
Strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului Central, al secretarului general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, să acționăm ca un singur om, neprecupețind nici un efort, pentru 

înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, pentru ca scumpa noastră patrie, Republica 

Socialistă România, să înscrie în eroica sa istorie contemporană pagini noi de mărețe împliniri socialiste!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA!
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AZI. CU TOȚII LA VOT!
Votul nostru-candidatilor

5

Frontului Unității Socialiste!
treptele necesare spre o eficiență 
sporită. Ceea ce va crea disponi
bilități economice noi pentru creș
terea veniturilor și bunăstării, 
chiar în această nouă legislatură.

Pășind azi către urnele de vot, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, 
vă întîlniți acolo și vă dați binețe 
români, maghiari, germani și alte 
naționalități — cetățeni ai acele
iași patrii, membri ai aceleiași 
mari și fericite familii — și, votînd 
pentru candidații Frontului Unității 
Socialiste, votați pentru unitatea 
poporului nostru, pentru năzuința 
comună și idealul unic: o țară a 
socialismului multilateral dezvoltat, 
o Românie care merge, încreză
toare și sigură în forțele ei, spre 
comunism.

Tovarăși și cetățeni ai României 
socialiste, noi care alcătuim o 
nestrămutată forță prin unitatea in 
jurul Partidului Comunist Român, 
prin înfăptuirea Programului său, 
aflîndu-ne astăzi în fața urnelor de 
vot, trăim cu putere sentimentul 
responsabilității. Responsabilitatea 
de a munci alături de deputății a- 

■ leși, împreună cu ei, pentru trans
punerea în realitate a proiectelor 
de dezvoltare economică și socia
lă a localităților patriei. Respon
sabilitatea de a face ca Pro
gramul partidului, programul su
plimentar pentru acest cincinal să 
capete, piin munca noastră sîr- 
guincioasă șl inspirată, consistența 
și măreția faptului împlinit și de 
a-i aduce astfel patriei sporul de 
bogăție și forță pe care i-l dorim 
și pe care le așteaptă de ia noi.

Este angajamentul, fierbinte și 
solemn, pe care îl rostim față de 
primul cetățean al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, astăzi, în cli
pa în care și votul său se adună 
în aceeași uriașă urnă a vqinței și 
fericirii poporului român.

în zorii zilei de azi, 20 noiembrie, 
ușile secțiilor de votare s-au des
chis și ne așteaptă cu un firesc 
surîs de sărbătoare, cu florile so
lemnității și bucuriei...

Pășind către urnele în care se 
adună buletinele ce exprimă, în 
mod profund liber și democratic, 
voința noastră, să dăm votul nos
tru candidaților Frontului Unității 
Socialiste. Un vot încrezător și 
ferm pentru înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea 
al partidului, pentru realizarea pre
vederilor actualului plan cincinal și 
a programului suplimentar de dez
voltare economică pe care îl va 
dezbate și adopta, peste puțin 
timp, Conferința Națională a parti
dului. Adică un vot pentru ca 
România să pășească mai hotărît 
și mai repede pe magistrala pro
gresului și bunăstării, a apropierii 
de țările dezvoltate ale lumii, spre 
o existență liberă, în demnitate, 
independență, suveranitate.

Votînd, împlinim astăzi cu bucu
rie actul electoral care este actul 
participării efective a poporului 
muncitor la conducerea treburilor 
obștești, actul libertății sale de 
a-și făuri în mod conștient propriul 
său destin — destinul pentru care 
au luptat, cu patriotică înflăcărare, 
din cele mai îndepărtate zări ale 
istoriei noastre naționale, atîtea 
generații de înaintași.

Noi, milioanele de alegători — 
tovarăși de muncă și destin, con
cetățeni — cînd pășim astăzi cu 
sărbătorească emoție spre urne, 
împlinim un act politic concret, a 
cărui consecință se răsfrînge asu
pra vieții fiecăruia dintre noi. Pen
tru că el va determina o creștere 
a rodniciei în tot ceea ce facem: 
continuu se vor dezvolta și mo
derniza industria și agricultura so
cialistă, întreaga economie va urca

CU TOȚII LA VOT I
SA DĂM VOTUL NOSTRU CANDIDAȚILOR FRONTULUI 

UNITĂȚII SOCIALISTE!

Acest partid e inima
Există un partid al cărui steag 
E scris în suflet, sacră diademă. 
Prin care-nalt, pe strămoșesc meleag, 
Zidim lumină nouă, de poemă.

Există un partid cu rădăcini
De neclintit și-adînci precum Carpații. 
Vast și-a cuprins aripile-n mulțimi 
Stegar lucid al românește! nații...

El vine de departe, din istorii.
Un Făt-Frumos al muncii și-al ideii 
Purtînd poporul spre țărm nou de glorii 
Cum l-au visat, prin vremuri, corifeii.

Există un partid ce, prin furtuni, 
Cîrmaci-erou iu patriei romăite 
Ce duce-n piscuri zborul din străbuni — 
Prin el poporul pe destin stăpin e.

Există un partid, o chintesență,
A cutezanței și privirii tării.
Prin el semnat-am actul de prezentă 
Pe frontispiciul muncii și-al visării.

Există un partid, sub steagul lui 
Poemele și faptele-nrolate 
Învață dreptul de a fi statui 
De libertate, crez și demnitate.

Acest partid sînt Eu, ești Tu, ori El 
E Romănia-n drum spre viitor 
Ce-și ctitorește visele-n oțel 
Și-n ideal suprem, nepieritor.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a fost conferită cea mai inaltă distincție

a Consiliului Mondial al Păcii
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medalia de aur „Fredăric Joliot-Curie
30 BANI

(Continuare in pag. a V-a)

România,
Romesh Chandra Nicolae Ceaușescu

păcii, colaborării și prieteniei intre 
popoare.

Prestigioasa medalie i-a fost înmi- 
nată tovarășului. Nicolae Ceaușescu

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste RomA.iia i-a fost conferită» 
simbătă, 19 noiembrie, in cadrul unei 
ceremonii desfășurate la Consiliul d«

llllglllll

Acest partid e inima prin care 
O patrie trăiește laolaltă.
Prin care azi, egală-ntre popoare, 
Chip de lumină lumii își arată.

Există un partid. Și ne-a chemat, 
Credinței comuniste devotafi. 
Să înălțăm un viitor curat 
In zarea luminată de Carpați.

Acest partid e inima prin care 
Bat inimile tării împreună 
Strînse-n aceeași roșie culoare 
Eternă viitorului cununâ.

Există un partid 1 Și are-n irunte 
Un tiu ales din fiii națiunii
Care-a știut, în anii grei, să-nirunte 
Ostile voci în contul rațiunii.

Stat, medalia Fr6d6ric
Joliot-Curie", cea mai inaltă distinc
ție a mișcării mondiale pentru pace, 
atribuită șefului statului roman in 
semn de profundă prețuire pentru 
contribuția sa remarcabilă la cauza

Cuvintul președintelui 
Consiliului Mondial

Cuvintul președintelui 
Republicii Socialiste

O NOUA 
CALITATE 
A VIEȚII

APELUL 
FRONTULUI 

UNITĂȚII 
SOCIALISTE - 

bilanț al marilor 
înfăptuiri, 

imagine a viitorului 
și mai luminos 
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Domnule președinte,
Am onoarea de a vă transmite din partea Prezidiului 

Consiliului Mondial al Păcii cea mai înaltă distincție a 
consiliului — Medalia de aur a păcii.

Această medalie vi se inminează dumneavoastră, 
domnule președinte; pentru remarcabila activitate pe care 
ați desfășurat-o, de-a lungul întregii dumneavoastră 
vieți, in favoarea păcii și securității internaționale, pen
tru destindere și dezarmare.

Această medalie vi se inminează ea o recunoaștere a 
muncii pe care ați depus-o in slujba poporului dum
neavoastră, pentru a-i asigura o viață mai bună, pentru 
a construi socialismul.

Această medalie vi se inminează ca o recunoaștere a 
remarcabilei dumneavoastră activități in sprijinul luptei 
de eliberare națională a popoarelor, pentru independența 
tuturor popoarelor lumii.

Această medalie vi se inminează pentru remarcabila 
și marea dumneavoastră activitate în sprijinul luptei ță
rilor recent eliberate, pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale

Vă inminăm această medalie dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Guvernului 
Republicii Socialiste România, poporului român.

Această medalie reprezintă, de asemenea, expresia so
lidarității și sprijinului din partea Consiliului Mondial al 
Păcii, a mișcărilor naționale pentru pace din 130 de țări 
de pe toate continentele lumii.

România, ca parte a marii comunități socialiste, joacă 
și va juca și in continuare un rol important in rezolvarea 
tuturor problemelor de care depind soarta păcii, drepta
tea socială și progresul social. Astăzi, in mod deosebit, 
dorim să remarcăm rolul important jucat de țara dum
neavoastră, alături de toate țările socialiste, pentru asi
gurarea succesului Conferinței pentru securitate și coope
rare in Europa de la Helsinki. Amintim, de asemenea, 
noile inițiative adoptate recent la București de țările Tra
tatului de la Varșovia pentru dezarmare, pentru curmarea 
cursei inarmărilor.

Dorim să vă transmitem, cu această ocazie, urările noas
tre de succese tot mai mari in activitatea dumneavoastră 
personală ; de asemenea, urări de succese Partidului Co
munist Român, Guvernului Republicii Socialiste România 
in aducerea unei contribuții și mai mari la cauza păcii 
mondiale.

