
t

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! A apârut volumul:

I
to

Ml 11
■X

inteia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLVIII Nr. 11 305 Prima ediție Marți 26 decembrie 1978 4 PAGINI 30 BANI

Din gîndirea social-politică a președintelui României
NICOLAE CEAUSESCU»

Dezvoltarea și modernizarea bazei
tehnice-materiale a socialismului în România

CERNA, MOTRU, TISMANA :

La prima hidrocentrală 
au început probele tehnologice

EDITURA POLITICA

CLUJ-NAPOCA :

Cele dinții 
apartamente 

ale noului cartier 
Mărășticale 

pri-

Imagine din moderna zona industriala a lașului

Sein te ii'

spec- 
craio- 
la an

-o- 
din

in 
celei

ple : 
fabrică .... . .
bloc de 400 MVA 
uriaș „pachet" de forță, de 
aproape 350 de tone, prin

Poarta industriala

Ancheta
social-politică

Foto t E. Dichiseanu

DINAMISMUL ȘI EFICIENTA ECONOMIEI
temelia trainică a creșterii bunăstării poporului

Peste puține zile, lâsdm în urmă încă un an 
dens în evenimente și izbînzi; un an al unor 
noi și însemnate înfăptuiri pe planul dezvoltării 
economice a țârii, ai vieții noastre materiale Și 
spirituale.

Vom consemna simplu șl acum, la cumpăna 
dintre ani: a sporit producția industrială și a-

4
grlcold, s-au înâlțat sute de fabrici și uzine noi, 
zeci de mii de apartamente; au fost create sute 
de mii de noi locuri de muncâ ; a sporit venitul 
național, a crescut avuția noastrâ nOționalâ; 
am dat patriei noi izvoare de forțd, România a 
urcat încâ o treaptâ în drumul spre culmile civi
lizației socialiste.

Unde iți află Izvoarele acest Impresionant 
efort constructiv desfășurat amplu, entuziast, 
rațional și eficient? Care 
nomlc, politic șl patriotic 
proaspâtâ această vocație 
căuta cîteva răspunsuri ia 
ancheta de azi a „Scînteii".

•» 
este mobilul eco- 
ce menține mereu 
constructiva? Vom 
aceste întrebâri în

Pe șantierele Complexului hi
droenergetic și energetic „Cerna 
— Motru — Tismana" s-a pe
trecut, zilele acestea, un impor
tant eveniment : La Barajul de la 
Lunca Largă s-a deschis vana me
talică prin care apa din lacul de 
acumulare a fost dirijată pe gale
ria principală de aducțiune Cer
na — Motru. După parcurgerea ce
lor 7 720 de metri, cît măsoară tu
nelul dăltuit în roca dură a mun
ților, apa Cernei, care și-a schim
bat pentru totdeauna vechiul vad, 
a ajuns în lacul de acumulare de

pe Motru. Specialiștii i-au dat 
liberă spre paletele turbinei 
mului hidrogenerator al centralei 
electrice de la Valea Mare, dema- 
rindu-se astfel probele tehnologice 
la cea dinții hidrocentrală prevă
zută în proiectele acestui important 
obiectiv industrial din Gorj.

După cum a precizat conducerea 
unității beneficiare, primele probe 
s-au desfășurat in condiții optime 
și la termenele stabilite, confirmîn- 
du-se calitatea bună a lucrărilor de 
construcții .și montaj, precum și a 
agregatelor și instalațiilor.

(Agerpres)

Au fost date în folosință primele 
350 de apartamente din noul car
tier „Mărăști". Noul ansamblu de 
locuințe,, inaugurat în acest an la 
Cluj-Napoca. va avea la finele cin
cinalului circa 5 000 de apartamente, 
urmînd ca numărul acestora să se 
ridice la peste 10 000. „Mărăști" este 
al patrulea nou cartier construit 
în municipiul Cluj-Napoca după 
„Gheorghieni", „Grigorescu" și „Mă- 
năștur". Aici vor locui în principal 
oameni ai muncii ce vor lucra In 
noua zonă industrială din apropiere.

De mai bine de trei decenii.
România a intrat într-o neîn
treruptă confruntare cu timpul. 

Ne-am obișnuit să măsurăm timpul 
nostru socialist nu în zile și în ani. ci 
in fapte. Sint faptele unui popor har
nic, care strîns unit în jurul partidu
lui a dat istoriei sale un nou curs. Un 
curs in care omul liber, proprietar, pro
ducător și beneficiar a tot ce înfăptu
iește, își stăpinește conștient desti
nul. propunindu-și planuri tot mai 
îndrăznețe. A cîștiga timp înseamnă 
pentru un popor a ajunge mai repede 
la țelurile propuse, înseamnă a-și 
apropia viitorul. Ceasul istoriei noas
tre este reglat in perspectiva con
știentă a viitorului, forțind orele să 
bată mai repede. Iată o comparație, 
din multe altele, care confirmă preg
nant această idee :

România ar fi continuatDacă
să-și dezvolte economia in rit
mul mediu anual din perioada 
antebelică — circa 4 la sută — 
creșterea producției industriale 
de peste 100 de ori in 1990 față 
de 1950 nu s-ar fi putut obține 
decit in circa 150 de ani. Vom 
putea spune, in 1990, cu justifi
cată mindrie, că am ciștigat in 
40 de bni 150 de ani !

Un cîștig de timp impresionant pen
tru om, pentru bunăstarea lui, un 
ciștig dobindit prin menținerea con
secventă a unui inalt ritm de indus
trializare. Un salt istoric care a sporit 
mult prestigiul României in lumea 
contemporană, un argument practic, 
de anvergură, pentru ceea ce este 
în stare să înfăptuiască un popor, li
ber și independent, sub conducerea

clarvăzătoare a partidului său co
munist.

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Pentru spiritul de inventivitate
nu există domeniu arid

O Încăpere obișnui
tă. o masă de lucru 
uzată, coîitrastînd cu 
verdele crud al 
lămii bogat, cu 
de decembrie, 
masă, o garoafă 
reviste, scheme 
la heliograf. 
unui 
ieșean. Un om 
nează o 
explică.

Nu ne 
mera de 
profesor 
tor. deși 
noastră. 
Gheorghe Dumitru, de 
la fabrica de ciment 
din cadrul Combina
tului de lianți si azbo
ciment din Tirgu-Jiu, 
este si una si alta.

Se pot scrie multe 
lucruri despre șeful 
secției de fabricație 
ciment, ing. Gheorghe 
Dumitru, a cărui bio
grafie profesională a 
inceput acum treizeci 
de ani. la Fieni. cind 
a intrat la școala pro
fesională. pentru a în
văța meseria de „co- 
cător" in industria ci
mentului. Ne vom re
zuma doar la o scurtă 
trecere in revistă a 
ideilor tehnic? ale 
unui om. care de la 
14 ani face, gîndește 

■ si visează ciment, la 
efortul continuu de a 
corecta 
nologice. 
într-un 
care, la 
nu s-ar 
venta i 
rețetele 
firma te 
ultimelor
Bila si calcarul oăr'nd 
a fi. pentru totdeauna, 
materiile prime de 
bază in fabricația ci-

unui 
flori 

Pe 
roșie, 
trase 

eseurile 
reputat chimist 

dese- 
schiță și o

aflăm in ca- 
lucru a unui 
sau cercetă- 
cet din fata 

comunistul

teh- 
crea 

in
procese 

de a 
domeniu 

prima vedere, 
mai putea in- 
nimic. fiindcă 
au fost con- 

de practica' 
decenii, ar

O muncă 
ușoară, cu re- 
pe care comu- 
Gheorghe Du- 

le leagă ferm

Ion Teoreanu. $i 
constituie de fapt

mentului. 
deloc 
zultate 
nistul 
mitru
și fără exces de mo
destie de ajutorul pri
mit din partea comu
niștilor. a tovarășilor 
de muncă. Ideile lui 
au constituit temele 
unor inovații privind

a
Si

dozarea mai rapidă 
oxidului de calciu 
adaosurilor, realizarea, 
pentru prima dată in 
tară, a cimentului alu- 
minos (pe atunci se 
afla la Comarnic), per
fecționări la schimbă
toarele de căldură ale 
cuptoarelor rotative de 
clincher si la instala
țiile de măcinare a 
făinei brute etc.

Ceea ce încununează 
însă cei treizeci de ani 
de muncă lingă uria
șele mori de ciment 
este invenția cu titlul 
„Procedeu de fabrica
ție a clincherului de 
ciment portland folo
sind cenușa de termo
centrală ca materie 
primă", semnată îm
preună cu ing. dr. do-

cent 
care _ 
subiectul tezei de doc
torat pe'care urmează 
să o susțină. Cîteva 
date privind eficiența 
acestei invenții : con
cretizarea ei va permi
te. in primul rind, va
lorificarea unor resurse 
secundare de care Gor- 
jul. „energeticul șef" 
al tării, dispune in 
cantități impresionante 
— respectiv cenușa de 
la termocentrala din 
Rovinari. tn al doilea 
rind. eliminarea cpn- 
casării.' uscării, măci
nării si calcfnării ce
rute de tehnologie în 
cazul folosirii argilei 
permite economisirea 
anuală a peste 2 000 000 
mc gaze naturale si a 
peste 12 000 000 kWh 
energie electrică, nu
mai in cazul aplicării 
la C.L.A. Tîrgu-Jiu 1

...Un om in salopetă, 
nu prea inalt, cu părul 
de culoarea cimentu
lui, răbufnind ici-colo 
de sub cascheta de 
protecție, un om cu o 

care o 
por- 

faptul 
socie-

biografie pe 
crede obișnuită, 
nind de la 
că oricui, in 
tatea noastră socialis
tă. îi sint create toate 
condițiile pentru a-și 
împlini personalitatea. 
11 las să-și plimbe pri
virea pe albul imacu
lat al florilor de lă- 
mii : poate mintea lui 
plăsmuiește de-acum 
noi idei cutezătoare 
menite să fertilizeze 
un domeniu care altora 
li se pare prin exce
lență arid.

Pavel POPA
Desen de D. PELMUȘ

Sînt date statistice care 
înfățișează dinamica 
taculoasă a industriei 
vene ce prosperă de _ —, 
la an. Multi știu, de pildă, 
că in perimetrul industrial 
al Craiovei se realizează 
cîteva tipuri dintre cele 
mai puternice si mpderne 
instalații făurite vreodată 
în România. Cîteva exem- 

la Electroputere se 
tran «formatorul 

un

că cu valoare de simbol. 
Desprindem din cronica în
trecerii socialiste „la zi", 
ce a căpătat noi dimen
siuni acum, la sfîrșit de an: 
a fost produs cel de-al 
6 000-lea tractor realizat de 
la începerea fabricației si 
se grăbește asimilarea 
fabricație. în cinstea
de-a XXXI-a aniversări a 
proclamării Republicii, a 
celui de-al treilea tip de 
tractor „Made in Craiova". 
La OLTCIT a sosit mo
mentul montării utilajelor

O întrebare, pusă adesea de citi
tori : unde se situează acum 
poporul nostru, de 22 de mili

oane, în concertul țărilor lumii ? Iată 
un răspuns avizat, din partea unui 
specialist — tovarășul dr. Gheorghe 
Șerban. director adjunct in Direcția 
Centrală de Statistică :

— România reprezintă, astăzi, 
o suprafață de 0,17 la sută din 
aria planetei și 0,53 la sută din 
populațiț lumii. Pornind de la 
aceste date este sugestiv faptul 
că țara noastră realizează circa 
1,1—1,2 la sută din producția in
dustrială mondială. De aseme
nea, merită să fie prezentate și 
ponderile economiei noastre in 
producția mondială, la Citeva 
produse : energie electrică — cir
ca 1 la sută ; televizoare -=- 1,1 la 
sută; oțel — 1,7 la sută ; ci
ment — 1,8 la sută ; fire și fibre 
sintetice — aproape 2 la sută. 
Cit privește producția pe un lo
cuitor, la unele produse ne si
tuăm, de acum, la nivelul unor 
țări cu dezvoltare medie sau dez
voltate. De asemenea, la unele 
produse agricole — porumb, griu, 
cartofi — ne situăm intre pri
mele zece țări in privința pro
ducției ce revine pe un locuitor.

Locul pe care îl ocupă țara noastră 
pe scara mondială a creatorilor de 
valori materiale și spirituale se da- 
torește hărniciei și priceperii, muncii 
neobosite, efortului stăruitor al mili
oanelor de muncitori, țărani și inte
lectuali în anii republicii. Cu cit ob
ținem rezultate mai bune în dezvol
tarea economică și socială, cu cit 
sporim puterea materială a econo
miei, crește și contribuția noastră la 
întărirea prestigiului socialismului in 
lume, crește forța și capacitatea țării 
noastre de a contribui Ia destindere 
și pace. După cum este limpede că 
fără destindere și pacfe nu putem re
aliza programul construcției socia
liste pe care ni l-am propus.

De unde am pornit ? Ce reprezenta 
sub raport economic România anului 
1947 ? O țară slab dezvoltată, cu o 
industrie modestă și o agricultură 
rudimentară, o țară secătuită de lunga 
dominație hitleristă și de distruge
rile războiului. De aici a'm pornit ! 
Am înlăturat vechea orînduire, am 
desființat pentru totdeauna exploa
tarea omului de către om, instaurînd 
în România relațiile socialiste.

Pe deplin credincios principiilor 
fundamentale ale marxism-leninis- 
mului, P.C.R. a stabilit, încă din pri
mii ani de după război, direcțiile 
esențiale ale dezvoltării noastre eco
nomice, ale progresului României, 
pornind de1 la ideea creării unei pu
ternice baze industriale și valorificării 
superioare a resurselor materiale ale 
țării. De la primele șantiere națio
nale, de la primele fabrici și uzine 
înălțate în anii de început ai repu
blicii și pînă la grandioasele și mo
dernele platforme industriale de azi, 
poporul nostru a desfășurat, sub con
ducerea partidului, o impresionantă 
bătălie cu timpul, sub stindardul 
muncii. Iar în această uriașă epopee 
a muncii, anii de după Congresul al 
IX-Iea al partidului au marcat pe
rioada cea mai fertilă, cea mai bo
gată in înfăptuiri din întreaga isto
rie a țării. Și fără a recurge la cifre 
și fapte, este clar și de netăgăduit 
că în această perioadă, cu deosebire 
în ultimii ani, forțele de producție 
s-au dezvoltat într-un ritm susținut, 
relațiile de producție s-au consolidat 
și perfecționat substanțial ; s-a adîn- 
cit și perfecționat continuu demo
crația socialistă ; s-au îmbunătățit 
radical formele de conducere și or
ganizare în economie, a crescut sus
ținut nivelul de trai. O cifră capătă, 
totuși, o rezonanță aparte : într-o 
lume bintuită de criza economică, in
dustria României s-a dezvoltat in cei 
trei ani care au trecut din acest cin
cinal într-un ritm mediu anual de

Constantin Avram, lăcă
tuș la „Electroputere"- 
Craiova. este decanul de 
vîrstă al miilor de oameni 
ce muncesc pe platforma 
industrială de est a Craio
vei. Platformă care s-a 
conturat si dezvoltat în anii 
de mari accelerații materi
ale si spirituale ai Repu
blicii. Așadar. Constantin 
Avram s-a angajat in 1943 
ca lăcătuș. Unde ? Ne spu
ne chiar el : „Pe locul 
unde se află acum moder
nele întreprinderi ce com
pun platforma industrială 
la est de Craiova era o ma
hala. ciuruită de obuzele 
ultimului război mondial, si 
mai erau cîteva ateliere in
salubre, prost dotate. Ele 
constituiau singurele 
biective» economice
zona periferică a Craiovei 
acelor ani". „Obiective" in 
care se fabricau roabe, cu
tii pentru cremă, iar mai 
apoi locomotive de mină 
sau tramvaie.

Cum se înfățișează astăzi 
această parte de oraș ? Ca 
o constelație de întreprin
deri cu renume în tară și 
chiar peste fruntariile ei : 
Electroputere. întreprinde
rea de tractoare si mașini 
agricole. întreprinderea de 
utilaj greu. întreprinderea 
mecanică de material ru
lant. întreprinderea de mo- 
rărit si panificație și. în 
vertiginoasă construcție, 
întreprinderea de autotu
risme de mic litral. rod al 
colaborării româno-france- 
ze. Am amintit doar pe cele 
mai importante dintre ele. 
în prezent, o singură între
prindere de pe platformă 
— Electroputere — reali
zează doar într-o lună în
treaga valoare a producției 
industriale obținute în mu
nicipiul Craiova în anul 
1960. Și încă o comparație: 
în unitățile economice de 
ne platforma Craiova-est 
lucrează în prezent un nu
măr de oameni ai muncii 
echivalent cu cel existent 
în toate întreprinderile 

i^craiovene din 1970.

tehnologice. Montorul
Gheorghe Ti cu. care îm
preună cu brigada sa a ri
dicat primul stîlp de beton 
la temelia întreprinderii de 
autoturisme de mic Utraj. 
ne-a adresat invitația să 
petrecem revelionul în rîn- 
dul constructorilor trustului 
craiovean cu... o lună mai 

_ .... „__ _____ devreme. La Electroputere
treprinderea de tractoare și a început pregătirea fabri- 
masini agricole se constru- '
iese cele mai mari tractoa
re. capabile să execute a- 
rături cu pluguri pînă la 10 
brăzdare. iar în cadrul In
stitutului de cercetări și 
proiectări — Electroputere 
— de pe platformă, fiin
țează cel mai puternic la
borator de înaltă tensiune, 
pentru probele echipamen
telor electrotehnice, unde 
se realizează artificial ten
siuni de intensitatea fulge
rului.

