur și simplu pentru că 
acesta era numele de pe firma cafenelei unde conspiratorii au prins 
curaj din aburii vinului de Jerez. Așa-i fascismul, dacă nu se inspira 
în berăria miincheneză, caută și găsește alte surse ideologice.

în spațiile siderale, giganticele explozii galactice nasc iumi noi 
de sori și aștri; din mica nebuloasă galactică a puciștilor care a ex
plodat într-un fîsîit de bășică dezumflată, n-a ieșit nici o lume 
veche.

...S-au anunțat rezultatele definitive aie referendumului. La între
barea destinului -— „si" sau „no" — aproape întregul popor spaniol 
a răspuns: Da I „La consentida" a învins, zdrobitor. „La consen
tida", ceea ce înseamnă „Constituția consensului", cum a fost denu
mită, cu mîngîiere și dragoste, Constituția dezvoltării democratice. 
Franchismul a fost înmormîntat, încă o dată și definitiv, sub lespedea, 
mai grea decît piatra, a milioanelor de hîrtii dreptunghiulare cu inscrip
ția „Si".

...în Insulele Baleare s-a votat chiar de două ori: o dată, cu bule
tinele referendumului, în localul secției, iar apoi, la ieșire, cu tîrnâ- 
copul piconerilor, cînd cetățenii, în aplauze și cîntece, au dărîmat 
o statuie veche de 40 de ani — statuia „Victoriei" franchismulul.

Așa sînt amurgurile. Crepusculul zeilor se învăluie în amploarea 
maiestuoasă a acordurilor wagneriene.

Crepusculul zbirilor — în praf și moloz. .......................................
Așa-s spaniolii. — temperament fierbinte, latin.

Forțele opoziției democratice din Nicaragua au reușit să impună, 
pentru februarie, un plebiscit. Se răspîndește, deci, „La Consentida".

Probabil că lui Somoza și confraților săi din Haiti, Paraguay etc., 
nu le rămîne decit pregătirea unui nou decret — să se desființeze 
temperamentul latin.
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