Această medalie poartă numele unui mare om — fonda
torul mișcării noastre — Frederic Joliot-Curie. Sint sigur 
că ar fi fost foarte fericit să știe că dumneavoastră ați 
avut amabilitatea să acceptați această înaltă distincție 
a Consiliului Mondial al Păcii.

Permiteți-mi să vă inminez acum Medalia Consiliului 
Mondial al Păcii.

I
Domnule președinte al Consiliului Mondial al Păcii,
Prieteni și tovarăși,
Aș dori să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră. 

Consiliului Mondial al Păcii, pentru hotărirea de a-mi 
inmina această medalie, act în care văd o apreciere a 
politicii Partidului Comunist Român, a poporului și gu
vernului României socialiste, a eforturilor depuse pentru 
promovarea colaborării internaționale și păcii în lume.

Partidul Comunist Român, România socialistă au acțio
nat și acționează cu toată fermitatea pentru realizarea in 
lume a unei politici noi, bazată pe egalitate in drepturi, 
pe respectul independenței și suveranității naționale, pe 
neamestecul in treburile interne, pe renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța în relațiile dintre state.

Schimbările care s-au produs in viața internațională, și 
care continuă să aibă loc, demonstrează cu putere rolul 
important al popoarelor, al forțelor progresiste in rindul 
cărora Consiliul Mondial al Păcii, organismele naționale 
respective, toți cei care se pronunță pentru pace aduc o 
contribuție de seamă. Toate aceste forțe, acționind cu și 
mai multă consecvență, intr-o solidaritate tot mai mare, 
pot influența tot mai mult schimbările ce se produc in 
lume, asigurarea înfăptuirii cursului destinderii, a politicii 
de pace și colaborare.

România a acționat întotdeauna pentru unirea tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, pentru întărirea so
lidarității țărilor socialiste, a statelor în curs de dezvol
tare. nealiniate, a tuturor popoarelor in lupta pentru o 
politică de pace, in care fiecare națiune să-și poată con
centra resursele dezvoltării economico-sociale, bunăstării 
și fericirii.

Acordăm o mare atenție problemelor securității euro
pene și dorim ca reuniunea de la Belgrad, care Se desfă
șoară in prezent, să dea un nou imbold infăptuirii docu
mentelor semnate la Helsinki, să deschidă calea destin
derii, colaborării economice, eulturai-științifice, in dome
niul umanitar și, totodată, să dea un impuls mai puternic 
infăptuirii dezangajării militare, condiție esențială a co
laborării și securității in Europa și in întreaga lume.

Am acționat întotdeauna pentru soluționarea probleme
lor litigioase dintre state pe calea tratativelor. Sîntem 
preocupați și în prezent ca problemele din Africa să se 
rezolve pe această calc. Mă refer la problemele dintre 
unele state africane, la necesitatea de a se impicdica 
extinderea unor conflicte sau izbucnirea altora noi.

Sprijinim activ realizarea unei păci trainice în Cipru, 
așa cum am acționat și acționăm pentru soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu pe calea tratativelor, 
care să ducă la instaurarea unei păci trainice, juste, ba
zată pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate 
in războiul din 1967 și soluționarea problemei poporului

Nicolae DRAGOȘ

Există un partid ! Și are-n irunte 
Om între oameni, pentru oameni-om I 
Pentru lumina țării azi cărunt e !
Pentru aceasta l-am urmat și-l vom

Există un partid! El din istorii 
Aduce imnuri muncii și ideii 
Ce se-mplinesc în marile victorii. 
Cum au visat, prin vremuri, corifeii !

Urma cu-ntreaga vieții noastre ființă. 
Cu pasiune, faptă și idee
Pîna la marea tării biruință 
In comunistul ev, de epopee.

(Continuare în pag. a V-a)

La Rîmnlcu Vîlcea — ca, de altfel, în toate orașele patriei — prinde contur un nou cartier de locuințe
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Votînd candidați! Frontului Unității Socialiste, votați pentru realizarea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al P. C. R., prin care România va face noi pași însemnați pe drumul 
progresului și bunăstării, al apropierii de țările dezvoltate ale lumii, așezînd temelie 
trainică existenței libere, demne a poporului nostru, independenței și suveranității patriei socialiste!

Te aleg mereu, popor
Mă uit în Soare, in ioc divin de răsură, — 
pentru tine votez. Popor venit din lupta cea dură.

Mă uit la Muncitori, in joc sublim de faur, — 
Votez pentru dîrzenia lor in nimb veșnic de laur.

Mă uit la Țărani și-n joc de nemărginit, — 
votez pentru Țara din noi, in culori de zenit.

Mă uit la Poeți și in cerneala firii lor, — 
votez pentru cîntul din drapele de dor.

Mă uit in jur, mă uit Ia semenii mei, — 
te văd, te simt. Popor, în acești pui de lei.

Mă uit în Univers de foc, in steag de trei culori, — 
pentru tine votez. Omule, Tovarăș, de mii și mii de ori.

Ion BANUȚA

Pentru căminele noastre

380 000 locuințe

Tezaur dinții 1

Timp de faur
Timp înfocat al zodiei de faur
Bătaia inimilor te măsoară
Cînd brațele adună un tezaur 
Și aripi vulturești spre culme zboară.

Sub nimbul tău — intensă strălucire —• 
Menirea noastră-i gestul creator 
Durînd întruchipare și-mplinire 
De năzuinți, unui întreg popor.

Timp însemnat de trainice repere, 
Istorie săpată-n piatră grea,
Luînd tiparul clipei care piere 
Noi ne lăsăm amprenta-n carnea ta.

Vlaicu BARNA

Pentru muncitorii tineri

141000 locuri în cămine de nefamiliști

Lumină, cultură, educație

5 224 săli de clasă

Votăm!
Sîntem ai plinii, și votăm azi plinea 
Din inimile noastre tot mai mari — 
Treime de-nălțare-a României, 
Noi: muncitori, țărani și cărturari.

Sîntem ai vieții, și votăm azi viața 
. Și-acest ,tărim de glorii roditor, 
Unde rodesc pe-o unică tulpină 
Visul prezent și timpul viitor.

Votăm al țării luminos destin
Și tot ce-i dă prin vreme strălucire; 
Iar votul nu-i un simplu buletin — 
E dreptul nostru, sfînt, la nemurire I

Dim. RACHICI<__________ _____ J

Zîmbetul drag al copiilor

10000 locuri in spitale 22 000 locuri în creșe; 48300 locuri in grădinițe

Sub cerul-nalt, la Dunărea de Jos 
eu, fiu dinții în zorii fără seamăn, 
celor ce vin trimit adine prinos... 
Du-i către glorii, dulce țară, mamă.

E lanul tînăr și curat aici 
în zările cîmpiei dunărene.
Și scutul crește-n brațe de voinici 
să ocrotească datini pămintene.

Cindva, prin secoli, de veți fi-ntrebați 
pe unde vă sint vatra și părinții 
voi simplu arătați către Carpați — 
și să ne-aveți pe noi în zarea minții.

Cindva prin veacuri ăst pămint bătrin 
va Înălța măreață sărbătoare.
Nu-s năvăliri, nici clocot de furtuni 
pe daco-geți să-i smulgă din hotare.

E legea vieții noastre mai presus 
de orice teamă, de orice tăgadă. 
Lingă cenușa noastră lacrimi nu-s, 
purtați in voi o soartă ne-ntinată.

Cintpie, munte, deal, pădure, riu 
sint frații voștri de-o eternitate. 
Pe fruntea lor în graiul țării viu 
va scrie pururi : suveranitate.

Ni-i greu pe umerii încenușați 
pămîntul să ii ducem prin milenii — 
dar piatra iul e piatră de Carpați 
și din Măcinii vechi, și nu ne temem.

Durerea nu siișie-al nostru trup, 
victoria e-a noastră dăinuire ; 
și viața cintă intr-ai țării stup 
și viața țării urcă-n nemurire.

Hotarul meu, spre vremi Înaripate 
de aici, din vatra Dunării de Jos 
noi vă menim — în sfîntă libertate 
să îl purtați pe drumul glorios.

Păstrînd, și-navuțind tot ce străbunii 
tezaur v-au lăsat, din primii zori, 
noi vă menim lumina-nțeiepciunii 
tăria brațului cutezător.

Noi am rămas în luturi milenare, 
voi împliniți destinul nostru-n veac 
pe drum de slavă și neatîrnare 
bătrînul Burebista vă e prag !

Noi altă zestre nu vă vom lăsa 
decit viața de oșteni în luptă. 
Vegheați, urmași, lumina — patria 
să lie dreaptă și neîntreruptă.

Noi am rămas, luptind, la temelia 
prin vremuri a supremului destin 
care-i ființa noastră — România, 
eternul zbor în care dăinuim.

Mihai NEGULESCU

Cutreierăm de citeva zile 
Ialomița, această inimă de 
Bărăgan. Străbatem șosele
le asfaltate ale județului. 
Trecem prin satele-gră- 
dini, printre casele care 
și-au pus multe ante
ne de televizor pe aco
perișuri, printre blocuri co
chete, cu etaj. Urmărim 
cablurile de înaltă tensiune 
ce brăzdează înaltul, adu- 
cînd caii-putere spre înge
mănarea cu piinea. Și ajun
gem astfel la un simbol 
care concentrează toate fru
musețile acestei părți de 
Bărăgan : Steaua in cinci 
colțuri, de „Erou al Muncii 
Socialiste" și medalia de 
aur „Secera și ciocanul".