Zecile de mîi de oameni 
ai muncii de pe platforma 
Craiova-est au vocația per
formantei. a lucrului bine 
făcut si a faptelor de mun-

care se poate transmite o 
energie echivalentă cu cea 
produsă simultan de hidro
centralele de la Bica? și 
Argeș. Tot aici se zămis
lesc cele mai puternice și 
rapide locomotive diesel și 
electrice, aparatai complex 
destinat rețelelor electrice 
cu tensiuni înalte — pînă 
la 400 kV. In sfîrșit, la în-

ca ti ei la locWhdtivă' cu nu
mărul 2 500 și ia motorul e- 
lectric cu numărul 60 000. 
Un vechi lucrător al uzinei, 
muncitorul specialist Ni- 
colae Budianu, care a săr
bătorit de curînd patru de
cenii de muncă — ne spu
ne : „Avem pe platformă 
oameni vrednici, stăpini pe 
meserie, ași în. profesie ; se 
ridică necontenit oameni. 
noi la grupul școlar pro
prii;. la facultatea de elec
trotehnică a uzinei. Cu a- 
semenea cadre, valorificînd 
din plin traditi# muncito
rească existentă la Electro-

putere. sintem hotănti cu 
totit să răspundem prin 
fapte, fiecare la locul nos
tru de muncă, chemării a- 
dresate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a 
transforma cantitatea intr-o 
nouă calitate".

Craiova-est se înfățișea
ză privirilor ca o citade- ■ 
lă a industriei, ce dă tărie 
si faimă eforturilor craio- 
venilor în marele efort al 
tării de edificare socialistă. 
Edilii locali s-au ostenit în 
egală măsură să dea con
tur unei platforme indus
triale moderne si. în același 
timp, să asigure oamenilor 
muncii de aici condițiile 
necesare unei vieți civiliza
te. prospere. Pe locul fostei 
mahalale „Bordei" se ridică 
azi o salbă cu zeci de 
blocuri : în cartierele Lăpu- 
șului. Rovine. Calea Bucu
rești sau Valea Roșie s-au 
construit circa 20 000 de a- 
partamente. Un modern 
„Autoservice". un club 
muncitoresc, unităti alimen
tare. scoli, grădinițe, cămi
ne pentru nefamilisti. can
tine. biblioteci — sint tot 
atitea repere ale construc
ției socialiste ce vin să com
pleteze sfera dotărilor socia
le. Mai deunăzi, secretaria
tul comitetului județean de 
partid a stabilit ca. în peri
oada următoare, să se reali
zeze pentru personalul mun
citor din această zonă in
dustrială încă 3 870 aparta
mente. 410 garsoniere. 430 
locuri în cămine de nefami
listi. -----* ----- X—l*.-
unui 
unui 
unui 
dea în 
grădinițe, să se modernize
ze. prin crearea a două pa
saje denivelate, rețeaua ru- 

. tieră din zonă, să se îmbu
nătățească transportul în 
comun șl rețeaua presta
toare de servicii.

să înceapă construcția 
spital cu 250 locuri, a 
club muncitoresc, a 
cinematograf, să se 

funcțiune scoli și

Nicolae BĂBALAU
corespondentul „Scinteii" /

APELUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE CĂTRE PARLAMENTELE

O VIBRANTA SI MBBIEIZATBARE CHEMARE

si colaborare ioiernatională

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a II-a)

in acest sfîrșit de an. în ambianta 
eforturilor însuflețite ale întregului 
nostru popor pentru ipdeplinirea 
sarcinilor cincinalului, ale construc
ției pașnice economico-sociale. 
Apelul solemn al Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România către parlamentele și

Noi blocuri pe Colea Dorobanți, din Capitala

guvernele tuturor statelor, către toate 
popoarele lumii a pus, din nou. 
în evidentă legătura organică, in
disolubilă, 
și externă 
lui nostru, 
pentru statornicirea condițiilor inter
naționale de colaborare. înțelegere și 
pace, care să chezășuiască munca 
noastră pașnică de edificare a noii 
orînduiri, să asigure o viață demnă 
și liberă tuturor fiilor patriei și, în 
același timp, tuturor națiunilor lumii.

Se poate spune că documentul fo
rului suprem al puterii de stat se în
scrie, astfel, ca o nouă și pregnantă 
ilustrare a voinței neclintite de pace 
a poporului român, voință care își 
are în secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un neabătut și în
flăcărat promotor, și, totodată, ca o 
expresie grăitoare a unei înalte răs
punderi față de interesele vitale ale 
intregii umanități. Prilejuit de o 
ocazie solemnă, împlinirea a 60 de 
ani de la crearea statului național 
unitar român, Apelul se constituie 
într-o vibrantă chemare la întărirea 
conlucrării popoarelor în vederea 
accentuării cursului destinderii și 
consolidării securității internaționale, 
opririi cursei înarmărilor și trecerii 
la măsuri concrete de dezarmare, 
asigurării unei păci trainice pe pla
neta noastră.

Departe de a reprezenta simpla ex
primare a unui deziderat, acest apel 
se bazează pe analiza lucidă, realis
tă. a situației internaționale, — care 
arată că, in pofida existentei unor 
complicații și contradicții, nimic nu 
îndreptățește părerea că omenirea 
s-ar afla în fața pericolului iminent 
și inevitabil al unei conflagrații 
mondiale, că războiul ar putea izbucni 
de la o zi la alta. ,

dintre politica internă 
a partidului si statu- 

preocuparea neabătută

Dimpotrivă, asa cum sublinia tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. „Noi 
considerăm că. în ciuda faptu
lui că dezvoltarea vieții interna
ționale este contradictorie, că deși 
asistăm atit la acțiuni mai ferme 
pentru destindere și pace, ctt și la a- 
numite evenimente care provoacă 
încordare intre state, pe ansamblu e- 
voluția mondială deschide noi per
spective pentru destindere, dezarmare 
și pace. Evenimentele, chiar din ulti
ma vreme, sint îndreptate tocmai in 
această direcție, confirmind că po
poarele sint tot mai hotărîte să îm
piedice agravarea situației internațio
nale, să oprească escaladarea cursei 
înarmărilor, să asigure o politică de 
destindere și să meargă tot mai ferm 
spre o pace generală".

Chemarea Marii Adunări Naționale 
pornește tocmai de la această încre
dere de nestrămutat că stă în pu
terea forțelor înaintate de pretutin
deni. a popoarelor și a reprezentanți
lor lor aleși, a factorilor de conducere 
ai statelor, a tuturor oamenilor de bună 
credință, indiferent de convingerile 
lor filozofice și religioase, ca. unin- 
du-și forțele, întărindu-și conlu
crarea. să împiedice dezlănțuirea 
unui nou război mondial, să impună 
o soluționare a problemelor în con
cordanță cu interesele păcii. în vir
tutea acestui comandament. România 
dezvoltă larg relațiile cu toate țările 
socialiste, cu țările in curs de dezvol
tare, cu celelalte state ale lumii, in
diferent de onnduirea socială. Parti
dul Comunist Român extinde colabo
rarea cu toate partidele, organizațiile, 
mișcările și curentele progresiste ; în 
același timp, partidul și statul nostru 
militează consecvent pentry unirea e- 
forturilor tuturor acestor forțe, pen
tru întărirea solidarității șl sporirea
(Continuare în pag. a IV-a)
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I între
| prieteni

Poșta de ieri ne-a adus, intre 
I altele, un plic de la un grup de 
I cititori ai noștri din... Irak. Sem

nează, în numele grupului, $te- 
| fan Filip. Să-i dăm cuvîntul : 
i „Sîntem un grup de muncitori 

români care lucrăm la o con- 
. strucție din Bagdad. Departe de 
| țară și mereu cu dorul în suflet, 
i de casă și de cei dragi, ne stră

duim să fim la înălțimea misiu- 
I nii încredințate. Faptul pe care 
| vi-l istorisesc seamănă, prin 

omenia lui, cu multe altele citi- 
I te la faptul divers, dar el are 

o semnificație aparte tocmai 
I pentru că s-a petrecut departe 

de tară. Unul dintre muncitorii 
I noștri (nu-i dau numele, ca să 
I nu se alarmeze familia, deși 

acum se află în afară de orice 
pericol) s-a îmbolnăvit grav și 
a fost Mternat la un spital din 
Bagdad. Trebuia făcută o inter
venție chirurgicală urgentă. Ni 
s-a comunicat că e nevoie de o 
transfuzie de singe și s-a ape
lat la 7-8 voluntari. In aceeași 
clipă s-au oferit peste 20, fapt 
care le-a impresionat profund 
pe gazdele noastre.

pentru că ne aflăm în 
preajma Anului Nou, fie-mi în
găduit să le transmitem tuturor 
celor dragi de-acasă, dumnea
voastră și cititorilor ziarului, 
tradiționalul «La mulți ani cu 
sănătate» și la bună revedere !“

I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
!
I Pasiune
| pe... două roți
I
I

I
I
I

După ce am publicat în ru
brica noastră despre performan
tele celor doi pensionari din 
Focșani și București, care au 
făcut turul țării pe bicicletă, 
primim la redacție o altă veste 
și mai și -r de la Nicolae Ilie 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Pină acum patru ani, cînd 
s-a pensionat de vîrstă, a fost 
maistru constructor. De cînd a 
schimbat mistria cu ghidonul bi
cicletei, nu e zi să nu parcurgă 
zeci și zeci de kilometri. Cu bici
cleta lui, „Carpați", a străbătut 
țara-n lung și-n lat, totalizing 
pînă acum peste 30 000 kilometri. 
Pentru 1979 și-a propus să-și do
boare propriul record, iar in 1980 
vrea să ajungă la Olimpiada ■ de 
la Moscova tot cu... „prietena" 
sa pe două roți, cum îi zice el. 
Drum bun I !i

| Supărat foc!
Pe bună dreptate, Ț.C. se lău

da în dreapta .și în stingă : >Jju, 
la 40 de ani, sini un arft reali
zat. Am un serviciu bun la 
«Viscoza» Lupeni, locuiesc în- 
tr-un apartament pe cinste, am 
copii cuminți și silitori".

Așa era, pînă nu de mult, cînd 
T.C. a început să cocheteze tot 
mai des cu Bachus. De la 
chefuri prelungite pină tirztu 
din noapte și pînă la scandaluri 
in familie n-a mai fost decît un 
pas. Zadarnice au fost încercă
rile soției, ale rudelor și veci
nilor. Cu cit il rugau mai mult 
și încercau să-l potolească 
într-un fel, cu atit T. C. se în
furia mai abitir. Pină deunăzi, 
cînd, foc de supărat, a aruncat 
toată îmbrăcămintea și așternu- 
turtle claie peste grămadă in 
mijlocul casei și le-a dat foc '. 
Abia cind și-a văzut isprava s-a 
trezit dc-a binelea.

I
I
I
I
i
i
i
i
i
I
!
I
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I
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Falsul ofițer
Punct de control pe drumul 

național 24 de pe raza județului 
Vaslui. Un agent de circulație 
solicită omului de la volanul 
autoturismului Skoda 4-B—3 741 
actele la control.

— Țineți cu tot dinadinsul să 
mă legitimați ? — l-a întrebat 
cel de la volan pe milițian. Și 
dacă vă spun că sînt ofițerul 
Nicolae Stanciu ?

— Foarte bine. Și eu v-aș 
spune „să trăiți", dar mai în
tîi vă rog să prezentați 
la control.

Din acte rezulta — să 
să nu crezi! — că omul 
volan nu era ofițer, ci subingi- 
ner, _ ’ ’
Stanciu, ci Nicolae Adrian, 
n-avea 
auto... 
legea !

actele

vezi șt 
de la

că nu-l chema Nicolae 
, vă
nici permis de conducere 
Mai departe, ce-o zice

I La întrecere
I cu trenul
I

I
I

I
I I

I
I

O întîmplare pe cit de năs
trușnică, pe atit de tragică ne 
relatează procurorul Ion Micuț, 
din Rm. Vîlcea. Exact in ziua 
in tare Gheorghe Bădică, șofer 
la întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locati
vă Vîlcea, împlinea 28 de ani, a 
plecat impreună cu doi dintre 
colegii săi, tot șoferi, intr-o 
cursă de agrement cu autobas
culanta 31-VI-2 532. Cum mer
geau cei trei pe drumul spre 
Ionești, numai ce-i ajunge din 
urmă acceleratul 232 dinspre 
Rm. Vîlcea.

— Acu’ să vedem care pe 
care ! — și-a zis cel de la vo
lan și a apăsat pe accelerator 
pină la refuz.

Autobasculanta, nedusă
nici un raliu pînă atunci, tros
nea și hodorogea din toate 
obloanele și pinioanele. încă 
mai era timp să intervină cei 
doi spre a-l potoli pe năbădă
iosul lor coleg de la volan, dar 
n-au făcut-o. Cert este că auto
basculanta a ajuns la un mo
ment dat la un pasaj de cale 
ferată, cu 100 km pe oră. Cel de 
la volan a vrut să „taie" calea 
acceleratului, dar locomotiva 
acestuia a făcut autobasculanta 
praf și pulbere, iar cei trei 
feri și-au pierdut viața.

Rubrică realizată de
Pelre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteiir
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Folosirea maxima a timpului de lucru

o cale sigura de creștere a productivității muncii
Minutele cîștigate in abataje înseamnă mai mult cărbune la suprafață

într-o discuție cu mai multi șefi 
de brigăzi, mineri, tehnicieni si in
gineri. secretari ai comitetelor de 
partid de la minele din Valea Jiului, 
am abordat modalitățile aflate la în- 
demîna fiecărei formații de lucru 
pentru creșterea productivității mun
cii in abataje si sporirea producției 
de cărbune. O apreciere unanimă : 
folosirea deplină a timpului de mun
că de către formațiile din subteran 
reprezintă o rezervă importantă de 
creștere a producției de cărbune.

Ne aflăm la sectorul IV al între
prinderii miniere din Lupeni. cel 
mai mare sector de producție din 
Valea Jiului, unde a intrat de curînd 
în producție al patrulea 
mecanizat, pe această 
considerabil producția 
extras. Rolul hotărîtor 
întărirea disciplinei în 
celei tehnologice. Mai __
darea si preluarea schimburilor din 
mers, asigurarea funcționării com
plexelor mecanizate, a celorlalte me
canisme si utilaje, neîntrerupt. în 
bune condiții.

— Conducerea minei acționează cu 
toată fermitatea pentru introducerea 
mecanizării în toate abatajele, orga
nizarea producției si a muncii, cali
ficarea si policalificarea minerilor, 
asigurarea unei asistențe tehnice co
respunzătoare în toate schimburile 
— ne spunea ing. Dumitru Dănciu- 
lescu. șeful sectorului IV. Trebuie să 
precizez insă că aceste direcții de 
acțiune nu pot fi eficiente dacă se 
scapă din atenție un lucru minor la 
prima vedere : predarea si preluarea 
schimbului din mers. De cînd comi
tetul de partid. împreună cu condu
cerea sectorului, urmărește îndeaproa
pe modul în care se efectuează pre
darea si preluarea schimburilor din 
mers, productivitatea în abataje a 
crescut cu 100—150 tone cărbune 
pe zi.

în toate minele din Valea Jiului 
sînt cunoscute realizările brigăzii lui 
Eugen Voicu de la întreprinderea 
minieră din Petriia. care a lansat 
valoroasa inițiativă „Brigada înaltei 
productivități". Cei 70 de mineri, 
ortaci de-ai lui Voicu, au raportat 
încă la începutul lunii decembrie 
realizarea unui angajament mobili
zator : extragerea a 20 000 tone de 
cărbune peste prevederi in acest an. 
Așa cum sublinia harnicul șef de 
brigadă, la un recent schimb de ex
periență (organizat la Petriia cu șefi 
ai formațiilor de lucru de la toate

 t

întreprinderile miniere din acest 
bazin carbonifer), trecerea la progra
mul de lucru de 6 ore. munca în 4 
schimburi presupun o organizare te
meinică a lucrului, riguros respectată 
de fiecare brigadă, de fiecare miner, 
asigurarea mersului neîntrerupt al 
utilajelor. Or, aceasta înseamnă 
predarea si preluarea schimburilor 
din mers.

în brigada lui Voicu întregul 
schimb se întîlneste in sala de apel 
înainte cu o oră de începerea lucru
lui. Niciodată nu a lipsit în acest an 
cineva nemotivat I După aceea, în-

Aninoasa, unii mineri se întîlnesc la 
schimb pe galerii, ceea ce înseamnă 
că unii nu respectă programul de 
lucru, iar alții întîrzie intrarea în a- 
bataj. Efectuarea în aceste condiții 
a schimburilor împiedică folosi
rea completă a timpului de muncă, 
ă utilajelor și a complexelor meca
nizate. influențează realizarea pro- 
ductivitătilor planificate.

Sarcinile sporite ce revin minerilor 
Văii Jiului în creșterea producției de 
cărbune, prevederile de plan pentru 
anul 1979 impun eliminarea acestor 
neajunsuri, folosirea integrală în

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

complex 
bază sporind 

de cărbune 
Insă il are 

muncă si a 
precis : pre-

Experiența unor unități miniere
din Valea Jiului

tregul schimb se îndreaptă spre aba
taj. Fiecare miner, sef de schimb și 
chiar șeful brigăzii iau cu ei diferite 
materiale ușoare si uneori chiar ma
terial pentru armare. Odată ajunși 
în abataje — întotdeauna cu o ju
mătate de oră înainte de ora intrării 
în sut — schimburile se predau din 
mers. în acest mod. fiecare miner 
trece din mers la realizarea sarci
nilor ce îi revin în schimbul său, 
nu mai pierde timp asteptînd să vină 
maistrul sau șeful de brigadă să-i 
spună ce are de făcut. Rezultatele 
acestei formații de lucru fac ca sec
torul IV al minei Petriia să se si
tueze la loc de frunte, iar brigada 
să se afle ne primul loc în între
cerea pe bazinul carbonifer al Văii 
Jiului.