Ialomița este primul ju
deț din România căruia i 
s-a conferit această inaltă 
distincție. Evenimentul a 
rămas săpat în inimile a- 
cestor vrednici oameni din 
Cimpia Soarelui. „Județul 
Ialomița — spunea cu acest 
sărbătoresc prilej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este 
cunoscut ca grinarul Româ
niei, ca un județ care din- 
totdeauna a fost un mare 
producător agricol. Și nu 
s-a dezmințit nici în ultimii 
ani".

Cuvintele de laudă erau 
rostite în anul 1976. Ele a- 
veau drept temei un rezul
tat deosebit obținut de că
tre oamenii muncii din a- 
gricultura lalomiței : o pro
ducție de 5 082 kg de po
rumb boabe la hectar, pe 
întreaga suprafață insămîn- 
țată. Trecuseră 38 de ani de 
la mult-lăudatul „an de 
vîrf" 1938, cînd județul Ia
lomița realizase „fantasti

ca» recoltă de porumb de... 
1 400 kg la hectar. Cifrele 
n-ar merita poate comen
tarii. Numai că lor li se a- 
daugă altele, spre a defini 
mai clar Ialomița de azi : 
în anul 1975, județul realiza 
un volum de producție in
dustrială cit 81 de Ialomița 
ale anului 1938. Că acești 
oameni din inima Bărăga
nului au de mult vocația 
producătorilor de „pîine" 
era știut. Dar că ei pot fi, 
în egală măsură, și oameni 
cu vocație industrială a» 
veau s-o demonstreze in 
numai cîteva decenii de 
luptă și muncă încordată, 
la îndemnul și sub condu
cerea comuniștilor.

Timp in care satul româ
nesc s-a transformat din 
temelii. Iși amintește fostul 
muncitor Dumitru Dumitru, 
azi directorul marii unități 
agricole I.A.S. — Pietroiu : 
„în 1945, la reforma agrară, 
am bătut și eu un țăruș de 
împroprietărire. Era de fapt 
semnul de hotar între două 
lumi. De atunci încoace au 
început schimbările de 
structură în viața satului. A 
satului pe care oamenii sint 
stăpîni".

Drum presărat adesea 
de-ndoieli („nu ar cu trac
torul, de unde atiția 
bani ?“) ; drum de greutăți 
învinse ; drum în care ță
ranul și-a ridicat fruntea 
(„vezi că nu se poate ?“) ; 
ani în care a dispărut frica 
de foame ; în care pricepe
rea țăranului, unită cu efor
tul cailor-putere au îmbo
gățit spicul și-ndestulat 
hambarul. Ani în care Ia

lomița și-a suflecat mîneci- 
le, țintind spre industrie.

Agricultura ialomlțeană a 
pășit în socialism pe poarta 
de onoare. Sprijinită de 
forța materială și organiza
torică a clasei muncitoare, 
a comuniștilor. Trei sint 
pilonii de bază ai agricul
turii ialomițene de azi.

în primul rind, forța cai
lor-putere, a celor peste 
6 500 tractoare fizice, 7 000 
combine pentru păioase și 
porumb, aproape 2 000 cul
tivatoare mecanice care 
execută, în întregime, toate 
lucrările Ia grîu și celelalte 
păioase, și în procent de 85 
la sută — la porumb. Am 
dus calculele mai departe : 
această forță este în stare 
Să execute zilnic — arături 
pe 22 000 ha, însămînțări pe 
30 000 hectare, recoltarea a 
8 500 ha grîu și 6 000 ha po
rumb. Inginerul Nicolae 
Zainea, activist la comitetul 
județean de partid, între
prinde și el un calcul, din 
care rezultă : fiecare din 
cei peste 6 500 mecanizatori, 
de pe ogoarele lalomiței, 
obține în medie, de pe cele 
80 de hectare cît lucrează 
într-un an, 120 000 kg de 
grîu, 150 000 kg porumb, 
200 000 kg sfeclă de zahăr, 
10 000 kg floarea-soarelui, 
10 500 kg soia și 200 000 kg 
orz. Aproximativ hrana pe 
o zi a întregii populații a 
județului, care numără circa 
400 000 oameni ! Inutil să 
mai privim in urmă, cu 
citeva decenii, timp în care 
nenumărați țărani nu-și 
puteau hrăni familiile. In 
schimb, consemnăm urmă
toarea realitate : absolut 

toți mecanizatorii din județ 
sint fiii și nepoții celor ce 
nu-și puteau hrăni copiii 
din munca lor de un an.

Multe au fost bătăliile 
date de locuitorii acestui 
județ, sub conducerea parti
dului, pentru a ajunge la 
suprema cinste de a așeza, 
la piept, cu demnitate și 

Constelații industriale 
in marea de spice 
Argumente privind strategia dezvoltării, 

în ultimul deceniu, într-un tînăr județ

cu gindul la înfăptuiri și 
mai mari, steaua de „Erou 
al Muncii Socialiste".

Una dintre acestea a fost 
aceea în care mari energii, 
multă muncă s-au concen
trat pentru irigații, pentru 
a smulge de sub capriciile 
naturii peste o jumătate 
din suprafața arabilă a ju
dețului aflat în inima Bă
răganului. Azi, un debit de 
apă cît 5 Ialomițe este în
dreptat pe mai bine de 
10 000 kilometri de canale 
și conducte spre lanurile 
însetate ale Bărăganului. 
Dar ambițiile nu se opresc 
aici. Lupta pentru irigații 
n-a ajuns în Ialomița în 
punctul terminus. Pentru 
anul 1980 se prevede 

ca irigațiile să cuprindă 
78 la sută din suprafața 
arabilă a județului, adică 
aproape 400 000 ha. „...Pa- 
parudă-rudă“ ...se rugau 
copiii de altădată din mima 
Bărăganului pentru un 
strop de ploaie. Azi, stro
pul de ploaie atît de nece
sar recoltelor mari e adus 

de om. De omul acestor pă- 
mînturi fertile, cu ploaia 
„la comandă". Și comandă 
ploaia oamenii acestor 
locuri deveniți muncitori 
la construirea și exploata
rea sistemelor de irigație.

Acești oameni produc in 
același timp și îngrășămin- 
tele chimice, „piinea pă
mîntului". Combinatul de 
îngrășăminte chimice a in
trat in harta economică a 
Sloboziei în cursul cincina
lului trecut. Adică în 1972, 
la numai 4 ani de la înce
perea lucrărilor de con
struire a lui. A intrat în 
viață ca parte componentă 
a tripticului industrial din 
proaspăta capitală a jude
țului : Fabrica de ulei 

(1969), Filatura de bumbac 
(1971). Cu el a luat sfîrșit 
acea „epocă de somno- 
lență-n praful Bărăganu
lui". A dispărut și numele 
de trist simbol al sătucului 
din margine de „oraș" : 
„Vaideei". Ce înseamnă 
combinatul pentru agricul
tura județului reiese din 

faptul că producția supli
mentară de cereale realiza
tă anual, datorită folosirii 
îngrășămintelor chimice, se 
ridică la 2,3 miliarde lei.

Industria a intrat în via
ța Sloboziei ca „un zvicnet 
de inimă", cum zice un 
poet ialomițean. înrădăci
narea industriei a schimbat 
fața orașului, care in nu
mai cîțiva ani și-a triplat 
populația : de la aproape 
10 000 locuitori în 1968, la 
peste 30 000 la începutul a- 
cestui an.

Totul atestă că industria 
din Ialomița e soră bună 
cu agricultura. Discutăm 
cu inginerul Valeriu Platon, 
de la combinatul de îngră
șăminte chimice, care, îm

preună cu inginerul Ale
xandru Pascu, de Ia I.A.S. 
Mărculești, au inițiat expe
riența supranumită „Sim
bioza". E vorba de apele 
reziduale de la combinat 
ce nu pot fi ‘ nicicum arun- 
cate-n Ialomița înainte de 
epurarea totală. Dacă s-ar 
înlătura doar substanțele 
dăunătoare pămîntului și 
ar rămîne amoniacul ? Adi- 
că o emulsie de care ogoa
rele au nevoie ? S-a încer
cat pe o suprafață de 10 
hectare. Rezultatul — un 
spor de producție de 1,5 
tone.

Ne aflăm la Călărași, bă- 
trinul tîrg care, după ex
presia primarului Martin 
Vasile, abia în anii noștri 
a început să-și scuture de 
pe umeri „praful apatiei". 
Statisticile arată că în anul 
1944 în oraș erau... 50 de 
muncitori ; iar „industria" 
era reprezentată prin două 
tăbăcării, 6 darace de lină 
și o fabrică de siropuri și 
bomboane.

Anii marilor transformări 
au debutat tot în strinsă 
înfrățire a industriei cu 
agricultura. S-a început cu 
Combinatul de celuloză și 
hîrtie, care prelucrează pa
iele, veșnice „reziduuri" ce 
putrezeau în Bărăgan. Ter
men de construire — 2 ani. 
Mulți n-au crezut că 
va fi posibil, obișnuiți 
fiind cu trecerea zadarnică 
a vremii peste urbe. Dar 
cei mai mulți, optimiștii, 
au muncit și au crezut. 
Și astfel, la 23 August 
1964 au defilat cu primele 
suluri de hîrtie. Iar în pri
mul deceniu au produs 
500 000 tone de hîrtie. Acum 
Călărașiul trimite școlilor 

țării un miliard de caiete 
anual. Din materia primă 
înghițită cindva de pămint.

Orașul produce azi miile 
de kilometri de tuburi de 
irigație, la întreprinderea 
materialelor de construc
ții, costume elegante, la Fa
brica de confecții, ambele 
rod tot al acestor ani. Că
lărașiul este orașul cu mi- 
necile suflecate.

— Dar, susține primarul, 
de-abia acum ne pregătim 
pentru o nouă și puternică 
treaptă de dezvoltare. Se 
lucrează intens la con
struirea uriașului com
binat metalurgic, care va 
avea, în final, o capacita
te de circa 10 000 000 tone 
oțel anual.

Ce-nseamnă asta pentru 
Călărași ? în primul rind 
consacrarea lui ca oraș 
muncitoresc. Mai înseamnă 
apoi un oraș înnoit, din te
melii. Dacă în perioada 
1960—1974 ritmul construc
ției de locuințe a fost de 
220 apartamente pe an, în- 
cepînd cu 1974 el este de 
4 000 apartamente pe an. 
Acum se ridică primul bloc 
cu 20 etaje. Anul trecut, Că
lărașiul a obținut locul I pe 
țară în întrecerea orașelor 
privind gospodărirea și în
frumusețarea. îl întrebăm 
pe primar care e „secretul" 
acestui succes. Ne răspun
de sec: „Munca oamenilor". 
Aflăm despre adunările ce
tățenești, în care se hotă
răște ce lucrări se mai pot 
face prin participarea cetă
țenilor, despre gospodinele 
care cresc flori pentru oraș 
și întreprinderi, despre sta
dionul și parcurile con
struire prin munca patrio

tică. Da, Călărașiul se pre
gătește pentru o nouă 
treaptă în toate dome
niile.

Ialomița. Pîine și indus
trie. Ritmul dezvoltării tî- 
nărului județ a fost, în cin
cinalul trecut, mult supe
rior față de cel pe țară : 
15,6 la sută, iar în actualui 
cincinal — 16,5 la sută. 
Forța dinamizatoare a aces
teia o constituie clasa mun
citoare, ale cărei rînduri au 
sporit de la 55 700 oameni 
în 1965, la 83 500 anul tre
cut. Temeiul științific al 
politicii partidului, de dez
voltare armonioasă a tu
turor zonelor țării, iși gă
sește o magistrală materia
lizare și în realitățile de 
azi ale lalomiței. în ansam
blul economiei naționale, 
tînărul județ înseamnă nu 
numai un producător de 
grîne, ci și : 17 la sută din 
producția de îngrășăminte 
minerale, 12,3 din producția 
de celuloză și hîrtie, 15,3 la 
sută ulei comestibil, 7,4 la 
sută produse lactate, 5 la 
sută beton armat. Deocam
dată...

...O dată pe an, atunci 
cînd aurul holdelor se află 
în hambare, țăranii din 
zeci de sate, împreună cu 
mecanizatorii, cu muncito
rii din orașe, se adună cu 
zecile de mii pe un cîmp, 
lîngă Slobozia, purtînd in 
mîini cîte un spic. E săr
bătoarea „Spicelor de aur". 
Se string în grupuri mari 
sub soarele arzător și cintă.

Se privesc și cintă : „Bă- 
răgan-pămint cu flori"...
Laurențiu DUȚA 
Lucian CIUBOTARU

Slobozia — 1977 : replied urbanistică modernă prăfuitului tîrg de altădată, demnă citadelă a Bărăganului Foto : S. Cristian
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APELUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE-
bilanț al marilor înfăptuiri, imagine a viitorului și mai luminos

„Partidul nostru face totul pentru ca, pe măsura creșterii 
forțelor de producție, a avuției naționale, să alocăm o parte 
însemnată pentru bunăstarea poporului — țelul suprem al 
politicii partidului, esența societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm în România și care pune pe primul 
plan omul cu necesitățile sale, bunăstarea și fericirea poporului, 
a națiunii noastre socialiste".xxcxvxixxxxi Huaauv auv aiiavv NICOLAE CEAUȘESCU

Apartamente construite

- - - - - - - - - - - - - - REPERE Alt RIDICĂRII
în actuala legislatură, prin aplicarea Pro

gramului de creștere mai accentuată a nivelului 
de trai, au fost majorate, în prima etapă:

• Retribuțiile - cu 15-23,3 LA SUTĂ; pînă în 
prezent au primit retribuții majorate 3,7 MILIOANE 
DE OAMENI Al MUNCII;

• Pensiile - cu 4-20 LA SUTĂ;
• Alocațiile de stat pentru copii - cu 15 

LA SUTA.
Au fost majorate cu 150-200 lei ajutoarele 

pentru mamele cu mai mult de 8 copii; s-au

NIVELULUI UE îRfll- - - - - - - - - - - - - -
instituit ajutoarele pentru mamele cu 5, 6 și 
7 copii.

Pentru satisfacerea nevoilor sociale ale 
întregii populații (sănătate, învățămînt, cultură 
etc.), în 1976 s-au alocat de la bugetul statului 
peste 55 MILIARDE LEI, DE 2,6 ORI MAI MULT 
DECÎT ÎN 1965.

Față de 1965, populația dispune în pre
zent de 5,5 ORI mai multe televizoare, de 5 
ORI mai multe frigidere, de 3,2 ORI mai multe 
mașini de spălat, de 13 ORI mai multe auto
turisme.

pestej><]

O®

1966
1970

1971 
1975

1976
1980

Locuri de muncă

milioane

Veniturile reale pe locuitor
— in procente— ,

- - - - - - - - PESTE DOUA TREIMI- - - - - - -  
DIN PDPUIATIE-IN EOCDINTE NOI

Aproape 15 milioane de oameni ai muncii 
de la orașe și sate locuiesc în case noi; în 
perioada dintre recensămintele din 1966 și 
1977, POPULAȚIA A CRESCUT CU 12,9 LA 
SUTĂ, IAR NUMĂRUL LOCUINȚELOR CU 18,5 
LA SUTĂ.

în cincinalul 1976-1980 - perioada celui 
mai înalt ritm al construcțiilor de locuințe - 
urmează să se construiască PESTE 1000000 
DE NOI APARTAMENTE, aproape tot atîtea 
apartamente cît în cele trei cincinale anterioare.

Creșterea numărului de orașe

1965 1970 1975 1976 1965 1970 1975 1976

CHIRII WITOR AL lOCALlTftTIlOR TfiRII
în ultimul deceniu au apărut pe harta țării 

53 NOI ORAȘE, iar populația unui număr de 
12 municipii și orașe a crescut de peste două ori.

Astăzi, APROAPE JUMĂTATE DIN POPU
LAȚIA ȚĂRII-dublu decît în 1948 - TRĂIEȘTE 
ÎN ORAȘE.

Investițiile destinate dezvoltării rețelei social- 
edilitare a țării au fost în 1976 de PESTE 3 ORI 
MAI MARI decît în 1965.

în prezent, zestrea social-edilitară a loca
lităților cuprinde: aproape 15000 creșe și 
grădinițe, peste 30000 unități de învățămînt 
(frecventate de peste 5 milioane de copii); 
peste 400000 locuri în cămine de nefami- 
liști; circa 200000 paturi de asistență medi
cală; peste 73000 unități comerciale; peste 
36000 așezăminte culturale (teatre, cinemato
grafe, biblioteci, case de cultură și cămine 
culturale) ș.a.

CETĂȚENI AI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA!

Votînd candidați! Frontului Unității Socialiste, votați pentru creșterea nivelului de trai, 
material și spiritual, al poporului român, pentru ridicarea vieții sale spre noi trepte de progres, 
prosperitate și civilizație, pentru creșterea bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste! 
________________________________________________________________________ 2_________________________ s
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FfaptulI
DIVERS

I Mogîldeața I
I din pădure |
’ Cititorul nostru, profesorul I 
Îgălățean Adrian Goran, ne isto- I 

risește o întimplare mai puțin ■ 
obișnuită, tn timp ce doi săteni 
din Ciurești treceau prin pă- I 
dure, au zărit, deodată, o mo- | 

Igildeață. intrucit era tirziu 
seara și o ceață deasă, nu și-au I 
dat seama, pe moment, cam ce I

Isă fie mogîldeața aceea mișcă- • 
toare. S-au apropiat, nu fără . 
teamă, și mare le-a fost mirarea | 
cind au văzut că mogîldeața era I 

Io fetiță de trei anișori. Au 
luat-o imediat în brațe și au I 
dus-o la paznicul de noapte din I 
satul cel mai apropiat, unde 1 
i-au acordat primul ajutor, dar ■ 

Iîn primul rind au căutat s-o I 
facă să-i treacă, spaima. După I 
care au dus-o la o adunare, 
unde se aflau mai mulți oameni. I

Idoar-doar o recunoaște-o cineva I 
a cui o fi. „E sora mea, Ade- 
luța !“ — a sărit unul din cel ■ 
prezenți. Cine? știe ce s-ar fi în- I 
timplat dacă fetița s-ar fi in- ■

Itilnit în noaptea aceea cu 
mistreții — nu puțini la număr I 
în pădurea cu pricina... |

Satul perfor- | 
manțelor

— Unde se află cea mai re
numită formație de teatru de I 
amatori din județul Botoșani ? I

Răspuns : In satul Iacobeni, ’ 
comuna Dîngeni. .

— Dar cea mai valoroasă bri- I 
gadă artistică ?