Asemenea brigăzii țuf Voicu proce
dează peste 120 de brigăzi de mineri 
de la toate întreprinderile miniere 
din Valea Jiului. Printre acestea se 
numără brigăzile conduse de Gheor- 
ghe Scorpie (I.M. Uricani). Ion Co
jocarii (I.M. Lonea). Ilie Fillche și 
Francisc Fazakaș (I.M. Paroșeni), Ion 
Budiliceanu și Valentin Tofană (I.M. 
Lupeni). Dumitru Sabău (I.M. Vul
can) si multe altele care au extras 
peste prevederi însemnate cantități 
de cărbune.

Și totuși există încă brigăzi care 
nu predau' si preiau schimbul din 
mers, irosind timp prețios în sala de 
apel sau în drum spre locurile de 
muncă. în multe sectoare productive, 
mai ales la Bărbăteni. Livezeni și

toate întreprinderile si sectoarele de 
producție a fondului de timp, utili
zarea eficientă, cu maximum de ran
dament. a timpului de lucru și a 
mijloacelor tehnice din dotare.

Sintetizînd părerile și propunerile 
interlocutorilor noștri, redăm direcțiile 
de acțiune ale comitetelor de partid, 
consiliilor oamenilor muncii, ale ca
drelor tehnice de specialitate în ve
derea eliminării timpilor morți la 
preluarea schimburilor, evitării stag
nării unor complexe mecanizate sau 
a altor utilaje.
• Comitetele de partid, conduce

rile sectoarelor să aibă o evidență 
clară a numărului brigăzilor, a com
ponentei acestora si să asigure repar
tizarea în fiecare brigadă a comu
niștilor. a celor mai 
toinici mineri ; .
• Organizațiile de

toare si schimburi să desfășoare o 
susținută muncă poiitico-educativă 
privind preluarea Si aplicarea în pro
ducție a celor mai valoroase initia
tive muncitorești. între care „Brigada 
înaltei productivități" să ocupe un loc 
central. întrucît înfăptuirea obiecti
velor ei clare, precise, asigură întă
rirea ordinii si a disciplinei, crește
rea productivității muncii în fiecare 
formație de mineri ;
• Toate formele muncii politice de 

masă si de propagandă vizuală să vi
zeze cu mai multă convingere si efi
cientă problema folosirii integrale a 
timpului de lucru si a mașinilor si 
utilajelor, preluării si aplicării celor 
mai înaintate inițiative muncitorești ;

• Conducerile tehnice ale între
prinderilor si ale sectoarelor să asi
gure toate condițiile necesare pre
luării si predării schimburilor din 
mers, folosirii eficiente a fiecărui 
minut din cele 6 ore de muncă, asi
gurării în toate cele patru schimburi 
a unei asistente tehnici corespunză
toare. o bună aprovizionare cu mate
rialele necesare desfășurării 
diții optime a întregului 
tehnologic.

în ultima decadă a lunii
brie si în primele două decade ale 
lunii decembrie a.c., printr-o exem
plară mobilizare muncitorească, mi
nerii Văii Jiului au obținut producții 
de vîrf. demonstrînd prin fapte că stă 
în puterea fiecărui colectiv de mi
neri. a fiecărei formații de lucru, să . 
obțină noi creșteri ale producției de 
cărbune, că sînt hotărîți ca încă din 
această lună să atingă productivită- 
tile prevăzute pentru anul 1979.

în con- 
proces

noiem-

inimosi si

partid pe

des-

sec-\
Sabln CERBU
corespondentul „Scînteii'

Coordonate noi într-o comună 
bihoreană

Ion Arion, profesor la Școala ge
nerală din comuna Aușeu, județul 
Bihor : Pînă in urmă cu vreo zece 
ani locuitorii satelor Aușeu, Groși, 
Luncșoara, Gheghie, Cacuciu-Vechi 
și Codrișoru se ocupau mai mult cu 
agricultura in cele două cooperative 
agricole din comună. Prea putini 
erau aceia care se gindeau că, as
tăzi, fabrica „Refractar", Combi
natul de lianți și azbociment, coo
perativa „Meșteșugarul", E.G.C.L., 
unitățile spitalicești și comerciale 
din Aleșd vor avea nevoie și de 
forța brațelor și a mintii lor. că 
în comuna noastră, Aușeu. se 
vor înfăptui atîtea realizări. în 
cei zece ani, care au trecut 
de la noua împărțire admi- 
nistrativ-teritorială, in comună 
s-au construit peste 250 de case noi, 
un sediu modern pentru consiliul 
popular, în satele Aușeu și Lunc
șoara se înalță noi școli cu etaj, 
a crescut mult productivitatea mun-

cii în C.A.P. Atenție deosebită se 
acordă și îngrijirii medicale a popu
lației prin rețeaua sanitară din co
mună.

O eficientă muncă politico-ideolo- 
gică și cultural-artistică se desfă
șoară în cadrul activităților orga
nizate permanent la cele cinci că
mine culturale, prin învățămîntul 
politico-ideologic de partid și 
U.T.C., prin gazeta de perete comu
nală, brigada științifică, învățămîn
tul agrozootehnic. In actuala ediție 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", căminele culturale de la 
noi sînt gazdele numeroaselor spec
tacole prezentate de cele zece for
mații inscri.se în competiție.

O bibliotecă cu peste 15 000 de vo
lume, un însemnat număr de publi
cații, sute de televizoare și aparate 
de radio aduc in satele comunei lu
mina cărților, îi informează pe cetă
țeni asupra dezvoltării continue a 
patriei.

O caldă și tovărășească mulțumire
am vrea să 

și tovărășească 
din suflet celor 
și ne ajută în 

colectivul

Micile orașele ale marilor 
bucurii

Duminică dimineața, în alaiul spe
cific de vacanță, s-au deschis, ca de 
fiecare dată în prag de an nou, oră
șelele: copiilor, pare — grație orga
nizatorilor din fiecare sector al 
Capitalei — au .înviprat, din nou, cu 
lumea lor plină de farmec și poezie, 
marile parcuri bucureștene. Mii de 
copii, însoțiți de părinți, și-au dat 
întâlnire în parcurile Plumbuita, 
amenajat de curînd într-unul din cele 
mai noi și mai frumoase ansambluri 
urbanistice, „23 August", „Nicolae 
Bălcescu", „Drumul Taberei", „Ti
tan", Parcul Tineretului, Sălaj- 
Vicina sau în Floreasca, spre a-l în- 
tîlni pe Moș Gerilă într-un decor din 
care nu au lipsit decît fulgii de nea.

pregătiți să stea de vorbă cu el, să-i 
spună poezii, să-i asculte povețele 
și, desigur, să se întîlnească. apoi- cu 
eroii poveștilor lor dragi. Dotate cu 
instalații multiple pentru distracție, 
create cu pricepere și fantezie de cei, 
marij ieri, micile < 
aceeași animație 
rală. Pe scenele 
au evoluat cele 
ale micilor artiști amatori. Au fost 
prezentate diapozitive și filme de de
sene animate, s-au organizat jocuri 
și alte activități distractive pentru 
copii. O inițiativă care umple în chip 
fericit zilele de vacanță ale copiilor, 
pentru care organizatorii merită 
felicitări. (Dumitru Tîrcob).

orășele au cunoscut 
ca în ziua inaugu- 
special amenajate 
mai bune formații

■ ■■■■■■■■■■ ■■
(Urmare din pag. I)
11,2 la sută, unul dintre cele mai 
înalte ritmuri de creștere înregistra
te pe plan mondial.

Sînt înfăptuiri trainice, genera
toare de optimism și încredere, 
sînt suportul material și moral 

al viitorului. Un viitor pornit din 
prezent, din certitudinile sale, un 
viitor al muncii neobosite pentru în
făptuirea luminosului Program al 
partidului. Partidul ne cere să facem 
eforturi mai mari pentru dezvoltarea 
industriei, a întregii econgmii, pen
tru a lichida cît mai repede rămîne- 
rea în urmă pe care am moștenit-o și 
a ne apropia, intr-un timp cit mai 
scurt, de țările dezvoltate. Și, cum 
o știm, in acest pasionant drum al 
muncii, doar cîțiva ani ne mai des
part de țnomentul cînd România va 
atinge nivelul țărilor cu dezvoltare 
medie. Care sînt garanțiile materiale 
ale acestor prevederi mobilizatoare ?

Vor rămîne adine în conștiința po
porului vibrantele cuvinte rostite de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU î 
„In fața națiunii apar momente unice, 
hotăritoare pentru destinul și viitorul 
său. Astăzi trăim momente de care 
depinde locul pe care il va avea Ro
mânia socialistă în marea familie a 
țărilor socialiste, a tuturor națiunilor 
lumii... Orice reducere a acumulărilor, 
orice slăbire a ritmului de dezvoltare 
în condițiile actualei revoluții tehni- 
co-științifice nu pot decît să con
damne națiunea noastră la înapoiere 
pentru o lungă perioadă de timp, să 
pună in pericol atit prezentul, cit și 
viitorul poporului".

Practica mondială, experiența a 
numeroase țări au dovedit că înal
tul dinamism, prosperitatea unei 
economii au ca punct de plecare acu
mularea productivă. La scară uni
versală s-a verificat că epocile de 
puternică înflorire economică s-au 
grefat întotdeauna pe un intens pro
ces de acumulare.

— Cerința menținerii unei 
rate înalte a acumulării — preci
zează prof. univ. dr. Constantin 
Enache — este și mai mare 
in epoca contemporană, cînd re
voluția tehnico-științifică creează 
atit șansa reală a comprimării 
etapelor de dezvoltare, dar și 
riscul — datorită nealocării re
surselor necesare promovării . 
noilor cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice — adincirii deca
lajelor intre statele avansate și 
cele rămase in urmă economic. 
Descifrind cu luciditate științi
fică cerințele epocii actuale, 
partidul nostru a stabilit ca li
nie strategică fundamentală în 
politica sa economică înfăptuirea 
unei rate incite, rațional dimen
sionate a acumulării. Astfel, in 
ultimul deceniu rata acumulării 
a sporit, in țara noastră, de la 
25 la sută la 33—34 la sută, nivel 
caracteristic și pentru acest cin
cinal. Trebuie să arătăm, insă, 
că necesitatea vitală a unei 
înalte rate a acumulării nu a 
fost înțeleasă întotdeauna și pe

GIURGIU spatii comerciale

I A
La sfîrșitul anului, 

în cartierul textiliste- 
lor din municipiul 
Giurgiu s-a deschis 
magazinul pentru co
pii „Prichindelul", am
plasat la parterul unui 
bloc de locuințe de pe 
strada Tineretului. în 
cadrul aceluiași com
plex a fost inaugurat 
și magazinul „Practic", 
al 7-lea dintre cele

date in folosipță In 
1978 în municipiu) 
Giurgiu. în decursul a- 
cestui an s-au mai pus 
la dispoziția publicul 
lui două magazine ali
mentare cu autoservi
re în cartierul Slobo
zia și în piața agroali- 
mentară și patru ma
gazine în cartierul Po
liclinicii din munici
piul Giurgiu. La Olte-

se pregătește 
inaugurarea a trei ma
gazine la parterul noi
lor blocuri și este a- 
vansată construcția ba
zarului în piața orașu
lui. A început, de a- 
semenea, construcția a 
trei magazine la Giur
giu și patru la Olteni
ța. (Lucian Ciubotarul

In fotografie : Noul 
magazin „Prichinde
lul" din Giurgiu.

Rîndurile de față 
constituie o caldă 
mulțumire adresată 
care ne-au ajutat 
această campanie, cînd 
întreprinderii de industrializare a 
sfeclei de zahăr Țăndărei se con
fruntă cu greutăți inerente oricărui 
început, mai ales că unitatea noas
tră a fost ridicată într-o zonă fără 
tradiții muncitorești, unde pînă nu 
de mult, era doar cîmpul. Mul
țumim echipei maistrului Ion Lică 
de la O.I.F. Ialomița, brigăzii sub- 
inginerului I. Pricop de la I.E.I.L.I.F. 
Fetești, celor de la întreprinderea 
de ulei, combinatul de îngrășămin
te chimice și exploatării de gospo
dărie comunală și locativă din Slo
bozia, care au muncit la înlăturarea 
defecțiunilor de la instalațiile de 
spălarea și tăierea sfeclei de zahăr, 
la cuptorul de var.

Adresăm cele mai sincere mulțu
miri celor care ne ajută să realizăm 
nu numai zahărul, dar mai ales la 
formarea unui detașament muncito
resc bine pregătit profesional. Cînd 
scriu aceste rînduri mă gindesc la

lăcătușul Tiberiu Urvaly de la Fa
brica de zahăr Arad, la operatorul 
Vasile Șofran de la Fabrica de za
hăr Luduș, la maiștrii Francisc 
Elteto. de la Fabrica de zahăr Tg. 
Mureș. Aurel Popovici de la Fabri
ca de zahăr din Timișoara, Constan
tin Rîșnoveanu, de la Fabrica de 
zahăr Bod. județul Brașov, Vasile 
Niculescu, de la Fabrica de zahăr 
Sascut, Marcel Alexa. Fabrica de 
zahăr Buzău și ing. Nicolae Pavel, 
de la Fabrica de zahăr Buzău, care 
sînt prezenți in fabrică nu numai 
cit prevede programul, dar și cit 
este necesar, constituind exemple 
de netăgăduit și de urmat pentru 
tinărul nostru colectiv. Tuturor ce
lor care ați venit în ajutorul nos
tru, aici, in inima Bărăganului, la 
întreprinderea de zahăr Țăndărei 
din diferite părți ale țării, vă mul
țumim din suflet.

Vasile PUȘCAȘU
maistru tehnolog, 
secretarul organizației P.C.R., 
schimbul II

Intervenție
Ing. Vasile Suciu, șeful atelieru

lui acid sulfuric de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Năvodari : 
Instalația de acid sulfuric intrase 
în revizie anuală planificată. Unul 
din picioarele turnului de răcire a 
gazelor era grav deteriorat, încit 
grătarul de susținere se lăsase ușor, 
iar instalațiile de depozitare înce
puseră să piardă acid și gaze.. Pe 
moment, soluția părea una singură : 
oprirea instalației, demontarea ei, 
scoaterea grătarului și rezidirea pi
ciorului. După un calcul sumar, 
zece zile de staționare ar fi echiva
lat, cu diminuarea producției cu 
6 000 tone acid sulfuric și 6 000 tone 
de abur, ceea ce ar fi însemnat 
energie calorică și electrică pierdută, 
plus repercusiuni în producția altor 
secții. Mai era însă o soluție : picio
rul turnului să fie refăcut fără de- 

^montarea instalațiilor. O operațiune

’ operativă
grea, pentru că locul era strimt. 
Echipa de schelaj'i condusă de 
comunistul Ionel Gheorghe și 
șeful mecanic Florin Fulea au 
întocmit planul de intervenție, 
luînd toate măsurile de siguranță. 
Scurgerea de acid a fost, astfel, de
viată, s-a creat un loc de refugiu 
în caz de pericol și, rînd pe rînd, 
cei trei schelari, mai întîi șeful lor, 
Ionel Gheorghe, apoi Ion Vișoiu și 
Petre Marinescu au intrat în insta
lație. Cu curaj și răbdare s-a con
struit schela, treaptă cu treaptă. 
Pericolul oricărui accident era 
exclus. Au intrat apoi la lucru zi- 
darli-șamotori : Tănase Ștefan, La- 
zăr Frățilă și Vasile Zaharia. După 
patru ore de muncă încordată și 
emoții piciorul turnului era refăcut 
complet. Instalația a început să lu
creze la întreaga capacitate. y

DINAMISMUL Șl EFICIENȚA ECONOMIEI
deplin. Intr-o anumită perioadă 
s-au vehiculat și la noi păreri 
care îndemnau, in numele creș
terii nivelului de trai, să se con
sume cit mai mult din venitul 
național, lăsind preocuparea pen
tru dezvoltarea ulterioară a țării 
exclusiv pe seama generațiilor 
viitoare. Este de înțeles că 
aceasta ar fi dus nu numai la 
încetinirea ritmului de dezvol
tare, ci și la o dare înapoi a 
nivelului de trai. .

Se înțelege că partidul nostru, pur- 
tînd răspunderea istorică a destine
lor țării, a viitorului națiunii, nu a 
putut accepta și a respins cu toată 
hotărîrea o asemenea concepție în
gustă, consumatoristă, cantonată nu
mai în prezent și fără preocupare 
pentru ce lăsăm în urma noastră. 
Politica consecventă, de acumulare, 
de repartizare a unei rate inalte din 
venitul național pentru fondul de 
dezvoltare — opțiune economică și 
socială fundamentală a partidului 
nostru — s-a dovedit o politică de 
înaltă responsabilitate pentru prezen
tul și viitorul națiunii noastre 
socialiste.