Răspuns : în satul Iacobeni.
— Dar cel mai valoros rezul- I 

tat sportiv dobîndit în acest an I 
în județul Botoșani ? •

Răspuns : în satul Iacobeni. > 
Performer : profesorul Ioan I 
Dăscălescu din satul Iacobeni, I 
premiant la Balcaniada de ra- 
chetomodelism din această I 
toamnă. |

Și am mai aflat că același • 
profesor din Iacobeni este și su
fletul formației de teatru, și al I 
brigăzii artistice, și... Și mult I 
succes ! •

Mulțumire
„Am patru copii și la fiecare | 

țin, ca orice mamă, ca la lumi- I 
na ochilor, lntimplarea a făcut I 
ca unul dintre ei. Florinei, în 
virstă de 6 ani, să se îmbolnă- I 
vească foarte grav. Primul aju- I 

.tor, cu multă promptitudine și I 
pricepere, i l-a acordat medicul ■ 
nostru din comuna, pe nume 
Laurențiu Negreanu, și tot el I 
s-a îngrijit să-l trimită de în- I 
dată la spitalul de copii din I 
Cluj-Napoca. Aceeași caldă re
cunoștință o am și față de me- ■ 
dicii clujeni Paula Grigorescu și I 
Zoe Patin, care și-du depus I 
toată silința pentru salvarea lui I 
Florinei. Intrucit Florinei nu 
știe încă să scrie, fie-mi ingă- I 
duit ca, în numele lui, ca mamă, I 
să le mulțumesc din toată inima I 
acestor oameni de omenie“. 
Semnează : Lucreția Miron din I 
Broșteni — Suceava.

Sărbătoarea 
cătănasilor

9

A intrat în tradiție, în ulti
mele trei decenii, ca în fiecare 
toamnă, în satul Bocsig, din ju
dețul Arad, să se organizeze 
„sărbătoarea cătănașilor". Câtă- I 
nașii sint flăcăii satului care I 
pleacă să-și satisfacă serviciul 
militar. La sărbătoarea lor, or- ■ 
ganizată_ de căminul cultural, 
participă tot satul. în această I 
toamnă, sărbătoarea a cuprins și 
o foarte reușită paradă a portu- I 
lui, cintecului și jocului popu
lar. Apoi, „cătănașii", imbrăcați I 
in frumoase costume populare, I 
au străbătut de-a lungul și de-a I 
latul comuna natală, luîndu-și * 
un călduros „la revedere" de la ■ 
consătenii lor, care le-au adre- I 
sat, la rîndu-le : „Viață faină I 
sub drapel".

La înălțime!
Membrii cercului turistic al 

Casei de cultură a sindicatelor I 
din orașul Sfîntu Gheorghe I 
s-au întilnit cu Demeter Antal I 
și Valentin Garner, doi alpi- 
niști care s-au dovedit in acest I 
an... la înălțime ! Cei doi au I 
participat la o faimoasă expedi- I 
ție în Alpi. Secvențe sugestive. • 
impresionante, din temerara lor 
ascensiune pe coastele munți- I 
lor au fost prezentate sub for- I 
mă de diapozitive. Unu] dintre | 
ele prezintă cel mai înalt pisc 
al Europei — Mont Blanc — pe I 
care flutură acum și tricolorul 
românesc. ,

Colectivul Întreprinderii „Carbo- 
chim" din ClujrNapoca figurează in 
acest an. lună de lună, trimestru de 
trimestru. în primul eșalon al unită
ților industriale din județ, in intrece- 
rea pentru îndeplinirea planului si a 
angajamentelor. în 10 luni. în această 
unitate s-a realizat peste prevederile 
planului o producție de 34.9 milioane 
lei. concretizată în importante canti
tăți de produse fizice suplimentare, 
cu desfacere asigurată, printre care 
1 248 tone pietre de polizor. 250 tone 
electrozi siderurgici, 537 tone electro- 
corindon, 107 tone carbură de siliciu 
și altele. Se pre- 
limină ca. cel tîr- 
ziu la 25 noiem
brie, să fie în
deplinit integral 
planul anului cu
rent.

Se poate spune 
că la „Carbo- 
chim“ se Înfăptu
iește de pe acum 
ceea ce secretarul 
general al parti
dului nostru, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, subli
nia la recenta 
plenară a C.C. al 
P.C.R. — și anu
me că „...nu este 
vorba numai de 
realizarea planu
lui cu un număr 
de miliarde in 
plus, ci de schim
barea radicală a 
concepției econo
mice, a organiză
rii și desfășurării producției. Pro
gramul suplimentar trebuie să 
ducă la o îmbunătățire substan
țială a eficienței economice, a pro
ductivității muncii, la așezarea pe 
o bază mal trainică a intregii noas
tre dezvoltări economice". într-ade- 
văr, milioanele obținute peste preve
deri nu sînt numai acumulări cantita
tive. ci mai ales calitative. Aceasta re
zultă din faptul că sarcina de creștere 
a productivității muncii a fost depășită 
cu 9,4 la sută, adică cu peste 19 000 
lei suplimentar pe fiecare muncitor, 
ceea ce înseamnă că aproape întregul 
spor de producție este rodul ridicării 
productivității muncii.

Firesc, aceste rezultate au avut • 
fnriurire deosebit de favorabilă asu
pra eficientei economice a întregii ac
tivități, pentru că producînd mai mult, 
de mai bună calitate, cu aceleași mij
loace umane și materiale, s-a ajuns la 
o reducere substanțială a costurilor de 
fabricație. La fabricarea electro
zilor siderurgici, de pildă, costul 
unei tone de produs finit a fost 
micșorat eu 1174 de lei. la electrozi 
de baterii cu 1 854 lei, iar la pietre 
de polizor cu carbură de siliciu nea

gră cu 1 334 lei. ..Generalizarea acor
dului global — ne spune maistrul Ni
colae Constantin, președintele comi
tetului sindicatului, reciclarea profe
sională a intregului personal munci
tor, întărirea disciplinei la fiecare loc 
de muncă, activitatea politică desfă
șurată de organizația de partid in 
sprijinul producției' constituie sursa 
principală a succeselor noastre".

Cel mai mult se reflectă roadele 
ridicării eficientei economice a pro
ducției în scăderea, cheltuielilor ma
teriale fată de normele de consum. 
La acest important capitol al planului

selor cursuri, cele mat semnificative 
propuneri făcute in adunări generale, 
pe secții, ateliere, grupe sindicale, în 
adunările de partid. în total, au fost 
reținute de ..bancă" peste 200 de ast
fel de idei. Unele din acestea au și- 
fost aplicate, altele îsi așteaptă mo
mentul potrivit valorificării. Pe baza 
unor astfel de idei a fost conceput și 
realizat un dispozitiv de centrare a 
armăturilor în corpuri abrazive, lu
crare ce a fost si brevetată ca inven
ție, contribuind la îmbunătățirea cali
tății produselor si reducerea pierderi
lor tehnologice. O altă idee s-a ma

LA „CARBOCHIM" DIN CLUJ-NAPOCA

Rodul unei munci moi 
productive, moi eficiente: 

milioane peste plan
,1-i* ■-a Înregistrat. In 'această perioadă, 

o reducere a cheltuielilor materiale la 
1 000 lei producție .«nartă cu 14,4 lei, 
economia de materiile fiind de peste 
4.8 milioane lei. Pentru exemplifica
re vom arăta, bunăoară, că la consu
mul de carbură cigi siliciu neagră, 
pentru fabricarea pietrelor de poli
zor. consumul a sejăzut cu 20 kg pe 
tona de produs, la docs de petrol cu 
14 kg. la nisip țiuarțoș cu 25 kg. 
„Carbochim" este tlrfiil din marii con
sumatori de energii din municipiu. 
S-au făcut si se fac- eforturi notabile 
pentru reducerea consumurilor. Nu
mai economia deăinnbustibil gazos 
realizată in aceaȘta perioadă echiva
lează eu consumul 'întreprinderii pe 
timp de 15 zile.

La cabinetul tehnic al întreprinde
rii funcționează o „bancă a ideilor", 
sau după cum se exprima tovarășa 
inginer Arina Kairii} responsabila a- 
ceștui cabinet, un' ^epoziț de inteli
gentă tehnică. AiciAhu fost inventa
riate ideile mai viaîwoase ale munci
torilor. inginerilor sîî tehnicienilor ex
puse cu ocazia uti^r schimburi de 
experiență., lucrăr^ ,de cercetare, de 
reciclare, teze de. absolvire a diver

terializat în mărirea rezistenței me
canice a corpurilor abrazive, prin 
compunerea unor rețete mixte de 
lianți ceramici. Altă soluție vizează 
îmbunătățirea calității materiei pri
me folosite la elaborarea electrocorin- 
donului, cu o eficiență economică de 
peste 200 000 lei anual.

„Banca ideilor" a reținut numai 
problemele cu caracter pur tehnic, de 
specialitate. Cea mai valoroasă „ban- 
Că" este însă spiritul de inițiativă, 
răspunderea cu care acționează in- 
tregul colectiv. în frunte cu comuniș
tii. pentru ridicarea calitativă a în
tregii activități, pentru promovarea 
progresului tehnic și perfecționarea 
organizării producției și a muncii. 
Vizităm cea mai nouă secție a între
prinderii, aceea de abrazivi pe su
port. Aici, deși aproape întregul per
sonal muncitor este tînăr, după ge
neralizarea acordului global nimeni 
nu mai lucrează sub normă. La locu
rile de muncă sînt nominalizate sar
cinile ce revin fiecărui membru al 
colectivului pe linia reducerii consu
murilor de materii prime si materia
le. Unii răspund de sarcina ca nici 
un utilaj sau mașină să nu funcțio

neze „In gol", altul răspunde de a- 
prinderea si stingerea surselor de ilu
minat. alții controlează dacă sacii cu 
materii prime sint corect depozitați, 
pentru a nu se produce amestecuri 
de diferite- granulatii. cei mai multi 
au sarcina să recupereze granulele 
pierdute in timpul fabricației, să le 
selecteze. „Recent — ne relatează in
ginerul Heltai Felix, șeful secției, 
s-au Introdus programarea si norma
rea automată a producției, prin cen
trul de calcul. în vederea optimizării 
croitului celor 300—400 de sortimente 
de abrazivi pe suport, cite se fabrică 

lunar. Optimiza
rea croitului adu
ce o economie a- 
nuală de cel puțin 
120 000 lei. De 
altfel și în cele
lalte secții și ate
liere sînt în curs 
de desfășurare ac
țiuni pentru creș
terea eficienței 
producției, a pro
ductivității mun
cii, de reducere a 
consumurilor. Va- 
lorificînd ideile 
oamenilor, a fost 
dublată capacita
tea unor prese, a 
crescut capacita
tea cuptoarelor de 
ardere și a unor 
utilaje din dotare 
ș.a.

Aflăm că la
„Carbochim", în
1978, cu aceleași 
forțe umane, cu

aceeași „zestre" tehnică, se va
realiza o producție superioară cu 27
milioane lei față de acest an, în con
dițiile cînd în întreprindere se execu
tă importante lucrări de investiții 
pentru dezvoltare, cind unele capaci
tăți vor fi dezafectate. „Pînă acum — 
ne spunea inginerul loan Negrea, di
rectorul întreprinderii, avem asigura
te contractele de desfacere pentru 
întreaga producție a anului următor, 
ca și pentru aprovizionarea cu materii 
prime de bază. Sînt în curs de des
fășurare reparațiile la utilaje și ma
șini, acțiunile de pregătire a forței 
de muncă, așa că vom avea posibi
litatea să abordăm cu toată răspun
derea producția anului viitor, încă 
din prima zi de lucru".

... Pe clădirea principală a între
prinderii „Carbochim" strălucesc trei 
ordine : „Ordinul muncii" clasa I, 
„Ordinul muncii" clasa a Il-a si „Or
dinul muncii" clasa a IlI-a, pentru 
rezultatele deosebite obținute în anii 
precedenți. Sînt distincții care consti
tuie o garanție a viitoarelor succese, 
calitativ superioare.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Mîini meștere, creatoare de frumuseți — la întreprinderea „Porțelanul” 
din Alba lulia

Ce este, ce foloase aduce

ODIHNA ACTIVĂ

OMUL Șl
1AȚION

’Ax ' vi ■

tv
Programele 1 yl I

8,00 Telejurnal
• Cetățenii țării în fața urnelor 
de vot

8,15 Tot înainte î
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copii: Ivanhoe. 

Episodul 7
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Ediție specială: Reportaje, inter
viuri, transmisiuni directe de la 
desfășurarea alegerilor

10,20 Viața satului
11.30 Ediție specială: Reportaje, inter

viuri, transmisiuni directe de la
desfășurarea alegerilor

11,40 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei

13,00 Telejurnal
• Votul țării +* voința țării

13.20 Album duminical
16,00 Ediție special&t ’i Reportaje, inter

viuri, transmisiuni directe de la 
desfășurarea alegrilor

16.10 Continuarea Albumului duminical
17.10 Film serial: Li-nia maritimă One- 

din (Episodul 14)-.;.; *■
18,00 Ediție specială^,/Reportaje, Inter

viuri, transmlșhmi' directe de la 
desfășurarea agerilor

18.10 Melodii populaiW " '
18.20 Micul ecran pettynȚ cei mici
18,40 Turneul final al „Trofeului „Car- 

pați”: România Spania (repri
za a Il-a). Tr^fisrtifsiune directă 
de la Baia Mare* .

19.20 1001 de .seri V
19,30 Telejurnal , . /y

• Votul de azi angajamentul 
solemn pentru, îpiăptuirea hotărâ
rilor Congresului al XI-lea

20,00 Roadel^ politic'fi pârțidului
20.20 Antenaf vă aparține — spectacol 

prezentat de județul Dolj

21.20 Film artistic: „Mere roșii*. Pre
mieră TV. Producție a Casei de 
Filme Unu. Film distins cu pre
miul I la Festivalul național „Cîn- 
tarea României”. Scenariul: Ion 
Băieșu

22.40 Telejurnal •
• Ziua alegerilor — puternică ma
nifestare a democrației socialiste
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Programul 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 Cîntarea României
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Alegerile, puternică manifestare a 

democrației noastre socialiste
20,05 în întîmpinarea Conferinței Națio

nale a P.C.R.
20.40 Muzică ușoară contemporană

11,00 Roman-folleton: Nicholas Nick
leby. Episodul 3

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

^.Programul 1
10,3^Reportițj TV: O zi în Țărsf Za- 

randulul
16.50 întilnire cu satira și umorul
17.20 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
18,00 Pentru căminul dumneavoastră
18,15 Plaiul nbstru românesc — melodii 

populare
18.30 Bucureștiul necunoscut
18,55 Film serial pentru copii: Cuore.

Episodul 16
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Imagini muzicale, Imagini core

grafice
20.35 Actualitatea bucureșteană
21.20 Telex
21,25 Muzică ușoară
21.35 Moștenire pentru viitor

cinema
15,45; lâ; 20.15, cAeKÎA STUDIO 

--------  ------------- 10; 12; 14;

Tezaurul 
de la Tășnad . 
, In timp ce executa lucrări de • 
îmbunătățiri funciare la Tășnad 
(Bătu Mare), mecanizatorul I 
Sebestyen luliu a observat, de- I 
odată, strălucind] în brazda | 
reavănă niște monede. In preaj
ma lor se aflau și cioburile va- I 
sului în care fuseseră puse și I 
ascunse în pămint. Le-a strips 
și le-a predat de îndată Muzeu
lui județean de istorie. Potrivit ■ 
aprecierii specialiștilor, este I 
vorba de una din cele mai inte
resante descoperiri de acest fel 1 
de pe meleagurile sătmărene. Sint I 
164 de monede de argint datînd 
din secolele XVI—XVII. Cerce- | 
țările continuă pentru descope
rirea de eventuale noi informa- I 
ții istorice legate de acest te- I 
zaur.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii" J

• Sonată pe malul lacului: PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Salty — 9.30; 11,30; 13.30, Sufe
rințele tînărului Werther — 16; 18; 
20: DOINA.
• Al șaptelea continent: LUCEA
FĂRUL — 8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Piesa neterminată pentru pia
nina mecanică: EFORIE •— 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Mark polițistul: SCALA — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Comoara din lacul de argint : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30.
• Din lumea filmului de altădată:
CENTRAL — 9,15; 11,45; 14,15; 17; 
19,45, EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Călugărul misterios: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Surisul mamei: FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13.30;

l-o ; <su,±a, v.
(CASA FILMULUI
16; 18; 20.
• Iarna bobpcilo^î
11,15: 13,30; 15,4<;Jf
— 15,30; 18; 20.1fci 
9; 11; 13; 15,30; fa
• Ținutul uitat de "timp: GRI VIȚA
— 9; 11,15; 13,30;'f 16; 18,15; 20.15,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry: FLAMURA — 9.
• Eclipsa — 9,45; 11,45, Pe Bowery
— 18,30*. Singurătatea alergătoru
lui de eiirsă lungă — 20,30: CINE
MATECA.
• Corsarul negru: BUZEȘTI — 9; 
12; 16; 19.
• Soarele alb al pustiului: FE
RENTARI — 15; 17,15; 19,30.
• Făgăduiala: GIUljE^TI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; ®0.
• Căpitan la 15«<ali! PACEA —
16; 18, ARTA —* 11,15; 13,30;
15,45; 48; 20.
• Răpirea fecioarelor; PACEA

• Piedone, comisarii! fără armă:
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. *
• Regăsire: VOLGA — 9; 11;
13,15; 15,30; 18; 20,15,* TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45^18; 20,15.
• Johnny Chitară: MIORIȚA — 
9; 11; 13.15; 15*30: 17,45; 20.
• A cincea pecete: VIITORUL —
15; 17,30; 20. ‘ 4
• Chirurgii: POPULAR — 15,45;
18; 20. u

' A

3UCEGI — 9; 
5; 20,15, LIRA 
LOREASCA — 
20.

• Tănase Scatiu: MUNCA — • ;
12; 16; 19.
• Buzduganul cu trei peceți: 
COSMOS — 15,30; 19.
• Zîna apelor —• 9,30; 11,30; 13,30, 
Marele singuratic — 16; 18; 20: 
FLACARA.
• Balul de sîmbătă seara: PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Valea prafului de pițșcă — 14; 
16, Taburetul prințesei — 18; 20: 
DRUMUL SĂRII.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare): Coana Chirița — 11, Un 
fluture pe lampă — 19,30, (sala 
mică): Moartea ultimului golan
— 10, Comedie de modă veche
— 15, Cîștigătorul trebuie ajutat
— 19,30, (sala Atelier): Cine a fost 
Adam? — 17.
• Opera Română: Prinț și cer
șetor — 11, Dragoste și jertfă
— 19.
• Teatrul de operetă: Lăsați-mă 
să cînt — 19,30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 10, Ferma — 
15, Pelicanul — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei): Interviu — 10, Ti
neri căsătoriți caută cameră — 
15, Elisabcta I — 19,30.