A
n cincinalul actual efortul pen
tru acumulare se concretizează 
în circa 1 000 MILIARDE LEI 

investiții pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării. Adică, tot atit 
cît în cele trei cincinale precedente 
la un loc 1 Esențial este ca acest mare 
efort material și financiar pe care 
societatea noastră îl face pentru ac
celerarea dezvoltării să fie valorificat 
optim, cu maximă eficiență. întreaga 
noastră evoluție economică, prezentă 
și viitoare, nu are deci în vedere doar 
indici cantitativi, ci, într-o măsură 
mai mare ca oricînd, indici calitativi. 
Putem spune că, in ansamblul lor, 
creșterile cantitative în următorii ani 
se bazează pe adînci prefaceri cali
tative, România intrînd în acest fel 
într-o nouă etapă a dezvoltării sale. 
Este vorba, înainte de toate, de spo
rirea mai accentuată a productivității 
muncii, de folosirea mai rațională a 
materiilor prime, de economisirea 
energiei și combustibilului, de înnoi
rea tot mai accelerată a produselor. 
Sînt doar cîteva din elementele care 
dau conținut obiectivului fundamen
tal stabilit de Conferința Națională a 
partidului : „Să transformăm acumu
lările cantitative într-o calitate nouă, 
superioară !“.

Fiecare dintre noi, la locurile de 
muncă, sîntem gospodarii avuției na
ționale, ai banului public. Să facem 
pretutindeni ca sămînța aruncată pe 
pămintul fertil al muncii noastre să 
rodească din plin pentru noi, pentru 
țară. Să facem ca fiecare leu cheltuit 
în producție să aducă rezultate ma
xime pentru dezvoltarea economiei, 
pentru bunăstarea noastră. Iată unul 
din miile sau zecile de mii de fapte 
pe care ni-1 prezintă Eroul Muncii

I
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Socialiste, muncitorul Iosif 
ninger, de la întreprinderea 
structoare de mașini din Reșița

— Trăiesc intr-una din 
țile metalului românesc, la Re
șița, și lucrez într-o întreprin
dere constructoare de mașini. Am 
aflat de-a lungul anilor cu cită 
trudă se plămădește metalul, 
această pîine a industriei, ce 
efort face economia noastră pen
tru a asigura materiile prime 
necesare producției. Iată de ce 
cred că nu există sarcină profe
sională mai importantă pentru 
noi, cei ce modelăm metalul, de- 
cit să asigurăm zi de zi, în tot 
ce facem, o valorificare superi
oară a acestei prețioase materii 
prime. Adică să realizăm pro
duse de complexitate din ce în 
ce mai mare, să lichidăm risipa. 
Am lucrat la primele compre- 
soare românești și acum lucrez 
la montarea motoarelor navale 
cu puteri cuprinse între 4 000— 
30 000 CP. Am văzut cu ochii 
mei cum putem. înnobila meta
lul, cum, prin 'munca noastră, 
putem obține valori de 3—4 ori 
mai mari din aceeași cantitate 
de materie primă. Eu cred că a 
fi azi econom, a fi chibzuit cu 
fiecare gram de materie primă, 
cu fiecare strop de energie, cu 
fiecare leu pe care il ai la dis
poziție înseamnă o dovadă de 
maturitate economică, o dovadă 
de patriotism.

Da, spiritul de economie este o 
dovadă a spiritului patriotic. Și ca 
muncitorul din Reșița gîndesc și' al
ții. Milioane și milioane de oameni 
ai muncii gîndesc și acționează cu 
tenacitate pentru întronarea unui vi
guros spirit gospodăresc. Un calcul 
arată că reducînd, în acest cincinal, 
cu numai unu la sută ponderea chel
tuielilor materiale in produsul social, 
se pot obține in plus 13—14 miliarde 
lei venit național. înțelegem acum 
mai bine de ce conducerea partidului, 
secretarul său general urmăresc cu 
atîta stăruință reducerea și gospodă
rirea cu maximă eficiență a resurse
lor materiale din economie. Cum se 
știe, numai în domeniul investițiilor 
se estimează obținerea, în acest cin
cinal, a circa 100 miliarde lei econo
mii, resurse ce sînt destinate, deopo
trivă, pentru realizarea de noi obiec
tive, pentru devansarea lucrărilor la 
unele capacități și pentru creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai.

Wa- 
con-

cetă-

ezvoltăm în ritmuri înalte în
treaga economie. construim 
mult, promovăm un riguros re

gim de economisire. Care este, de 
fapt, scopul final al acestui efort ? 
S-o ascultăm mai întîi pe Floricica 
Lungu, muncitoare la întreprinderea 
de tricotaje din Petroșani :

— în urmă cu aproape 3 luni, 
in activitatea economică a mu

nicipiului nostru a fost consem
nat un important eveniment : a 
intrat in producție fabrica de 
tricotaje din Petroșani. Este pri
mul din cele șase obiective in
dustriale ce vor fi construite in 
Valea Jiului, pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață 
ale minerilor și familiilor lor. 
Cîteva sute de muncitoare, din 
care 95 la sută sîntem soții, 
fiice de mineri și preparatori din 
bazinul carbonifer, am învățat 
și acum profesăm meseria fru
moasă de confecționere sau tri
coteze. Concret, ce înseamnă 
această fabrică pentru mine ? 
Un ciștig de 2 000 lei, care ridică 
veniturile familiei la 6 000 lei, 
o posibilitate de afirmare a ap
titudinilor mele. Avem patru 
copii care se bucură și ei de cele 
mai bune condiții de îngrijire și 
școlarizare.

Este o secvență dintr-un amplu 
tablou în mișcare, plin de forță și 
dinamism, plin de căldură umană. 
Planurile noastre ies din sfera dezi
deratelor și intră în sfera certitudi
nilor. Certitudini care înseamnă pro
duse mai multe necesare economiei, 
noi locuri de muncă. O imensă căl
dură umană se degajă din filele 
acestor programe care se înfăptuiesc 
prin oameni și pentru oameni. In 
acest cincinal, 1—1,2 milioane de oa
meni, în majoritatea lor tineri, vor 
intra în arena muncii ; tot atîtea re
tribuții în plus, tot atîtea destine 
pornite spre afirmarea lor și a țării. 
Iată, deci, una din dimensiunile so
ciale, profund umane, ale vastului 
nostru program de dezvoltare.

O altă dimensiune o conturează 
tovarășul Raduly Alexe, pri
marul orașului Mircurea Ciuc, 

capitala județului Harghita, care a 
cunoscut o puternică înflorire în ul
timii ani :

— In orașul Miercurea Ciuc 
aproape că nu exista întreprin
dere industrială, in sensul de 
astăzi al cuvintului. Rod al unei 
dezvoltări impresionante, pe 
harta economică a orașului au 
apărut, în ultimii ani, 12 noi și 
mari unități industriale : între
prinderea de tractoare — care va 
realiza in anul T980 o producție 
de 10 000 tractoare, de două ori 
mai multe decît existau in Ro
mânia antebelică — o întreprin
dere de tricotaje, o filatură, în
treprinderea de confecții, o fa
brică de mobilă și una de prelu
crare a maselor plastice, o între
prindere de prelucrare a lapte
lui, o fabrică de bere și altele. 
Astăzi, oamenii muncii români 
și maghiari, care muncesc în
frățiți in industria orașului 
Miercurea Ciuc, realizează o 
producție industrială de 15 ori

mai mare față de acum 15 ani. 
Comparativ cu cele 1 700—1800 
locuri de muncă, cu 15 ani in 
urmă, astăzi există nu mai pu
țin de 26 700, ceea ce la o popu
lație de 34 000 de locuitori în
seamnă foarte mult. Acum se 
desfășoară din plin lucrările de 
construcție a noului centru civic 
care numără, între altele, un an
samblu de 4 800 de apartamente, 
o nouă casă de cultură, sediul 
politico-administrativ, un hotel 
de mare capacitate, sală de sport 
polivalentă, școli, grădinițe, 
creșe ș.a. Iată că, așa cum spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu,

„Miercurea Ciuc, reședință a ju
dețului Harghita, devine o ade
vărată fală a secuimii".

Cît© secvențe de acest fel am mai 
putea oferi ! Zalău, Bistrița, Sf. 
Gheorghe, Vaslui, Focșani, Botoșani, 
Slobozia, Alexandria, Tîrgoviște, Sla
tina, Tg. Jiu ș.a. — iată doar cîteva 
repere pe harta României socialiste 
care descriu tot atîtea contururi noi 
ale bunăstării materiale și spirituale 
de care se bucură toți fiii țării, fără 
deosebire de naționalitate, indiferent 
de județukîn care trăiesc șl muncesc. 
Este evident că noile implanturi in
dustriale în toate județele țării și, în
deosebi, în cele mai puțin dezvoltate, 
sînt însoțite de întregul cortegiu al 
atributelor civilizației : cartiere de lo
cuințe, școli, lăcașuri de cultură, im
portante dotări edilitar-gospodărești. 
Ce reprezintă toate acestea la nivelul 
întregii țări ?

• Aproape jumătate din populația țării locuiește în ora
șe, iar mai bine de DOUĂ TREIMI DIN CETĂȚENII PATRIEI 
LOCUIESC IN CASE NOI;

• în acest cincinal construim PESTE UN MILION DE A- 
PARTAMENTE, iar în viitorul cincinal — 1 300 000 DE APAR
TAMENTE ;

® în anii republicii s-au construit peste 30000 DE UNI-
TAȚI DE ÎNVĂTĂMÎNT, 15 000 CREȘE Șl GRĂDINIȚE, PESTE 
36 000 DE AȘEZĂMINTE CULTURALE.

Sînt dovezi materiale ale profun
dului umanism care străbate întreaga 
politică de dezvoltare economică, ale 
egalității în drepturi a tuturor fiilor 
patriei fără deosebire de naționali
tate ; sînt dovezi ale țelului suprem

a tot ce înfăptuim sub conducerea 
înțeleaptă a partidului.

Din zestrea bunăstării noastre înăl
țate pe temeliile trainice ale dezvol
tării economice mai prezentăm, sin
tetic, două, care poartă girul anilor 
acestui cincinal :

• Pe baza hotărîrii Conferinței Naționale a partidului 
din decembrie anul trecut, în acest an au beneficiat de redu
cerea săptâmînii de lucru 1 371 500 de oameni ai muncii. Pen
tru anul viitor se prevede ca de această importantă măsură 
să beneficieze 55—60 la sută din personalul muncitor ;

• în acest an s-a încheiat, cu trei luni mai devreme decît 
s-a prevăzut, prima etapă de majorare a retribuției oameni
lor muncii. în anul viitor se va trece la cea de-a doua etapă 
de majorare a retribuției ; pe ansamblul cincinalului retribuția 
reală va spori cu 32 la sută, față de 20 la sută cît s-a prevă
zut inițial.

★
...Acum, la cumpăna dintre ani, privim drumul parcurs in dezvoltarea 

economicâ, în creșterea bunăstării poporului în anii republicii și scrutăm 
viitorul; viitorul imediat, al anului 1979, al sfîrșitului de cincinal; viitorul 
apropiat al trecerii României în rîndul țârilor cu dezvoltare medie și vii
torul nu prea îndepărtat al ajungerii la nivelul statelor dezvoltate.

Scrutînd viitorul, să comparăm exigențele sale cu exigențele muncii 
prezentului. Pentru noi, viitorul luminos a început, îl clădkn acum, aici, 
prin munca de zi cu zi, prin dăruirea și pasiunea noastră. Privim opti
mist viitorul, avînd drept forță politică conducătoare Partidul Comunist 
Român — un partid încercat, un partid care de aproape șase decenii 
luptă neobosit pentru împlinirea celor mai înalte aspirații și năzuințe ale 
poporului. De aici, din acest prezent al certitudinilor și încrederii, al mun
cii și demnității, din acest prezent al unității de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, construim viitorul.

I
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Domnului MOHAMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Stimate domnule președinte,
lini face o mare plăcere ca la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere 

să vă adresez un cordial salut de prietenie, calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate, de deplin succes în activitatea pe care o consacrați bună
stării, liniștii și progresului poporului egiptean, realizării pe cale politică, 
prin tratative, a unei păci trainice și echitabile in Orientul Mijlociu.

îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirile pe care le-am avut în 
ultimii ani, de convorbirile și ințelegerile la care am ajuns împreună, în 
momente de mare însemnătate pentru impulsionarea relațiilor de 
prietenie și cooperare româno-egiptene, pentru întărirea conlucrării 
țările noastre în sfera vieții internaționale.

Sînt ferm convins, stiînate domnule președinte, că relațiile rodnice 
statele noastre vor cunoaște în viitor o amplificare tot mai puternică potrivit 
aspirațiilor și intereselor fundamentale ale popoarelor român și egiptean, 
spre binele păcii, securității și cooperării în Orientul Mijlociu și în lume. 

Doresc să folosesc și această ocazie pentru a vă ura, din partea mea și 
a poporului român, viață îndelungată și multă fericire personală, iar po
porului egiptean prieten împlinirea aspirațiilor sale de pace, prosperitate și 
progres.

stimă, 
dintre

dintre

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La Iași s-a inaugurat Din viața partidelor progresiste 

și democratice din țările 

în curs de dezvoltare

Decernarea premiilor 
celei de-a X-a ediții 
a concursului anual 

al filmului de scurt-metraj 
Cupa de cristal"

Cea mai mare librărie din tară

CASA

Zilele trecute s-a inaugurat 
la Iași Casa cărții, cea mai mare 
librărie din țară. Noul edificiu, 
cu două etaje amplasat in ime
diata apropiere a Palatului Cul
turii, dispune de 5 000 titluri de 
lucrări social-politice. beletris
tice. de artă, științifice și teh
nice editate in limba română și 
ale naționalităților conlocuitoare, 
precum și în limbile de circula
ție mondială. în noua clădire 
au fost rezervate spații pentru 
saloane ale cărții, expoziții, re
citaluri de poezie și muzică, în- 
tîlniri ale cititorilor cu scriitorii 
și autorii diferitelor lucrări. (Ma- 
nole Corcaci).

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

La studioul „Alexandru Sahia" din 
Capitală a avut loc luni festivitatea 
decernării premiilor celei de-a X-a 
ediții a concursului anual al filmului 
de scurt-metraj „Cupa de cristal", or
ganizat de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Uniunea sindicatelor 
din învățămînt, știință și cultură și 
Centrala „România-film" în cadrul ce
lei de-a Il-a ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României". Premiul 
I și „Cupa de cristal" au fost decer
nate filmelor „Școala de inventatori" 
(regia loan Moscu) — pentru filmul 
documentar ; „Ce este lumina ?“ (re
gia Zoltan Terner) — pentru filmul 
științific și „Ecce Homo" (regia Ion 
Popescu-Gopo) — pentru filmul de 
animație. Premiul special al juriului 
pentru regie și imagine a fost atribuit 
regizorului Pantelie Țuțuleasa pen
tru filme de eveniment politic.

(Agerpres)

FRELiMQ. „Voința popoarelor
poate impune pacea"

Cea de-a IV-a Plenară a Comitetului Central al FRELIMO, des
fășurată recent, a aprobat o serie de rezoluții referitoare la problemele 
majore ale dezvoltării economiei naționale și la politica externă a 
Republicii Populare Mozambic.

Clasamentele Asociației presei sportive
FEMININ : 1. Nadia Comăneci

(gimnastică) ; 2. Natalia Mărășescu 
(atletism) ; 3. Virginia Ruzici (tenis) ; 
4. Emilia Eberle (gimnastică) ; 5. Ma
ria Alexandru (tenis de masă) ; 6. Ni- 
culina Iosif (tir) ; 7. Carmen Bunaciu 
(înot) ; 8. Maria Cosma (caiac) ; 9. 
Eva Ferenczi (tenis de masă) ; 10. Ma- 
ricica Puică (atletism).

Au mai primit voturi : Liana Mihuț 
(tenis de masă), Eva Zorgo Raduly 
(atletism), Ileana Silai (atletism), 
Elena Andreescu (popice), Simona 
Arghir-Sandu ’ (handbal), Victoria 
Banciu (volei).

MASCULIN : 1. Ion Draica (lupte 
greco-romane) ; 2. Constantin Ale
xandru (lupte greco-romane) ; 3. Va-

sile Dîba (caiac) ; 4. Ivan Patzaichin 
(canoe) ; 5. Ștefan Rusu (lupte greco- 
romane) ; 6. Ilie Fioroiu (atletism) ; 
7. Iosif Tismănar (popice) ; 8. Dan 
Grecu (gimnastică) ; 9. Mircea Ro- 
mașcanu (ciclism) ; 10. Corneliu Ion 
(tir).

Au mai primit voturi : Nicu Gingă 
(lupte), Virgil Donciu (haltere), Ni- 
colae Dobrin (fotbal). Ion Buta (hal
tere), Gheorghe și Toma Simionov 
(canoe), Ilie Năstase (tenis), Florin 
Gheorghiu (șah), Daniel Radu (box), 
Arpad Szabo (judo), Cornel Penu 
(handbal), Enciu Stoica (rugbi), Cor
nel Dinu (fotbal), Ștefan Sameș 
(fotbal).

Schi în Paring
în cadrul natural de adevărată 

iarnă, cu zăpadă multă și pîrtii bune, 
comisia județeană de schi a C.J.E.F.S. 
și Consiliul județean al sindicatelor 
Hunedoara au organizat deschiderea 
oficială a sezonului competițional de 
schi din munții Paring. La startul 

. primului concurs de duminică s-au 
aliniat numeroși concurent! ai clubu
rilor și asociațiilor sportive din Pe
troșani, Lupeni. Uricani, Dilja. Deva, 
precum și studenți ai Institutului de 
educație fizică și sport. Pe primele 
locuri s-au clasat sportivii din Pe
troșani și Lupeni. (Sabin Cerbu).

BULETIN RUTIER
Recomandări de Ja_ Inspectoratul General 

circulateDirecția
al Miliției,

Fotbalul în școlile clujene
Și în județul Cluj, campionatui 

școlar a impulsionat activitatea fotba
listică in rîndurile elevilor. Desfășu
rată pe baza noului regulament, pri
ma parte a competiției a reunit mii 
de elevi de diferite vîrste : numai în 
municipiul Cluj-Napoca numărul lor 
a trecut de 1 000. din 27 licee și 14 
școli generale. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut la școlile generale 
nr. 1, 16. 15 și 6. la Liceul de științele 
naturii, la liceele de transporturi și 
de construcții. Multă pasiune au pus 
în organizarea acestei întreceri pro
fesorii de educație fizică Ovidiu 
Rusu, Ioan Lbrincz. Mihai Donea, 
Teodor Voștinaru, Adrian Mureșan 
și alții.

— Socotim — ne spunea metodistul 
Nicolae Ienac, de la consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport 
— că acțiunea a demarat în mod co
respunzător. ea stimulind un climat 
de ambițioasă întrecere sportivă. De 
pe acum putem trage unele învă
țăminte privind returul de la primă
vară ca si etapele viitoare, pe loca
lități. pe județ și interjudețene. S-au 
impus reale talente care trebuie ur
mărite. orientate și pregătite. Dat 
fiind că municipiul Cluj-Napoca va 
fi gazda etapei • interjudețene — cu 
participarea județelor Bihor. Mara
mureș, Satu-Mare, Sălaj și Cluj — 
ne vom strădui să ne pregătim la ni
velul potențialului de care dispune 
un asemenea mare centru cu tradiție 
sportivă si mai ales fotbalistică.

Discutînd cu profesorul de educație 
fizică Ovidiu Rusu. de la Școala ge
nerală nr. 1. acesta ne spunea : Ac
țiunea de promovare a fotbalului in 
școli a apropiat acest sport de sufie-

tele și preocupările copiilor, care 
de-abia au așteptat să joace fotbal. 
Este bine că regulamentul condițio
nează participarea la etapa munici
pală de realizare a 16 jocuri de către 
fiecare echipă, deoarece, după un ase
menea efort se pot ■ trage concluzii 
mai precise asupra potențialului co
piilor din echipă. Ar fi necesar. însă, 
ca la aceste întreceri să participe cît 
mai multi antrenori ai echipelor de 
fotbal divizionare pentru a putea ur
mări din fașă, cum se zice, evoluția 
unor talente. Pentru a nu pierde con- ‘ 
tactul cu fotbalul, pină la etapele din 
primăvară, comisia județeană de 
fotbal organizează în vacanta de iar
nă o competiție de minifotbal in sală 
ce va fi dotată cu cupa „30 decem
brie".
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Al. MUREȘAN
corespondentul „Scinteil'

În cîteva rînduri 
Victorii ale șahistelor noastre 

întîlnirea internațională de șah 
desfășurată la Sinaia între selecțio
natele feminine ale României și 
Bulgariei s-a încheiat cu scorul ge
neral de 27,5—20,5 puncte în favoarea 
șahistelor românce. La senioare, e- 
chipa României a obținut victoria cu 
20,5—15,5 puncte, iar la junioare a 
cîștigat, de asemenea, formația noas
tră cu 7—5.
• A luat sfîrșit turneul internațio

nal de tenis pentru juniori de la 
Miami Beach. Finala masculină de 
simplu a revenit spaniolului Gabriel 
Urpi (6—3. 6—1 cu Van der Merwe). 
Andrea Jaeger (S.U.A.) a obținut 
victoria la simplu feminin. în finala 
probei de dublu masculin, perechea 
americană Willenborg, Buehning a 
întrecut cu 6—4, 6—2 pe Segărceanu 
(România), Freeman (S.U.A.).

O După 12 etape, în fruntea cla
samentului campionatului de fotbal 
al Greciei se află echipele Arts și 
A.E.K. cu cite 20 de puncte. Ele sînt 
urmate de Olimpiakos (19 puncte) 
Ethnikos (17 puncte).

Șl

Supravegherea copiilor 
în timpul vacanței

Datele statistice atestă că în peri
oada vacanțelor se înregistrează, de 
regulă, un număr ridicat de acciden
te cu victime din rîndul copiilor. 
Principalele cauze : traversarea ne
regulamentară și neatentă a drumu
rilor, folosirea incorectă a mijloace
lor de transport în comun, lipsa de 
supraveghere a copiilor de către pă
rinți in orele și la locurile de joacă, 
în timpul iernii, copiii se dau cu să
niuța, se joacă in apropierea sau 
chiar pe arterele rutiere. Apariția 
bruscă a unor copii in fața mașinilor 
fac de multe ori imposibilă evitarea 
accidentului.

Si totuși, copiii trebuie protejați ! 
Este de datoria conducătorilor auto să 
circule cu maximă atenție și cu vi
teză redusă în preajma grupurilor de 
copii, în apropierea străzilor sau a 
șoselelor intersectate cu cele care se 
termină cu o pantă cît de mică, de 
unde in orice moment pot să apară 
săniuțe cu copii. Asemenea măsuri 
sînt necesare și la trecerea prin lo
calități rurale, în special a celor din 
zona dealurilor, prin cartiere și pe 
străzile mai puțin aglomerate. în a- 
celași timp, părinții au datoria să riu-i 
lase pe copii să-și facă derdelușuri 
sau pîrtii de patinaj în imediata a- 
propiere a drumurilor.

în această perioadă, foarte multi 
copii își petrec timpul liber în ex
cursii sau in tabere, sub directa su
praveghere a cadrelor didactice. Pro
fesorii, educatorii trebuie să supra
vegheze permanent deplasarea copii
lor pe jos sau in mijloacele de trans
port in comun, pentru a preveni orice 
eveniment nedorit, iar atunci cînd 
consideră necesar să solicite spriji
nul agenților de circulație, mai ales 
cînd este vorba de traversarea dru
mului de către coloanele de copii.

urmelor la locul 
acesta a avut ca

asigure păstrarea 
accidentului, dacă

' rezultat moartea, .vătămarea integri
tății corporale sau a sănătății vreu
nei persoane, sau dacă accidentul 
constituie infracțiune ori s-a produs 
ca urmare a unei infracțiuni.

în condițiile actuale, cind valorile 
de trafic sint ridicate. în special în 
marile localități, la orele cu circula
ție intensă și pe traseele de depla
sare a mijloacelor de transport in 
comun, în cazul unor accidente sol
date numai cu avarii ușoare, fără 
victime omenești, ocuparea unei benzi 
de circulație ori a zonei intersecției 
de autovehiculele angajate in coli
ziune provoacă serioase perturbări și 
pune în pericol atît autovehiculele 
respective cît și pe conducătorii lor.

Pentru descongestionarea operativă 
a arterelor rutiere din Capitală și 
prevenirea evenimentelor rutiere din 
cauza autovehiculelor oprite pe par
tea carosabilă datorită tamponării lor, 
începînd cu data de 1 ianuarie 1979 in 
cazul accidentelor soldate cu avarii 
ușoare, conducătorii auto se vor pre
zenta cu autovehiculele la Serviciul 
circulație al Miliției municipiului 
București, strada Logofăt Udriște nr. 
13, sectorul 4 (telefon 20 30 30), unde 
funcționează un birou pentru soluțio
narea acestor cazuri. Dacă ava
riile nu permit conducerea auto
vehiculelor angajate în coliziune, se 
vor lua măsuri de scoatere a lor la 
marginea drumului sau pe străzile 
laterale, urmînd ca persoanele ce 
le-au condus să se prezinte în ace
lași loc pentru întocmirea actelor ne
cesare.

v r e e a

In cazul unor tamponâri 
ușoare

După cum se știe, articolul 45 din 
Regulamentul circulației obligă șofe
rii angajați într-un accident să nu 
schimbe poziția autovehiculului pină 
la sosirea organelor de miliție si să

Tlmpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 decembrie. In țară: Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de ploaie, lapovițâ si 
ninsoare în regiunile din sudul tării, 
iar în nord, mal ales sub formă de 
ninsoare. La munte va ninge. Vintul 
va sufla slab pinj la moderat cu inten
sificări locale de scurtă durată. îndeo
sebi în zona de munte. Temperatura în 
scădere ușoară. incepînd din nordul 
țării. In București : Vreme in general 
închisă. Vor cădea precipitații slabe, 
îndeosebi în primele zile, 
pină la moderat.

După cucerirea independenței, se 
arată în documentele plenarei, s-au 
realizat importante cuceriri revolu
ționare, au fost obținute o serie de 
importante progrese. între care na
ționalizările, controlul progresiv asu
pra comerțului exterior și asupra 
băncilor, întărirea sectorului econo
mic de stat, organizarea consiliilor 
de producție ale oamenilor muncii, 
creșterea progresivă a fondurilor 
destinate ocrotirii sănătății si educa
ției Întregului popor. Cu toate aces
tea, în fața partidului și a statului, a 
oamenilor muncii, se ridică un șir 
de probleme. Este vorba de lipsa 
de materii prime și a mijloacelor fi
nanciare pentru dezvoltarea indus
triei, „ceea ce afectează obiectivele 
stabilite în planul pe 1978", precum 
și a unor bunuri de primă necesitate 
pentru popor, în special în zonele 
rurale. în continuare, se arată că, 
pentru soluționarea problemei apro
vizionării, este necesară adoptarea 
unor măsuri îndreptate spre sporirea 
producției șl a productivității, mai 
buna utilizare a mijloacelor de trans
port, accelerarea procesului de con
stituire a întreprinderilor de stat, 
accelerarea activității de formare a 
cooperativelor.

Subliniind importanța agriculturii 
în dezvoltarea • economiei naționale, 
documentele plenarei au arătat că 
trebuie intensificate eforturile pen
tru creșterea producției la principa
lele produse agricole — acaju, bum
bac, porumb, grîu, orez, carne, 
oleaginoase, că se impune o sprijinire 
mai eficientă a proprietății coopera
tiste, prin intermediul mecanismelor 
comerciale și financiare. în același 
timp, în condițiile specifice ale 
Mozambicului, este necesar să se 
aibă în vedere și mica producție 
agricolă, „care, prin efortul și expe
riența sa, contribuie la îndeplinirea 
sarcinilor de reconstrucție națională", 
în industrie, soluționarea multiple
lor probleme cu care este confruntat 
Mozambicul impune „mobilizarea re
surselor și a potențialurilor de care 
dispune țara".

Rezoluția referitoare la politica 
externă reafirmă principiile stabilite 
de Congresul al III-lea și de Pro
gramul partidului. „în definirea po
liticii externe a partidului și statului 
— se subliniază in rezoluție — 
FRELIMO pornește de la princi
piile marxism-leninismului, de la si
tuația concretă pe care o trăim, de la 
interesele obiective ale poporului și 
revoluției noastre, care sînt în con
cordanță cu interesele obiective ale 
altor popoare". în acest context, 
„politica externă a Republicii Popu
lare Mozambic urmărește stabilirea 
unor relații de prietenie și cooperare 
cu toate statele, indiferent de siste
mul lor social, pe baza deplinei ega
lități, a respectului reciproc și a 
integrității teritoriale, a neamestecu
lui in treburile interne și a ajutoru- l 
lui mutual".

Făcînd o analiză a situației 
politice internaționale, C.C. al 
FRELIMO relevă că aceasta este

complexă, ea fiind „rezultatul con
fruntării directe a forțelor revoluțio
nare cu cele ale imperialismului". 
„Dezvoltarea luptei popoarelor pentru 
emanciparea lor — se relevă in re
zoluție — a obligat imperialismul să 
dea înapoi, modilicind, astfel, rapor
tul de forțe în favoarea mișcării de 
eliberare națională, a lumii socialiste 
și a tuturor forțelor progresiste in 
general". în continuare se arată că, 
în fața acestor factori obiectivi, im
perialismul recurge, pentru salvgar
darea intereselor sale, la acțiuni de 
dezmembrare a mișcării de eliberare 
națională, la crearea unor noi zone 
de tensiune, provocînd conflicte ar
mate între țări surori, la șantajul 
economic și chiar agresiunea directă 
contra țărilor mai slabe, la amestec 
în treburile interne ale statelor inde
pendente. Cu toate acestea. ‘ „C.C. al 
FRELIMO are certitudinea că răz
boiul poate fi evitat și că pacea 
este o necesitate pentru dezvoltarea 
popoarelor lumii". In context, C.C. 
al FRELIMO consideră că „pen
tru a se realiza pacea în lume este 
necesar să se lupte pentru eliminarea 
cauzelor războiului — colonialismul, 
rasismul, apartheidul, să înceteze 
cursa înarmărilor și să se înfăptu
iască dezarmarea generală".

C.C. al FRELIMO relevă că 
Republica Populară Mozambic va 
acționa pentru întărirea frontului 
antiimperialist, care se poate realiza 
prin unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării de eliberare națională, a cla
sei muncitoare, a forțelor revoluțio
nare din țările capitaliste și a altor 
forțe progresiste din lume. Conside
ring că mișcarea țărilor nealiniate este 
un factor esențial in lupta antiimpe- 
rialistă, C.C. al FRELIMO apre
ciază că, în cadrul acesteia, Republi
ca Populară Mozambic „trebuie să 
acționeze pentru unitate și coeziune, 
pentru libertăți politice șl economice, 
pentru recuperarea și folosirea re
surselor naturale naționale în folosul 
popoarelor".

Abordînd evoluția politică din 
Africa, C.C. al FRELIMO a apre
ciat că victoriile din ultimii ani ale 
Aiișcărilor de eliberare națională de 
pe continent au apropiat și mai mult 
momentul lichidării ultimelor vestigii 
ale colonialismului în Africa. Plena
ra a acordat o deosebită atenție si
tuației din Africa australă, pe care 
o consideră ca fiind „una din cele 
mai periculoase zone de tensiune din 
lume". Succesele luptei anticolonia
liste din ultimii ani au „creat con
diții pentru intensificarea mișcării de 
eliberare națională a popoarelor din 
Namibia și Zimbabwe și pentru eli
minarea apartheidului din Africa de 
Sud". în încheierea rezoluției se 
arată că în politica sa externă, R.P. 
Mozambic va continua să acționeze 
pentru întărirea O.U.A., pentru apă
rarea principiilor cuprinse în Carta 
acestei organizații, pentru făurirea 
unei mai mari coeziuni de luptă in 
vederea apărării independenței poli
tice și economice a statelor africane.

Echipa de fotbal (categoria 11—12 ani), a Școlii generale nr. 1 din Cluj- 
Napoca

D. A. S. t V
Printre numeroasele feluri de 

asigurări de persoane puse la 
dispoziția populației de către 
Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „Asigurarea fami
lială mixtă de viață", care satis
face dorința celor care vor să ia 
o măsură suplimentară de pre
vedere pentru ei și membrii fa
miliei lor și, concomitent, să re
alizeze economii planificate pe o 
anumită perioadă de timp., O 
astfel de asigurare poate cu
prinde pe toți membrii de fami
lie care — la data contractării 
asigurării — sint in vîrstă de 
la 5 la 65 de ani, se poate con
tracta pe orice durată cuprinsă 
între 5 pină la 15 ani. la o sumă 
care se stabilește de asigurat, 
participă la tragerile lunare de 
amortizare, prin combinațiile de 
cite 3 litere ce se atribuie pen
tru fiecare 1 000 de lei din suma 
asigurată. Plata sumei asigurate 
se face — de ADAS — în urmă
toarele cazuri : in caz de invali
ditate permanentă (totală sau 
parțială) din accidente a orică
ruia dintre asigurați ; la ieșirea 
combinației (combinațiilor) de 
litere, cu prilejul tragerilor de 
amortizare ; la expirarea asigu
rării (independent de sumele 
plătite anterior pentru eventua
lele cazuri de invaliditate per
manentă; în caz de deces din 
orice cauză al oricăruia dintre 
asigurați. La expirarea asigură
rilor cu primele achitate la zi,

asigurată prevăzută în 
se plătește majorată 
la sută, iar in ca

de invaliditate perma- 
parțială a oricăruia din- 

suma cuvenită,

suma 
poliță 
cu 10 
zurile 
nentă, 
tre asigurați.

.corespunzătoare gradului de in
validitate stabilit, se plătește 
majorată cu 25 la sută, în limita 
sumei asigurate, chiar dacă ac
cidentul s-a intîmplat în prima 
zi după intrarea in vigoare a 
asigurării și cînd se plătise nu
mai o rată de primă. Primele de 
asigurare sînt diferențiate în 
funcție de vîrsta persoanei care 
contractează asigurarea, de du
rata poliței, de mărimea sumei 
asigurate, precum și de numărul 
și vîrsta membrilor de familie 
ce se includ în asigurare, putîn- 
du-se plăti — la cerere y~ in 
rate anuale, semestriale, trimes
triale ori lunare. Este de men
ționat faptul că, în situația în 
care asiguratul achită anticipat 
primele de asigurare pe mai 
mulți ani, ADAS acordă o re
ducere anuala de 4 la sută pen
tru fiecare an de plată antici
pată, începînd cu cel de-al doi
lea an socotit de la expirarea 
anului de asigurare în curs. Pen
tru relații suplimentare și con- 

■ tractarea de asigurări, cei inte
resați se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din organi
zațiile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unități ADAS.