S Teatrul Mic: Oamenii caverne-
•r — 10,30, Recital Leopoldina 

Bălănuță și Anda Călugăreanu — 
15,30, Profesiunea doamnei Warren 
— 19,30.
• Teatrul de comedie: Preșul — 
10,30, Jocul dragostei și-ai întîm- 
plării — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Ma- 
gherU): Patima fără sfîrșit — 10, 
Micul infern — 15, Jucătorii de 
cărți și Ursul — 19,30, (sala Stu
dio) : Carambol — 10,30, Nu am 
încredere în bărbați — 15,30, Con
versație despre domnul von Goe
the — 19.
• Teatrul Giulești: Comedie fără 
titlu ; — 10; 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Cu 
femeile nu-i de glumit — 11; 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănașe” (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 20, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu*4: Eu sînt 
tatăl copiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română”: Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă”: Scufița 
cu trei iezi —- 10, Recreația mare 
— • 17.
• Teatrul „Țăndărică” (sala Vic
toria): Ileana Sînziana — 10; 12.
• Circul București: Super circ — 
10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.: 
Piticul din grădina de vară — 
15,30.

Analiza atentă a condițiilor de 
muncă și de viață a fiecăruia dintre 
noi poate duce ja evidențierea unor 
soluții simple, capabile să asigure un 
nivel optim capacității de lucru și 
stării de sănătate, cu importante 
efecte pozitive pentru creșterea ran
damentului individual și al producti
vității muncii, în general. Cîteva 
concluzii rezultate din asemenea 
cercetări ne-au fost împărtășite de 
dr. docent B. BARHAD, director ad
junct științific al Institutului de 
igienă și sănătate publică din Bucu
rești.

— O primă problemă de care 
ne-am ocupat, avînd însemnate im
plicații economice, sociale și medi
cale, se referă la regimul de muncă 
din întreprinderi, , respectiv, succe
siunea perioadelor de lucru efectiv 
prestat și a pauzelor, în mod special 
în acele unități și locuri de muncă 
cu solicitare preponderent nervoasă 
și cu responsabilități crescute (mun
citori operatori la tablourile de con
trol și comandă, operatori de linie 
din industria chimică și petrochimi
că, din centralele electrice etc.). S-a 
constatat că introducerea pauzelor 
de 5 minute la fiecare oră, in locul 
celei de 30 minute la mijlocul schim
bului de lucru, 
menține la un 
nivel constant ri
dicat capacitatea 
fizică și intelec
tuală a muncito
rilor pe tot par
cursul zilei de 
muncă, fără să
apară fenomene de oboseală. Cerce
tările noastre au pus în evidență și 
faptul că in sectoare industriale cu 
niveluri complexe de automatizare 
poate apărea și fenomenul — de care 
se vorbește mai puțin — de subsoli- 

■cltA-e, de monotonie?' care ducb ' la 
seăâerua capacității de muncăr» Or, - 
tocmai 'periodicizarea corectă a pau
zelor și efectuarea unor exerciții fi
zice în acest timp au darul de a 
asigura stimularea psiho-senzitivă și 
motorie a organismului, cu consecin
țe favorabile asupra sănătății și ca
pacității de muncă.

— Care este explicația acestei re
comandări ?

— în cele mai multe întreprinderi 
se acordă o pauză care este folosită 
pentru .masă. Dar aceasta nu este 
suficientă — sau, mai bine spus, a- 
ceastă practică nu este optimă — și 
voi arăta de ce. Specialiști din in
stitutul nostru au urmărit, într-o se
rie de întreprinderi, modul în care 
se adaptează organismul la solicită
rile zilnice. Astfel, la prima oră, 
randamentul individual este ceva 
mai scăzut, datorită inerției organis
mului pină la intrarea in reflexele 
muncii cotidiene ; apoi, acest randa
ment crește continuu, către ora 11 
fiind optim, după care începe să 
scadă ușor spre sfîrșitul zilei. în ul
tima oră de lucru mai există o creș
tere determinată de stimulul da în
deplinire și depășire a normei din 
ziua respectivă. Această variație a 
curbei randamentului poate fi sim
țitor ameliorată. Am văzut că acolo 
unde se dau mai multe pauze scurte, 
în locul unei singure pauze mai 
lungi, productivitatea muncii pe an
samblu este mai mare, pentru că 
randamentul devine egal in toate 
orele de producție. După 5—6 pauze 
scurte randamentul nu mai suferă 
fluctuații mari, el devine egal de la 
o oră la alta, în tot timpul zilei și 
mai mare, pe ansamblu, la nivelul 
întregii zile de muncă. Randamentul 
devine egal în toate orele dacă se 
iau 5—6 pauze de cite 5 minute, in
trucit atenția rămîne constantă, iar 
reflexele nu mai suportă reduceri de 
precizie.

— Cum trebuie folosite aceste 
pauze ?

— Se recomandă cîteva mișcări de 
gimnastică, timp de 2—3 minute ; 
chiar dacă nu este mult, ele pun în 
mișcare grupele de mușchi care au 
fost mai puțin antrenate în procesul 
de producție. Voi da și explicația.

Fiecare mușchi solicitat într-o acti
vitate trimite impulsuri la creier, 
ceilalți mușchi fiind în repaos rela
tiv. Prin gimnastica în producție se 
liniștesc, se conservă tocmai acei 
mușchi care au fost mai solicitați de 
activitatea profesională și sînt acti
vați cei aflați în repaos. La reluarea 
muncii, mușchii relaxați și odihniți 
pot fi solicitați in continuare la pa
rametrii optimi, cu performanțele 
lor cele mai bune. Firește, volumul 
și organizarea pauzelor în timpul 
lucrului sînt în funcție de factorii de 
solicitare specifici posturilor de 
muncă. Verificarea acestor practici 
în peste 200 posturi (omul la locul 
de muncă) din diferite întreprinderi 
a confirmat eficiența respectării 
pauzelor în producție atît din punct 
de vedere fiziologic, cit și al produc
tivității.

— Creșterea capacității de muncă 
și a creativității depind în mare mă
sură și de modul în care știm să fo
losim timpul liber și să ne odihnim. 
Ce ne puteți recomanda in acest 
.sens ?

— In ce privește somnul, pentru 
oamenii sănătoși, preconizăm somnul 
fără ajutorul medicamentelor. Expe
riența dovedește că, după orele de 

muncă în produc
ție, somnul vine 
în mod natural, 
periodic, odihni
tor, fără a fi „a- 
jutat". Este de 
preferat chiar un 
număr mai mic 
de ore de somn

natural decît cel prelung, pro
vocat de medicamente. Dar somnul 
reprezintă odihna pasivă. O impor
tanță vitală are însă odihna activă 
zilnică, săptăminală, anuală (conce
diu). De fapt, odihna activă înseam- 

■'ită schimbarea naturii activității din 
producția, în general, odihna zilnică 
trebuie să fie activă șl acest lucru 
este posibil prin mijloacele cele mai 
simple, cum ar fi mersul pe jos, pe 
bicicletă, înotul, diferitele sporturi. 
Se recomandă mersul pe jos zilnic, 
înainte de începerea activității pro
fesionale, pentru a pune organismul 
într-o stare de activitate și, deci, de 
adaptare la lucru încă din pri
ma oră.

Spuneam că prin odihna activă 
trebuie să înțelegem schimbarea 
preocupărilor pe care le avem în 
timpul procesului muncii. Pentru 
cineva de o anumită profesie, mun
citor, strungar, atomist ș.a., dar care 
este pasionat de matematică, rezol
varea unor exerciții reprezintă 
odihnă; pentru un matematician 
însă, acest lucru nu ar fi decît o 
continuare a activității lui profesio
nale și, prin urmare, un efort. 
Pentru un violoncelist, de exemplu, 
repetițiile și concertul constituie 
efort profesional, dar pentru cineva 
care cîntă la un instrument în timpul 
său liber, aceasta este o odihnă, 
bineînțeles, activă. Acest tip de 
odihnă ne oferă adevărata relaxare. 
Despre importanța gimnasticii, a c- 
xercițiilor fizice, a sportului, ca for
me ale odihnei active și de refacere a 
capacității de muncă, atît pentru cei 
ce desfășoară o activitate preponde
rent fizică sau intelectuală, s-a scris 
mult și cu temei. Aș dori doar să no
tez că minți luminate au știut să îm
bine munca și odihna activă. La 80 
de ani, L. N. Tolstoi își antrena 
mușchii prin exerciții de gimnastică, 
iar la 82 de ani, după un galop pe 
o distanță de 20 de verste, își în
demna calul dacă acesta se oprea. 
Victor Hugo, care a trăit 83 de ani, 
făcea zilnic exerciții de gimnastică; 
încă din tinerețe, sporturile Iui pre
ferate în perioadele de odihnă erau 
turismul și canotajul. Dar cui nu i s-a 
întîmplat ca o problemă care părea 
de nerezolvat să o poată soluționa 
după un răgaz de odihnă, în timpul 
unei plimbări relaxate sau în cursul 
unei ascensiuni în munți?