Programul 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Koman-tolleton: Putere fără glorie 
(Episodul 18)

10,50 In alb și negru : Lassie
11,35
17,05
17,25
17,45
18,10

Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză
Pagini din muzica românească 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
Ctntec de viață nouă 
întrebări și răspunsuri 
1001 de seri 
Telejurnal 
întrecerea socialistă 
bilanțului
Patrie liberă. (Cîntece 
interpretate de corul 
„Armonia" din Brăila)
Anul 1978 sub semnul noii calități 
Seară de teatru : ' .........
de Dan TărchUă.
Adaptare TV șl 
Mihai Berechet.
Iulian Necșulescu, ____  ________
nu, Carmen stănescu, Aimee Ia- 
cobescu, Gabriel Oseciuc. Ion 
Finteșteanu, Geo Barton. Costache 
Diamandi, Traian Stănescu, Al. 
Hasnaș, Șerban Iamandi. Vlad 
Stănescu, Al. Drăgan, Mlhai Nicu- 
lescu, Gh. Cristescu. Allred De- 
metriu, Andrei lonescu. Ovidiu 
Moldovan, Grigore Nagacevschi 

21.55 Muzică ușoară 
22,15 Telejurnal
Programul 2
19,50

18,35
10.00
19,20
19,30
19,50

20,05

20.15
20,30

20.15
20.30
21,00
21.05
21,45

la orele

patriotice 
bărbătesc

„Marele soldat" 
Premieră TV. 
regia artistică 

In distribuție : 
Irina Răchițea-

Fllm serial pentru copii : Cărțile 
junglei. (Episodul 18)
Album coral
Viața economică
Telex
Seară Johann Sebastian Bach 
Inscripții pe celuloid : „Premiul 
Nobel"

• PENICILINĂ ÎNCĂ 
DIN SECOLUL TRECUT? 
Cine nu cunoaște că penicilina 
a fost descoperită de medicul 
britanic A. Fleming în 1928 — 
realizare epocală pentru care a 
și fost recompensat, împreună 
cu americanii E. B. Chain și 
H. W. Florey (care au sintetizat, 
in 1939, primul antibiotic) cu 
premiul Nobel ? Se pare insă, 
că potrivit reputatei reviste a- 
mericane „Scientific American", 
actul de naștere al penicilinei a 
fost semnat mult mai devreme, 
de către francezul Ernest Du
chesne. în ultimii ani ai seco
lului trecut, tinărul Duchesne, 
încă student la medicină, a des
fășurat cercetări sistematice 
asupra ciupercii penicillium

giaucum, observînd că între a- 
ceasta și bacterii s-ar duce „un 
fel de luptă pentru supraviețui
re". în experiențe pe animale, 
el a obținut rezultate senzațio
nale pentru acele vremuri, reu
șind să vindece infecții grave. 
Pentru aceste cercetări si rezul
tate i s-a și conferit de altfel, 
în 1897, tttlul de doctor în me
dicină. Din păcate, cîtiva ani 
mai tîrziu. el a murit de’tuber- 
culoză „tocmai de boala în 
tratarea și vindecarea căreia 
antibioticele aveau să facă „mi
nuni". Ca în atîtea alte cazuri, 
adevăratul descoperitor a fost 
dat uitării.

© VESTIGII ETRUSCE.
Cercetări arheologice efeeti îte 
de-a lungul mai multor ani în

apropierea localității Norcia. în 
apropierea Romei, au furnizat 
noi date asupra civilizației e- 
trusce și, în speță, asupra ora
șului Orcla, unul din cele mai 
importante centre etrusce între 
secolele 4-2 î.e.n. Săpaturile au 
scos la lumină, în necropola 
orașului, morminte necunoscute 
pină acum, precum și urme ale 
unor așezări umane datînd din 
paleolitic.

• IZOTOPI PENTRU 
NECESITĂȚILE INDUS
TRIEI Șl ȘTIINȚEI. Primul 
ciclotron din Ungaria va de
veni operațional pe la mij
locul deceniului ’80. la. Debre
țin. a anunțat agenția M.T.I. 
Ciclotronul, carp urmează să fie

• IAȘI. în zilele de 22 și 23 
decembrie a.c. a avut loc la 
Iași cea de-a 7-a sesiune na
țională de -.referate șt comuni
cări științifice a elevilor, ma
nifestare organizată de C.C. 
al U.T.C. și Ministerul 
Educației și învățămîntului, 
cuprinsă în festivalul național 
„Cîntarea României". La Tea
trul Național „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași a avut loc, 
recent, o nouă premieră : 
„Livada cu vișini" de Cehov. 
Regia și scenografia.: Valeriu 
Moisescu. (Manole Corcaci). • 
VASLUI. A avut loc cea de-a 
treia premieră a actualei sta
giuni Ia Teatrul „V. I. Popa" 
cu , piesa „Citadela sfărîma- 
tă“ de Horia Lovinescu. Cu 
acest spectacol, colectivul ar
tistic birlădean participă la 
concursul celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". (Crăciun Lăluci). 
« HUNEDOARA. La Casă de 
cultură din Deva, peste 500 de 
artiști amatori și profesioniști 
au dedicat fruntașilor în pro
ducție din unitățile economice 
hunedorene un spectacol de 
aleasă ținută artistică. „Omagiu 
muncii". ® GORJ. Joi, 21 de
cembrie, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu s-a des
fășurat cea de-a 7-a ediție a 
revistei literar-artistice „Artă și 
actualitate", marcind deschiderea 
„Decadei culturii gorjene". (Du
mitru Prună). © GALAȚI. în 
noul local al secției de artă 
populară a muzeului județean 
de istorie a fost deschisă expo
ziția „Arta populară din jude
țul Galați", care prezintă o 
parte dintre cele circa 500 de 
scoarțe, țesături și cusături 
aflate în patrimoniul muzeului. 
(Dan Plăeșu). O MARAMUREȘ. 
între 18 și 27 decembrie. în mu
nicipiul Sighetu Marmației se 
desfășoară festivalul de datini

și obiceiuri laice iarnă
„Marmația ’78", aflat cea
de-a X-a ediție. Participă bri
găzi științifice, artistice, forma
ții de .amatori, printre care 
menționăm corul de cameră 
„Musica" și ansamblul folcloric 
„Mara". (Gh. Susa). • OLT. 
La Slatina s-a inființat de 
curînd un teatru popular. Pre
miera a avut loc zilele trecute 
cu piesa „Alexandru Lăpușnea- 
nu“ de Petre Sava Băleanu, in 
regia lui Mihai Nicolau. Co
lectivul tinărului teatru al 
amatorilor slătineni are promi
siunea sprijinului din partea 
Teatrului Național din Craiova. 
(Emilian Rouă). 9 ARGEȘ, 
în holul Palatului de cultu
ră din Pitești s-a deschis • o 
expoziție de fotografii satirice 
cu lucrări semnate de O. Ca- 
hane din București (Gh. Cîrstea). 
© BACĂU. Sub genericul „Mu
zică și poezie" a avut loc la 
Casa de cultură din localitate 
o zi a cîntecului băcăuan, la 
care și-au dat concursul forma
ții corale și instrumentale din 
întreprinderi- și instituții. între 
care corul „Ateneu" al sindica
tului din învățămînt, corul sin
dicatului sanitar, corul munci
torilor de la I.A.S. Bacău. 
(Gheorghe Baltă). • BISTRI- 
ȚA-NĂSAUD. Pe scenele așe
zămintelor culturale din comu
nele Livezile, Josenii Birgăului. 
Galații Bistriței, Beclean. Sinte- 
reag, Urmeniș. Mărișelu, Mi- 
ceștii de Cîmpie a avut . loc 
concursul formațiilor de teatru 
și al recitatorilor. (Gh. Crișan). 
© MUREȘ. Secția maghiară a 
Teatrului de păpuși din Tg. Mu
reș a prezentat recent. în pre
mieră, spectacolul cu piesa 
„Prințesa adormită" de Nela 
Stroescu, în traducerea lui 
Elteto Iozsef. Regia — Antal 
Păi, scenografia și muzica — 
Szabo Erzsebet și Sarosi Endre.

DE LA
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că la data 
de 30 decembrie a.c., vor avea 
loc in Capitală. în sala Casei 
de cultură „Petofi Sândor", stra
da Zalomit nr. 6, la orele 13,30, 
tragerile la sorți pentru acorda
rea cîștigurilor la depunerile pe 
libretele de economii cu dobindâ 
și ciștiguri și libretele de eco
nomii cu ciștiguri pentru ulti-

C. E. C.
mul trimestru al anului, precum 
și tragerea la sorți lunară a 
obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri. 
Cu acest prilej, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni va acorda 
numeroase ciștiguri în bani _ și 
obiecte. Tragerile la sorți fiind 
publice, toți cei interesați sînt 
invitați să participe la lucrările 
de efectuare a acestora.

■DE PRETUTINDENI
instalat la Institutul de studii 
nucleare al Academiei de științe 
ungare, va produce mai multe 
feluri de izotopi radioactivi, 
pentru necesități industriale, 
agricole, științifice. Institutul 
de studii nucleare și Universi
tatea de medicină din Debrețin 
îl vor folosi în scopuri me>- 
dicale. Totodată, ciclotronul va 
fi folosit pentru studii funda
mentale.

• ZĂPADĂ LA CO
MANDĂ. Pentru a nu mai 
depinde întru totul de capricii
le vremii și a-i feri pe vilegia

turist! de deziluzia provocată, 
iarna, de... lipsa zăpezii, edilii 
stațiunii montane elvețiene Sa- 
vognin au inaugurat, la începu
tul actualului sezon de schi, cea 
mai mare instalație de „fabri
cat" zăpadă de pe continent. 
La comandă, instalația, ale cărei 
materii prime sînt doar aerul 
și apa, poate acoperi cu nea o 
pistă de 100 m lățime pe o 
lungime de 3 500 m. Zăpada ar
tificială nu este afinată așa 
cum este cazul cu zăpada natu
rală corespunzind calitativ unui 
strat bătătorit, vechi de 30 de 
zile, într-o singură oră „fabrica 
de nea" produce un strat gros

Sugestii pentru...
Industria de cosmetice și parfu

merie românească realizează, in 
prezent, o gamă largă de sortimen
te. Valoarea produselor cosmetice 
noi, realizate de cercetătorii ro
mâni din plante medicinale, alge, 
fructe, uleiuri speciale creste in 
acest an de circa două ori fată de 
1970. „Gerovital", „Darclee", „Na
poca". „Bioton". „Dermin" sînt doar 
cîteva dintre mărcile de cosmetice 
medaliate la prestigioase concursuri 
internaționale. „Luna cadourilor" 
prilejuiește prezentarea ultimelor 
noutăți din acest domeniu al pro
duselor bunurilor de consum. între
prinderea „Miraj“-Bucure»ti a pro
dus parfumul „Amfiteatru", parfu- 
murile de toaletă „Miraj 25“ și 
„Idila", apa de colonie „Ozon", 
fardul de obraz cremă și fondul de 
ten cremă intr-Ain evantai bogat de 
culori, avind marca „Margareta". 
„Egreta" este o casetă care conține 
roșu de buze, parfum, pudră com
pactă si fard de pleoape, iar caseta 
„Margareta" are patru nuanțe de 
fard de pleoape. întreprinderea de 
produse cosmetice „Farmec" — 
Cluj-Napoca prezintă în magazine

.Luna cadourilor"
caseta „Farmec Lux", conținînd 
deodorant, lac fixativ, cremă nutri
tivă si cremă hidratantă cu ulei de 
vizon si borcane de porțelan in ca
setă cu cremă hidratantă si emulsie 
hidratantă cu ulei de vizon purtînd 
aceeași marcă. întreprinderea pro
duce si fondul de pleoape „Ada", in 
sase nuanțe, cu luciu metalic.' Pen
tru 'bărbați s-a confecționat caseta 
„Farmec Select" cu cremă de ras 
spray, deodorant spray și loțiune 
după ras. întreprinderea „Nivea" 
oferă pentru femei apa de toaletă 
superconcentrată spray „Revin", 
fondul de ten spray cu ulei de vi
zon „Gazel" in trei sortimente cu 
nuanțe de natural, ocru si măsliniu, 
lacul fixativ „Dublet", crema hidra
tantă si crema tonică nutritivă cu 
ulei de vizon „Nivea Super" si să
punul fin de toaletă „Gazel". între
prinderea brașoveană a produs pen
tru bărbați caseta „Șah", conținînd 
apă de colonie superconcentrată 
spray, cremă de ras mentolată. ră
coritoare și pastă de dinți, iar pen
tru copii caseta „Irinel". în care 
există un șampon, o pastă de dinți, 
un săpun și o cremă. (Publicitate).

de 20 cm pe o suprafață de 
5 000 mp.

• A TREIA EDIȚIE A 
UNEI ENCICLOPEDII. 
Prin apariția volumului al 
30-lea se încheie opera de ela
borare și editare a celei de-a 
III-a ediții a Marii Enciclopedii 
Sovietice, începută în anul 1969. 
Această ediție cuprinde 100 000 
de articole. 36 000 de ilustrații, 
1 650 de hărți. Tirajul ediției 
este de 630 000 de exemplare. 
Pentru elaborarea enciclopediei 
au lucrat peste 10 000 de oa
meni de știință și cercetători 
din diferite domenii, care pre
zintă, într-o formă scurtă, cele 
mai importante realizări ale 
științei și culturii din lume.

• SPECULA CU LO
CUINȚELE. Milioane de ita
lieni locuiesc în condiții extrem 
de precare — scriu ziarele din 
Roma. Circa 20 de milioane de 
locuințe (datînd din secolul tre
cut) sînt insalubre și lipsite de 
confortul elementar, iar peste 
două milioane de' familii dispun 
de un spațiu locuibil 
de restrîns. Pe de altă 
dacă întregul fond locuibil 
Italiei ar fi distribuit în 
echitabil, fiecare locuitor 
cestei țări ar dispune de 
meră proprie, iar alte 12 
lioane de încăperi ar rămîne 
neocupate ! Toate acestea sînt 
consecința speculei cu locuințe, 
care se desfășoară pe scară 
largă în peninsulă. Locuințele

extrem 
parte, 

al 
mod 

al a- 
o ca- 

mi-

nou construite se vînd sau se în
chiriază la preturi inaccesibile 
pentru italianul de rînd.

© LITRUL ÎNLOCU
IEȘTE GALONUL ÎN 
CANADA. Începînd din 
iarna aceasta, la stațiile de ben
zină din Canada se va utiliza 
litrul ca unitate de măsură a 
carburanților lichizi în locul ga- 
lonului folosit pină în prezent. 
Hotărîrea de înlocuire a galonu- 
lui — care are 4,5 litri — a fost 
anunțată de Comisia canadiană 
a sistemului metric, care a 
precizat că aplicarea se va face 
progresiv, urmînd ca noua uni
tate de măsură să fie folosită 
în mod exclusiv din 1980.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarații ale participanților la întîlnirea tripartita de la 

Bruxelles • Reuniune a Comitetului Executiv al O.E.P. la Damasc 
• Rezultatele unui sondaj de opinie în Israel relevă necesitatea 
soluționării problemei palestiniene.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la făurirea statului 

național unitar român
în aceste zile, in diferite țări se desfășoară noi manifestări dedicate 

celei de-a 60-a aniversări a făuririi statului național unitar român.

CAIRO. — Primul ministru e- 
giptean, Mustafa Khalil, a decla
rat, după întîlnirea pe care a avut-o 
la Bruxelles cu ministrul de exter
ne israelian și cu secretarul de stat 
american, că „este prematur să se 
afirme dacă negocierile au reușit 
sau rtu să ajungă la un rezultat*'
— relatează agenția M.E.N., reluată 
de A.F.P. „Nu sînt în măsură să 
afirm dacă negociatorii se vor re
întoarce sau nu la Washington, dar 
cred că rămîne o speranță pentru 
încheierea unui acord de pace global-*
— a adăugat premierul egiptean, 
Khalil a reafirmat, pe de altă parte, 
că întîlnirea de la Bruxelles a ur
mărit „reluarea schimbului de ve
deri" înainte de „reluarea negocie
rilor".

TEL AVIV. — Ministrul israelian 
al afacerilor externe, Moshe Dayan, 
l-a informat luni pe primul ministru, 
Menahem Begin, despre rezultatele 
convorbirilor pe care le-a avut du
minică în capitala Belgiei cu primul 
ministru al Egiptului, Mustafa Khalil, 
și cu secretarul de stat american. 
Cyrus Vance, legate de reluarea ne
gocierilor egipteano-israeliene pri
vind încheierea unui tratat de pace. 
După cum transmite agenția U.P.I., 
la reîntoarcerea de la Bruxelles. 
Moshe Dayan a precizat că a avut cu 
Khalil și Vance „convorbiri deschise, 
concrete, care au mers în profunzi
mea problemei". El a adăugat că.

„după părerea sa, convorbirile cu 
premierul egiptean îl duce la conclu
zia că este posibilă realizarea unui 
acord".

WASHINGTON. — Referindu-se la 
discuțiile avute la Bruxelles, secre
tarul de stai al S.U.A., Cyrus Vance, 
revenit la Washington, a declarat că 
„procesul în direcția păcii va con
tinua" între Egipt și Israel.

DAMASC 251 (Agerpres). — La 
Damasc s-au încheiat lucrările re
uniunii Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.). La sfîrșitul lucrărilor, 
purtătorul de cuvînt al O.E.P. a re
levat că au fost examinate „ultimele 
evoluții privind cauza palestinieni
lor. atît la nivel arab, cît și pe plan 
internațional".

Un sondaj întreprins de Institu
tul de cercetare a opiniei publice 
(P.O.R.I.), din Israel relevă că ma
joritatea locuitorilor acestei țări con
sideră că pacea în Orientul Mijlociu 
nu poate fi realizată fără o solu
ționare corespunzătoare a problemei 
palestiniene. Rezultatele sondajului, 
date publicității duminică, arată că 
69,3 la sută din eșantionul de 1 200 
israelieni chestionațț sînt de părere 
că un acord de pace este imposibil 
fără găsirea unei soluții în chestiunea 
palestiniană.

Duel de artilerie la Beirut
BEIRUT. — în cartierele de est ale 

Beirutului, Badaro, Tahwita, Ram- 
maneh, Shiyah, Furn Al-Shebbak, a 
avut loc. duminică noaptea, un pu
ternic duel de artilerie între forțele 
de dreapta și unități ale Forței* Ara
be de Descurajare (F.A.D.) din Liban.

Exploziile mortierelor și obuzelor 
au continuat să răsune pe străzile

goale ale orașului, în bună parte pă
răsit. aproape în tot cursul nopții.

Duelul de artilerie, precizează a- 
gențiile internaționale de presă, a 
fost urmat de focurile armelor au
tomate. Nu se cunosc, pînă în pre
zent. pierderile în vieți omenești sau 
cele materiale cu care s-au soldat 
aceste noi incidente.

PACEA - GARANȚIE A DREPTURILOR OMULUI
Seminar internațional organizat la Oslo

OSLO (Agerpres). — La Oslo s-au 
desfășurat, timp de două zile, lu
crările unui seminar internațional în 
problemele păcii și drepturilor omu
lui. organizat de Institutul norvegian 
pentru studierea problemelor păcii și 
de Institutul internațional pentru 
drepturile omului de la Strasbourg, 
din inițiativa cunoscutului industriaș 
american Armand Hammer. La se
minar au participat 40 de reprezen
tanți din 23 de țări, între care mi
nistrul afacerilor externe al Norve
giei, Knut Frydenlund, ministrul cfe 
externe al Austriei, Willibald Pahr, 
fostul ministru francez de externe 
Edgar Faure, reprezentanți de frun
te ai opiniei publice din alte țări.

în centrul discuțiilor pârticipanți- 
lor la seminar s-a aflat corelația din
tre problemele păcii și cele ale 
drepturilor omului. într-p declarație 
adoptată, participanții relevă că 
drepturile omului și dreptul Ia pace 
sînt două aspecte ale aceleiași pro
bleme și de aceea este necesar să 
se lupte concomitent pentru dezarma
re și pentru respectarea drepturilor

omului. Numai astfel, relevă decla
rația. se pot realiza progrese pe ca
lea făuririi păcii și realizării drep
turilor omului.

Declarația cere să se adopte Ime
diat convenția privind interzicerea 
armei nucleare și a altor mijloace de 
distrugere în masă.

„Pentru pace, destindere 
și dezarmare”

Manifestații de masâ la Roma

ROMA 25 (Agerpres). •— Sub 
deviza „Pentru pace, destindere 
ți dezarmare", la Roma a avut 
loc o manifestație de masă or
ganizată de Federația italiană a 
tineretului comunist, in cadrul 
căreia mii de tineri au cerut să 

• se pună capăt cursei inarmărilor, 
să se adopte păți concreți pentru 
asigurarea destinderii ți păcii 
generale.

Raportul O. I. M. relevă ;
Creșteri masive ale prețurilor la produse 

de primă necesitate
GENEVA 25 (Agerpres). — Infla

ția continuă să rămină in țările oc
cidentale „un inamic periculos șl 
greu de combătut", se arată intr-un 
studiu dat publicității la Geneva de 
Organizația Internațională a Mun
cii. Documentul, care se referă la 
fenomenul creșterii galopante a 
prețurilor cu amănuntul ți a tarife
lor, subliniază că in unele țări creș
terile de prețuri in perioada iulie 
1977—iunie 1978 au atins niveluri 
deosebit de ridicate — 188.7 la sută 
in Argentina, 52,7 la sută — în Is
rael și 40 la sută — in Chile. în alte 
țări — Danemarca, Portugalia șt

Grecia — ritmul inflației a fost, in 
același interval, cuprins intre 10 și 
14 la sută.

Raportul O.I.M. menționează că, 
la creșterea constantă a prețurilor 
produselor de primă necesitate • 
— alimente, îmbrăcăminte etc. — 
se adaugă și costul tot mai ridicat 
al chiriilor, încălzirii și energiei 
electrice (majorat cu 7—10 la sută 
in decurs de 12 luni in Canada, El
veția, Franța, Finlanda, Norvegia ți 
Statele Unite).

Același document arată că ritmu
rile inflației au cunoscut creșteri 
față de perioada anterioară intr-un 
număr de 32 de țări.

• SENEGAL. Sub patronajul Mi
nisterului Culturii al Senegalului, la 
Teatrul național „Daniel Sorano" a 
fost organizată o gală a filmului ro
mânesc. Au participat Etienne Car
valho, vicepreședinte al Adunării 
Naționale, Abdoulaye Wade, secretar 
general al Partidului Democrat Sene- 
galez (P.D.S.), Fara Ndiaye, președin
tele grupului parlamentar P.D.S., 
Majhemout Diop, secretar general al 
Partidului African al Independenței.

• INDIA. Societatea culturală in- 
do-română din statul indian Bengalul 
de Vest a organizat la Calcutta o 
amplă manifestare la care au parti
cipat membri ai guvernului local și 
deputați. personalități ale vieții cul- 
tural-științifice, un numeros public.

în cuvîntul său, Syed Abul Habi- 
bullah, președintele Camerei Legisla
tive a statului, s-a referit la relațiile 
prietenești statornicite între guver
nele și partidele din India și Româ
nia, la colaborarea fructuoasă dintre 
cele două țări în favoarea progresului 
și dezvoltării lor economice, în folosul 
păcii și înțelegerii între națiuni. 
După ce a marcat momentele princi
pale din istoria poporului român, 
S.A. Habibullah a relevat că „Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu, 
se pronunță ferm pentru pace, des
tindere și înțelegere în lume, pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a trăi independent și suveran".

Despre semnificația zilei de 1 de
cembrie 1918 a vorbit și S. K. Kar, 
secretarul general al Societății cultu
rale indo-române. Cu același prilej, 
au fost prezentate filme documentare 
românești și un program artistic.

Asociația de prietenie India-Româ- 
nia, împreună cu Institutul ■ pentru 
relațiile culturale din statul indian 
Orissa au organizat, în orașul Cut
tack, o adunare festivă la care a luat 
cuvîntul G. B. Patnaik, președintele

Institutului pentru relații culturale, 
secretarul general al Asociației de 
prietenie India—România din statul 
Orissa. România de azi — a relevat 
vorbitorul — prezintă cu fermitate și 
consecvență prin glasul celui mai de
votat fiu al său, președintele Nicolae 
Ceaușescu, o poziție principială de 
promovare a păcii, libertății și înțe
legerii între popoare.

Au mai luat cuvîntul K. N. Das, 
liderul Partidului Comunist Indian 
(statul Orissa), Radhanath Rath, se
cretarul general al Institutului pen
tru relații culturale.

A fost organizată, de asemenea, o 
expoziție de carte românească. La 
loc de frunte sînt prezentate vo
lume din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a! Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

• VENEZUELA. La Casa de cul
tură din orașul Maracay,- capitala sta
tului Aragua, din Venezuela, a fost 
organizată o manifestare culturală, în 
cadrul căreia a fost inaugurată expo
ziția de grafică contemporană româ
nească „Arta și realitatea" și au fost 
vizionate filme documentare.

® BANGLADESH. Ziarul „Bangla
desh Times" din Dacca a publicat un 
articol consacrat celei de-a 60-a ani
versări a făuririi statului național 
unitar român. Sînt. înfățișate condi
țiile istorice și social-politice în care 
a avut loc actul de la 1 decembrie 
1918. Sînt evidențiate apoi marile re
alizări obținute de poporul român în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. După ce expune 
principiile care stau la baza rapor
turilor promovate de România cu 
celelalte state, articolul scoate în evi
dență participarea activă a țării 
noastre la lupta pentru pace și secu
ritate în lume.

EXTINDEREA SCHIMBURILOR 
COMERCIALE 

ROMÂNO-POLONE
VARȘOVIA (Agerpres). — La Var

șovia a fost semnat protocolul între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare 
Polone cu privire la schimburile de 
mărfuri pe anul 1979. Conform do
cumentului, schimburile de mărfuri 
vor înregistra o creștere importantă 
în comparație cu anul 1978. Livrările 
reciproce de mașini, utilaje și echi
pamente vor reprezenta o pondere de 
peste 50 la sută din volumul convenit, 
atit Ia export, cît șl la import.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului , exterior și 
cooperării economice internaționSle, 
iar din partea polonă de către Tadeusz 
Nestorowicz, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și economiei ma
ritime al R. P. Polone.

La semnare a fost prezent Ion 
Cosma, ambasadorul României la 
Varșovia.

Suspendarea legii marțiale 
In Bangladesh

DACCA 25 (Agerpres). — Duminică, 
Guvernul R. P. Bangladesh a suspen
dat legea marțială pentru a permite 
partidelor politice să-și desfășoare 
activitatea. Această măsură urmează 
unei serii de întrevederi pe care pre
ședintele R. P. Bangladesh, Ziaur 
Rahman, Je-a avut în cursul săptă
mînii trecute cu liderii unor partide 
de opoziție. Pe de altă parte, guver
nul a anunțat extinderea pină la 30 
decembrie a termenului limită de în
registrare a candidaților pentru vii
toarele alegeri parlamentare de la 27 
ianuarie.
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transmit:

Să se pună capăt actelor agresive 
ale rasiștilor rhodesieni împotriva Zambiei!

Continuîndu-și politica agresivă îm
potriva statelor africane independen
te vecine, regimul rasist de la Salis
bury a întreprins la 22 decembrie noi 
raiduri ale forțelor sale armate pe 
teritoriul Zambiei. Așa cum aprecia
ză agențiile de presă, este vorba de 
cel mai puternic atac declanșat împo
triva Zambiei. după cel din luna oc
tombrie. cind și-au pierdut viața 1 200 
de persoane. Din nou integritatea te
ritorială a unui stat african suveran a 
fast încălcată în mod brutal, din nou 
liniș.tea așezărilor pașnice din valea 
fluviului Zambezi a fost tulburată de 
avioanele invadatoare. Potrivit unui 
comunicat oficial publicat la Lusaka. 
16 persoane și-au pierdut viata și nu
meroase alte persoane civile au fost 
rănite.

Acest nou act de agresiune, in fla
grantă contradicție cu cele mai ele
mentare norme și principii ale drep
tului internațional, a stirnit cum era 
și firesc o vie și profundă indignare 
in tara noastră, ca și în întreaga lume. 
Opinia publică din România condam
nă cu toată hotărîrea atacul rasiștilor 
rhodesieni împotriva Zambiei. aver- 
tizînd asupra pericolelor grave pe 
care provocările acestora le repre
zintă pentru independența tinerelor 
state din zonă, pentru pacea și secu
ritatea întregului continent.

Actele agresive ale regimului ra
sist nu reprezintă acțiupi izolate. 
Ele s-au transformat intr-o practică 
curentă, anul 1978 fiind marcat de o 
suită neîntreruptă de incursiuni ase
mănătoare care au provocat vii pro
teste și o serioasă îngrijorare pe plan

internațional. Dar aceste atacuri. Îm
potriva țărilor vecine, ca și represiu
nile împotriva luptătorilor pentru li
bertate din interior nu sînt o dovadă 
de forță, ci reflectă izolarea, situația 
grea în care se află regimul rasist de 
la Salisbury. Este evident că nici un 
fel de acte de război, de raiduri tero
riste întreprinse împotriva statelor 
vecine nu vor putea să prelungească 
zilele rasismului și colonialismului 
în Rhodesia, să zădărnicească împli
nirea aspirațiilor de independență șl 
libertate ale poporului Zimbabwe. As
tăzi, Frontul Patriotic Zimbabwe — 
conducătorul luptei armate de elibe
rare — acționează pe circa 3/4 din 
teritoriul țării.

Animată de sentimente de simpa
tie și solidaritate militantă fată de 
lupta pentru eliberare națională a po
poarelor africane, ca și a popoarelor 
de pretutindeni. România socialistă 
cere ’ in mod energic să se pună ca
păt fără întîrziere acțiunilor agresi
ve împotriva Zambiei. să fie respec
tată independenta, suveranitatea și 
integritatea teritorială a acestui stat 
african. In spiritul poziției sale con
secvente. reafirmată în aceste zile de 
președintele Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul conferirii prestigiosului Pre
miu .,Simba" pentru pace pe anul 
1973, România socialistă va acorda și 
de acum înainte întregul său sprijin 
luptei drepte a popoarelor din Africa 
australă, de pe întregul continent, 
pentru lichidarea definitivă a vesti
giilor colonialismului și rasismului, 
pentru triumful cauzei libertății în 
această parte a lumii.

IN PREGĂTIREA ÎNCHEIERII ACORDULUI S.A.L.T. II

(Urmare din pag. I)
combativității lor — ca una din ce
rințele vitale ale epocii.

Fără îndoială, în ansamblul aces
tor forțe, un rol de seamă revine 
parlamentelor — forurile chemate să 
reflecte voința popoarelor, să mate
rializeze aspirațiile și interesele aces
tora.

înfăptuirea acestor năzuințe re
clamă imperios să se pună capăt 
cursei nesăbuite a înarmărilor, creă
rii de noi mijloace de distrugere tot 
mai perfecționate, sporirii neîntre
rupte a cheltuielilor militare — care, 
așa cum pe bună dreptate se arată 
în Apelul Marii Adunări Naționale, 
apasă ca o povară tot mai grea pe 
umerii tuturor statelor și popoare
lor, înveninează climatul politic mon
dial, constituie o sursă permanentă 
de încordare, poartă in sine germenii 
ruperii echilibrului militar și ascu
țirii * contradicțiilor internaționale, 
într-un cuvînt. reprezintă „cea mai 
mare amenințare la adresa păcii și 
securității".

Interesele vitale ale popoarelor cer ‘ 
ca echilibrul necesar păcii și secu
rității statelor să fie realizat nu prin 
intensificarea' competiției înarmări
lor. prin sporirea cheltuielilor mili
tare. ci prin reducerea efectivelor și 
armamentelor, prin diminuarea trep
tată a bugetelor militare, prin alte 
măsuri pe linia înfăptuirii, fias cu 
pas, a obiectivului fundamental al 
dezarmării șl, în primul rînd. al de
zarmării nucleare, cheia de boltă a 
instaurării unui autentic climat de 
pace și securitate. Numai și numai pe 
această cale se poate asigura izbă
virea omenirii de coșmarul unei 
conflagrații cu consecințe incalcu
labile. crearea condițiilor pentru li
chidarea subdezvoltării, a sărăciei, 
foametei și mizeriei de pe întinse 
zone ale globului, pentru ridicarea 
nivelului general de viată si civili
zație al tuturor națiunilor.

■Marea Adunare Națională readuce 
în atenția parlamentelor și gu
vernelor propunerea României de 
înghețare a cheltuielilor militare, 
efectivelor armate și armamentelor

la nivelul anului 1978, trecîndu-se 
apoi la un amplu program de dezar
mare. care să deschidă perspectiva 
luminoasă a unei lumi fără arme și 
fără războaie. In același spirit, forul 
suprem al puterii de stat din tara 
noastră adresează un apel solemn 
parlamentelor și guvernelor tuturor 
popoarelor lumii de a face totul pen
tru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a conflictelor si stări
lor de încordare, pentru eliminarea 
cu desăvîrșire a forței și amenin-

La Phenian s au desfășurat, 
în prezenta tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, lucrările Conferinței 
naționale a lucrătorilor din domeniul 
financiar si bancar din R.P.D. Coreea
nă. Cei peste 3 000 de participahți au 
relevat faptul că în cursul anului 
1978 — primul an al celui de-al doilea 
plan șeptenal — s-a asigurat dezvol
tarea intr-un ritm accelerat a tutu
ror ramurilor economiei, contribuin- 
du-se. astfel, la crearea unei baze 
trainice pentru construirea în conti
nuare a unei economii naționale in
dependente si la ridicarea nivelului 
de trai al poporului.

Plenara C.C. al P.C. din 
Cllba Desfășurată la Havana, sub 
președinția lui Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
plenara a examinat proiectul pla
nului de dezvoltare economică și 
bugetului de stat al țării pe anul 
1979. Fidel Castro a prezentat un ra
port asupra sarcinilor partidului in 
anul viitor și orientărilor principale 
ale politicii externe cubaneze.

Proiect de lege adoptat 
de parlamentul egiptean. 
După cum transmite agenția M.E.N., 
Adunarea Poporului (Parlamentul) a 
adoptat luni un proiect de lege prin 
care se conferă șefului statului egip
tean dreptul de a emite decrete cu 
putere de lege în ceea ce privește 
armata și alocațiile destinate forțelor 
arrpate. Această hotărire a fost 
aprobată cu o majoritate de 250 voturi 
pentru, șapte împotrivă și cinci ab
țineri.

0 reuniune a guvernului 
afgan consacrata situației politice 
interne și externe a tării a avut loc 
la Kabul. Cu acest prilej, au fost 
examinate probleme legate de trans
punerea în viață a decretului privind 
reforma agrară și au fost adoptate o

serie de hotărîrl referitoare la activi
tatea unor ministere și instituții din 
țară. Raportul cu privire la situația 
politică internă și situația interna
țională a Afganistanului a fost pre
zentat de Nur Mohammed Țaraki, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Democratic Popular, președintele 
Consiliului Democratic Republican 
Revoluționar și prim-ministfu al Af
ganistanului.

Un nou partid politic a 
fost legalizat în Guatemala 
— Frontul Unității Naționale (F.U.N.). 
In urmă cu cîteva săptămîni. o altă 
organizație politică — Partidul Națio
nal Reformator (P.R.N.) — a fost în
scrisă în registrul electoral, fiind ast
fel legalizată.

Protocol comercial india- 
no-so vietic.La Delhi 3 fost sem_ 
nat protocolul indiano-sovietic pri
vind schimburile comerciale bilatera
le pe anul 1979. Documentul prevede 
un volum al schimburilor reciproce 
în valoare de 12 miliarde rupii — cu 
20 la sută mai mult* decît în 1978.

Ședință extraordinară a 
parlamentului iranian. Potri- 
vit postului de radio Teheran, citat 
de A.F.P.. președintele Adunării Na
ționale Consultative, camera inferioa
ră a parlamentului iranian, Javad 
Said, a anunțat că Majlismul va ține, 
în cursul săptămînii viitoare, o ședin
ță extraordinară, consacrată „exami
nării unor) probleme diverse". Pe de 
altă parte. Said a subliniat că intra
rea — începînd de sîmbătă — a Adu
nării Naționale Consultative în va
canța de iarnă, pe timp de trei săp- 
tămini, „nu înseamnă că ea a fost în
chisă".

germană un contract privind vînzarea 
de gaz metan algerian, Contractul, 
ale cărui clauze au fost negociate 
timp de doi ani, prevede livrarea, in- 
cepînd din 1985, timp de 20 de ani, a 
unei cantități anuale de 4,5 miliarde 
metri cubi de gaz natural lichefiat.

GENEVA (Agerpres). — La Gene
va au luat sfirșit convorbirile dintre 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko, și secretarul de stat 
al S.U.A., Cyrus Vance. După cum 
informează agenția T.A.S.S., „în ca
drul convorbirilor dintre A. Gromiko 
și C. Vance atenția principală a fast 

• acordată examinării problemelor re
feritoare la limitarea inarmărilor 
strategice ofensive în vederea defi
nitivării pregătirii noului acord in
tr-un timp apropiat". Ambele părți, 
adaugă agenția citată, au exprimat 
hotărîrea de a duce pină la capăt 
punerea de acord a problemelor care 
au mai rămas.

Agenția T.A.S.S. precizează că a 
fast efectuat, de asemenea. un 
schimb de păreri în legătură cu alte 
probleme ale relațiilor sovieto-ame- 
ricane și asupra unor probleme inter
naționale de interes reciproc pentru 
U.R.S.S. și S.U.A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la Washing
ton, secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, a. arătat — după cum 
informează agenția T.A.S.S. — că, 
in cursul convorbirilor purtate la 
Geneva cu ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, 
s-a reușit să se ajungă la un acord 
în majoritatea problemelor care nu 
fuseseră soluționate, pentru a se 
putea încheia în viitorul apropiat 
pregătirea acordului final asupra li
mitării armamentelor strategice o- 
fensive (S.A.L.T.).

Secretarul de stat al S.U.A. a de
clarat că. în principiu, s-a realizat 
un acord privind o întîlnire între 
președintele Statelor Unite. Jimmy 
Carter, și președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Leo
nid Bre j nev.

Contract algeriano-vest-
german. Societatea Națională a
hidrocarburilor din Algeria. „Sona- 
trach". a semnat cu o companie vest-

Cinci persoane și-au pier
dut viața în u,ma unei explozii
care s-a produs, duminică, intr-un 
apartament din centrul Barcelonei. 
Pină în prezent nu s-a stabilit dacă 
este vorba de un atentat sau de un 
accident.

Adunarea constituantă
ghaneză, însărcinată cu elabora
rea noii oonstituțil a țării înainte de 
30 aprilie anul viitor, s-a reunit pen
tru prima dată la Accra, sub preșe
dinția șefului statului, generalul 
Akuffo. anunță agenția France Pres- 
se. Cu această ocazie, generalul 
Akuffo a reafirmat că dorește ca țara 
sa să revină la un regim civil.

R.S.A. respinge proiectul
O.N.U. Reprezentantul permanent 
al Africii de Sud a remis secretarului 
general al O.N.U., Kurt W’aldheim, 
răspunstil guvernului de la Pretoria 
conținînd poziția definitivă a acestuia 
față de planul Națiunilor Unite- refe
ritor la obținerea independenței Na
mibiei. După cum era deja cunoscut, 
acest răspuns — redactat sub forma 
unei acceptări condiționate — echiva
lează. de fapt, cu respingerea proiec
tului O.N.U.

Populația Canadei era- 13 
1 octombrie, de 23 548 000 locuitori — 
cu 205 000 mai mu Iți decit în urmă cu 
un an — a. anunțat, la Ottawa, Biroul 
canadian de statistică.

Inundații la Atena. Asupra 
capitalei elene s-au abătut ploi to
rențiale, care au produs inundații. în 
unele cartiere s-a întrerupt circula
ția automobilelor. Populația a fost 
evacuată din zonele periclitate.

HAVANA

Eliberarea unor deținuți politici
HAVANA 25 (Agerpres). — Agen

ția Prensa Latina transmite că 23 de 
deținuți acuzați de activități împo
triva securității statului cubanez au 
fost puși in libertate și li s-a permis 
să părăsească Republica Cuba îm
preună cu familiile lor. Ei au părăsit 
la 24 decembrie Havana cu destinația 
Caracas. Menționind că acesta a fost 
un prim lot de deținuți politici cu
banezi puși în libertate și cărora li

s-a permis să părăsească Cuba, re
verendul Jose Reyes, președintele 
„Comitetului celor 75“, organism 
creat in cadrul primei sesiuni a ne
gocierilor purtate de reprezentanții 
comunității cubaneze din exterior și 
guvernul Republicii Cuba, a declarat 
că a fost programat un al doilea zbor 
Havana—Caracas cu- alt lot de per
soane eliberate.

Experimentul cosmic ,,Venus-ll((
Stația automată inter

planetară sovietică „Ve- 
nus-ll“ a ajuns luni in 
zona planetei Venus. In 
aceeași zi, la 6,24, ora 
Moscovei, capsula sta
ției a coborit lin pe su
prafața planetei intr-un 
punct situat la aproxi
mativ 800 kilometri de 
punctul atins la 21 de
cembrie de capsula sta
ției sovietice „venus-12“.
. Stația „Venus-H“, si-

miliară din punct de 
vedere al construcției 
cu „Venus-12". a fost 
plasată pe o traiectorie 
interplanetară la 9 sep
tembrie 1978. Pe ruta 
Pămint — Venus, apa
ratele de la bordul sta
ției au urmărit proce
sele fizice ce au loc in 
spațiul cosmic.

Capsula de coborire 
s-a desprins de stație 
la 23 decembrie. Se pre

cizează că experiențele 
tehnico-științifice și cer
cetările pe suprafața 
planetei au durat 95 de 
minute, fiind efectuate 
in condițiile unei tem
peraturi de 446 grade ți 
a unei presiuni de 88 
atmosfere. Informațiile 
culese au fost recepțio
nate de „Venus-U", care 
zbura in apropierea pla
netei, și au fost retrans
mise apoi spre Terra.

NICARAGUA

Ofensivă a forțelor populare împotriva 
regimului dictatorial

cerea la măsuri practice, efective de 
dezangajare militară și dezarmare — 
fără de care nu poate fi concepută în
făptuirea unei securități reale pe 
continent.

Apelul relevă în acest sens nece
sitatea deosebită a unor măsuri cum 
ar fi asumarea unui angajament al 
statelor de a nu mai amplasa 
noi trupe și armanîente pe te
ritoriul altor țări, de a reduce 
treptat și apoi de a retrage tru
pele străine in limitele frontierelor

desfășoare nici un fel de manevre și 
demonstrații rhilitare. O mare însem
nătate pentru întărirea securității ar 
avea, de asemenea, încheierea unui 
pact general-european conțiriînd an
gajamentul de renunțare la forță și 
la amenințarea cu forța — propu
nere supusă de Marea Adunare Na
țională spre reflecție tuturor parla
mentelor, guvernelor și popoarelor 
continentului.

Pronunțîndu-se cu consecvență îm
potriva oricăror măsuri de escaladare
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la unirea eforturilor pentru apărarea păcii

țării cu forța din relațiile interna
ționale, creîndu-se astfel condițiile 
prielnice pentru întărirea încrede
rii, înțelegerii și conlucrării între 
toate națiunile.

Apelul pune o dată mai mult în 
evidentă importanța hotărîtoare pe 
care o are pentru asigurarea păcii 
mondiale instaurarea unui climat de 
securitate, înțelegere și cooperare în 
Europa — continent unde sînt con
centrate cele mai mari efective mi
litare, dotate cu cele mai perfecțio
nate mijloace de distrugere în masă, 
inclusiv nucleare, ceea ce creează 
grave primejdii la adresa tuturor 
popoarelor lumii. Pornind de la 
această realitate. Marea Adunare Na
țională a României adresează parla
mentelor. popoarelor și guvernelor 
statelor semnatare ale Actului final 
de la Helsinki chemarea de a acțio
na în strinsă conlucrare, cu toată 
fermitatea, pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor conferinței gene- 
ral-europene, pentru dezvoltarea lar
gă a relațiilor de colaborare in toate 
domeniile de activitate, pentru tre-

naționale ; desființarea bazelor mili
tare de pe teritoriul altor state ; în
cetarea manevrelor militare, a ori
căror demonstrații de forță in apro
pierea granițelor naționale ale altor 
țări.

întreaga experiență internațională 
demonstrează in mod concludent ca
racterul nociv al blocurilor militare, 
progresul cauzei securității și păcii 
în Europa și în lume reclamînd 
restrîngerea continuă a activității lor, 
crearea condițiilor necesare pentru 
desființarea concomitentă a Tratatu
lui Nord-Atlantic și a Tratatului de 
la Varșovia — așa cum România, ce
lelalte state membre ale Tratatului 
de la Varșovia au arătat în repetate 
rînduri, inclusiv la recenta Con
sfătuire de la Moscova. Apelul 
Marii Adunări Naționale relevă în 
acest sens importanța politică deo
sebită pe care o are propunerea — 
formulată recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — privind crearea între 
cele două blocuri a unei zone în care 
să nu fie amplasate nici un fel de 
armate și armamente, unde să nu se

a cursei înarmărilor, România și-a 
exprimat, așa cum se știe, totala 
dezaprobare față de hotărîrea țârilor 
membre ale N.A.T.O. de a spori chel
tuielile militare. în acest spirit, par
lamentul țării noastre adresează con
ducătorilor de state, guvernelor și 
parlamentelor țărilor N.A.T.O. apelul 
solemn de a reveni asupra hotăririi 
amintite și de a se angaja pe calea 
reducerii înarmărilor, a dezangajării 
militare și dezarmării.

Apelul reafirmă, în același timp, 
poziția țării noastre cu privire la ne
cesitatea intensificării eforturilor în 
vederea finalizării negocierilor de Ia 
Viena pentru reducerea efectivelor 
și armamentelor în centrul Eu
ropei, astfel încît, pe baza pro
punerilor făcute atît de țările so
cialiste cît și de cele occidentale să 
se ajungă cit mai curînd la rezulta
te pozitive, corespunzător intereselor 
tuturor popoarelor continentului. De
sigur. orice măsuri de dezangajare 
militară trebuie generalizate la sca
ra întregului continent, ceea ce pre
supune dezbaterea acestor probleme

în cadrul general al securității eu
ropene, cu participarea tuturor sta
telor semnalare ale Actului final de 
la Helsinki. Parlamentul țării noas
tre adresează în acest sens un vi
brant apel la conjugarea eforturilor 
pentru o temeinică pregătire a reu
niunii general-europene de la Ma
drid. din 1980, pentru ca aceasta să 
accelereze procesul transformării Eu
ropei într-un continent al păcii, secu
rității și cooperării, rodnice între toa
te națiunile.

Dind expresie voinței de pace și 
colaborare a poporului român. Apelul 
reafirmă hotărîrea României socialis
te de a acționa neabătut in direcția 
consolidării cursului spre destindere 
și înțelegere, pentru înfăptuirea de
zideratului vital al dezarmării, pen
tru soluționarea problemelor care 
confruntă omenirea.

Acesta este mesajul profund uma
nist care emană din întreaga politi
că externă a partidului și statului 
nostru, politică ce se bucură de o tot 
mai largă prețuire internațională — 
așa cum a reliefat însăși conferirea 
Premiului .,Simba" pentru pace pe 
anul 1978 tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mărturie a imensului pres
tigiu și înaltei aprecieri de care &e 
bucură pe toate meridianele persona
litatea șefului statului român, „eroul 
păcii", așa cum îl numea în cu- 
vintul său omagial reprezentantul 
ambasadorilor veniți să-i prezinte fe
licitări.

Prin- întregul ei conținut, politica 
României socialiste este pătrunsă de 
un profund optimism, care iși are 
izvorul în încrederea neclintită că, 
acționînd strins unite, mobilizîn- 
du-și eforturile și conlucrînd tot mai 
activ, parlamentele, guvernele, forțe
le social-politice cele mai largi, po
poarele lumii — ca adevărații făuri
tori ai istoriei — vor asigura consoli
darea cursului spre cooperare. înțele
gere și securitate, vor deschide calea 
făuririi unei lumi a păcii, libertății 
și dreptății.

R. CAPLESCU 
D. ȚINU

MANAGUA 25 (Agerpres). — In 
Nicaragua continuă să aibă loc vio
lente ciocniri între forțele Gărzii Na
ționale, fidele dictatorului Anastasie 
Somoza, și detașamente ale Frontului 
Sandinist de Eliberare Naționala 
(F.S.L.N.). După cum informează 
agenția Reuter, luni au avut loc lupte 
în partea de sud a țării, cele mai 
puternice ciocniri fiind semnalate in 
zona Santa Teresa, la 40 km sud de 
Managua. Un grup de gherilă al 
F.S.L.N. a atacat un post de pază al 
Gărzii Naționale.

Aceste ultime ciocniri se înscriu în 
contextul veritabilei ofensive pe care 
au declanșat-o în ultima săptămină, 
practic în toate regiunile Nicaraguei, 
forțele Frontului Sandinist de Elibe
rare Națională., De altfel, detașamen
tele F.S.L.N. se bucură de ajutorul 
activ al maselor largi populare, de 
la orașe și sate, care și-au exprimat 
în repetate rînduri hotărîrea de a 
sprijini lupta armată pînă la înlătu

rarea de la putere a regimului dicta
torial al iui Somoza și la crearea unui 
guvern democratic, de largă unitate 
națională.

★
— Ministrul dominican al afacerilor 
externe, Ramon Emilio Jimenez, a 
declarat că misiunea Comisiei de me
diere in conflictul din Nicaragua s-a 
soldat „practic cu un eșec". Ministrul 
dominican este membru al acestei co
misii tripartite (S.U.A., Guatemala, 
Republica Dominicană), instituită de 
Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.), pentru reglementarea situa
ției din Nicaragua. El a precizat că 
Partidul Liberal Naționalist al dic
tatorului Anastasio Somoza a publi
cat o scrisoare în care respinge con
dițiile elaborate de comisie pentru 
organizarea unui plebiscit în Nicara
gua. la începutul anului viitor.

După cum s-a convenit. Comisia 
de mediere se va reuni la 27 decem
brie în capitala dominicană, pentru a 
da publicității raportul cu privire la 
activitatea sa.

TURCIA

Grave incidente provocate de elemente de dreapta
ANKARA 25 (Agerpres). — Inci

dente deosebit de grave au avut loc, 
sîmbătă, în localitatea Kahramanma- 
ras, din sud-estul Turciei, în timpul 
cărora și-au pierdut viața 93 de per
soane — potrivit unui bilanț provi
zoriu, transmis de agenția Anatolia — 
iar alte peste 1 000 au fost rănite. 
Dezordinile au pornit de la tentativa 
unor elemente de dreapta de a îm
piedica serviciul religios în memoria 
a doi profesori, asasinați ca urmare 
a orientării lor politice de stînga. 
Provocatorii s-au dedat la acte de 
agresiune împotriva locuitorilor ora
șului Kahramanmaras, cunoscuți pen
tru vederile lor progresiste.

Guvernul a instituit pentru 24 de 
ore restricții de circulație în locali
tate, a trimis forțe militare pentru 
menținerea ordinii, deplasîndu-se aici 
și membri ai cabinetului, intre care 
ministrul de interne, Trfan Ozaydinli. 
întăririle militare au dus la restabi
lirea calmului. '

într-o declarație făcută presei, pri
mul ministru turc, Biilent Ecevit. a

subliniat că „de cităva vreme și în 
mod constant, poporul este incitat la 
revoltă... Există persoane care au in
stigat la dezordini și asasinate. Eve
nimentele de la Kahramanmaras sînt 
rezultatul, tuturor acestor provocări. 
Se pare că cei care nu au reușit pînă 
in prezent să provoace o revoltă în
cercau de data aceasta să creeze o 
confruntare intre forțele statului șl 
popor". Ca urmare, a spus premierul 
Ecevit, guvernul a hotărît să adopte 
o serie de măsuri împotriva violenței,

★
Parlamentari din cadrul Partidului 

Republican al Poporului, de guver- 
nămînt, au adresat primului ministru 
Biilent Ecevit o telegramă în care 
cer o întrunire urgentă a grupului 
parlamentar al partidului. în scopul 
dezbaterii problemei „revoltei reac
ționare provocate in Kahramanmaras 
de acele cercuri care încearcă să se 
sustragă justiției" și pentru a lua 
măsurile care se impun în legătură 
cu incidentele provocate.
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