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Legea nu iarta
— încotro cu ditamai bagajul ?
— Păi... să vedeți...
în ziua de 22 septembrie, un echipaj de 

miliție care patrula pe strada Drumul Să
rii, din București, a remarcat un individ 
cam suspect, care se strecura pe după zidul 
unei case, încărcat de bagaje : valiză, 
plapumă... Un om care se mută ? Atunci de 
unde bîlbîiala și ezitările speriate de a răs
punde la întrebări ? Pentru curmarea ori
căror bănuieli, cel în cauză este invitat în 
mașina miliției (cu bagaj cu tot) și condus 
la Circa 12, pentrp verificări. Abia au in
trat însă în hol, cînd...

— Geamantanul meu ! Ăsta e. 
ma... Astea sînt lucrurile care 
furatx.

Vocea păgubașului. Constatînd 
unor lucruri din casă, omul venise glonț, la 
miliție, să reclame furtul. Nu apucase Insă 
să-și termine de scris reclamația ; a termi
nat-o după ce și-a recunoscut și primit 
înapoi lucrurile.

Făptașul a fost identificat în persoana 
unui anume Mihalcea Dumitru, ins fără 
căpătîi, domiciliat în str. Lt. Negel nr. 34. 
A fost reținut și trimis în instanță — Ju
decătoria sectorului 4. Judecat după pro
cedura de urgență, a fost condamnat la un 
an și 6 luni închisoare. Cu acest prilej s-a 
văzut că mai intrase în conflict cu legea și

Și plapu- 
ml s-ău
dispariția

cum din, experiențele anterioare nu învă
țase nim’iq, i s-a adăugat și restul de pe
deapsă rămas neexecutat dintr-o altă con
damnare. Ca atare, va executa în final 
5 ani, 2 luni și 18 zile închisoare.

Pentru pine nu înțelege să intre în rîndul 
oamenilofticinștiți, pentru cine nu vrea să-și 

muncă, legea nu cu- 
. , nici amînare. Iar 

— așa cum o dovedește cazul 
vigilența și fermitatea sînt la

ciștige existența prin r 
noaște niiți îngăduință,

. atunci cînd 
de față ș-*-

- post, legeă nu întîrzie să intre în acțiune.

Juan“
pasaj și

dulcineele naive...
— Zău1 așa, duduiță, nici nu vă închipuiți 

sentimențele mele. Dacă ați vrea numai un 
pic să ni$ ascultați... O cafea, numai o ca
fea... Puțină muzică, mai stăm de vorbă..'.

Acestawera stilul lui Damian Constantin. 
Un „Doij’Juan" de provincie (de felul său 
din comtma Drăguțești, județul Gorj), de
venit „Don Juan" de pasaj, prin centrul 
Capitalei, Se înțelege că nu avea nici o 
ocupație, (dacă facem, firește, abstracție de 
îndeletnicirile arătate mai sus). După cum 
nu avea nitei un motiv plauzibil pentru 
prezența lui în București. Cu atît mai mult,

cu cît acolo, în comuna natală, avea ne
vastă și doi copii...

— Mi-a luat inelul !...
— Mi-a luat un lănțișor... A zis că-l îm

prumută, să vadă cum îi stă„.
într-adevăr, așa se încheiau, d« regulă, 

mieroasele invitații și declarațiile înflăcă- 
ratului „Don Juan" din Drăguțești : „îm
prumuta" cite ceva de la dulcineele sale și 
se făcea nevăzut...

De unde se vede că nu orice invitație la 
„cafea în pasaj" se termină cu flori în bra
țe la ofițerul stării civile. Cîteodată se în
cheie printr-o reclamație în fața unor 
altfel de ofițeri...

Un frigider... 
călduros

— Gata frigiderul î
— Gata.
— Și cum funcționează ?
— Oh ! O sută de ani nu 

bleme cu el...
O sută de ani n-a sperat . _

derul nici măcar proprietarul lui. Dar nici 
așa, două-trei zile după reparații și-atît... 
Căldură în el, mai abitir ca afară. Și a 
venit omul din nou pe la atelier (coope
rativa „Metalocasnica, unitatea 57), l-a 
căutat pe meșter — pe numele său Alexe 
Băsceanu — i-a spus din nou păsul, dar...

mai aveți pro-
să-1 tină frigi-

fără rezultat. Știți dumneavoastră, 
vino azi, mai vino mîine..." Pe urmă, s-a 
gindit omul că de fapt l-a costat și 1 200 de 
lei reparația și a dat degeaba atîția bani. 
Ce reparații o fi făcut meșterul dacă frigi
derul tot... ca înainte ? Și a făcut reclama- 
ție la miliție.

Ce s-a constatat ? Că pe de o parte 
A. Băsceanu „încărcase" nota de plată cu 
500 de lei, iar pe de alta nici nu întocmise 
bon de comandă pentru lucrare...

Nu știm ce fel de ordine și responsabili
tate vor fi existat la amintita cooperativă. 
Și nici ce fel de control și ce solicitudine 
față de cei care apelează la serviciile meș
terilor de aici. Judecind însă după cazul 
de față, nu prea sînt motive de bilanțuri în 
roz pentru conducerea amintitei coopera
tive. în privința lui A. Băsceanu, instanța 
(Judecătoria sectorului 4 din Capitală) a 
pronunțat o pedeapsă de 7 luni închisoare 
— o va executa prin obligare la muncă co- 
recțională. Dar pentru a preîntîmpina ase
menea „mostre" de servire a populației ? 
Așteptăm răspuns de la forurile în drept 
din cadrul cooperației meșteșugărești.

ția adusă și nici nu recunosc că noi am fi 
acostat pe cetățeanul respectiv, deoarece 
n-am făcut altceva decît să ne așezăm la 
masă și să bem vin împreună, fără să ne fi 
propus nimic dubios...“

(Declarație în dosarul nr. 
Judecătoria sectorului 3 din

4896/1977.
Capitală).

formarea
(foștilor

„Instanța de fond a greșit la 
loturilor de partajare a bunurilor 
soți — n.n.) și pentru că : picupul greșit 
s-a reținut ca fiind bun comun, acesta fiind 
bun personal profesional al meu, fiind pro
fesoară de muzică : un șorț de bucătărie 
dublu, în valoare de 25 lei, greșit s-a men
ționat ca bun comun, piritul nu a folosit 
niciodată și nu folosește „profesional" acest 
șorț de bucătărie ; un ștergător de picioare 
in valoare de 80Jei..."

„Instanța reține existența unor bunuri 
personale și comune, dar omite să se pro
nunțe asupra lor : un briceag roz cu furcu-1 
liță, in valoare de 45 lei, un fier de călcat, 
8 farfurii de ciorbă cu dungi argintii, in 
valoare de 100 lei..."

Din caietul 
grefierului

„Cu toate că am semnat procesul-verbal 
de contravenție nu sînt de acord cu acuza-

(Din motivele de recurs formulate în- 
tr-un proces de partajare a bunurilor 
în urma desfacerii căsătoriei. Dosarul 
nr. 3001/1977. Tribunalul municipiului 
București).

Dinu POPESCU
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a fost conferită cea mai inaltă distincție

Cronica zilei

a Consiliului Mondial al Păcii
edalia de aur „Frederic Joliot-Curie“

(Urmare din pag. I)
de Romesh Chandra, președintele 
Consiliului Mondial al Păcii,

La ceremonie au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Andrei.

A luat, de asemenea, parte o dele
gație a Consiliului Mondial al Păcii, 
formată din Gheorghi D. Goshkin. 
membru al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, președintele Comi
tetului bulgar al păcii, doamna Yves

Farge, membru al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, membru al 
Biroului Comitetului Național al 
mișcării pentru pace din Franța, și 
doamna Kati Hannikainen, secretar 
al Consiliului Mondial al Păcii 
(Finlanda).

înmînînd președintelui Nicolae 
Ceaușescu înalta distincție, președin
tele Consiliului Mondial al Păcii a 
rostit un cuvînt omagial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cuvintul său, a mulțumit călduros

■ pentru distincția primită.

Membrii delegației Consiliului 
Mondial al Păcii au felicitat apoi 
călduros pe șeful statului român pen
tru distincția conferită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, 
de asemenea, felicitat cu căldură de 
tovarășii din conducerea partidului si 
statului nostru.

în continuare, președintele Nicolae, 
Ceaușescu s-a întreținut cu pre-y 
ședințele Consiliului Mondial al Păcii, 
cu membrii delegației Consiliului, 
intr-o ambianță de cordialitate și 
prietenie.

Cuvintul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urn ire din pag. I)
palestinian, inclusiv prin consti
tuirea unui stat palestinian in
dependent. Considerăm' că aceasta 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor. cauzei păcii generale și că. 
în această direcție, trebuie făcut to
tul pentru reluarea cît mai grabnică 
a Conferinței de la Geneva, pentru 
ca țările direct interesate să ajungă 
la înțelegerile corespunzătoare, la 
realizarea păcii, atît de necesară nu 
numai in Orientul Mijlociu, dar în ' 
întreaga lume.

Intr-adevăr, Partidul Comunist Ro
mân, poporul român au acordat în
totdeauna sprijin luptei de eliberare 
națională a popoarelor, împotriva 
dominației imperialiste și colonialis
te. Sprijinim activ lupta popoarelor 
din Namibia, Rhodesia, a populației 
majoritare din Africa de Sud împo
triva politicii de apartheid, acordăm 
întregul sprijin tuturor celor ce se

ridică pentru a pune cu desăvîrșirc 
capăt dominației coloniale, imperia
liste, milităm pentru a se asigura fie
cărei națiuni dreptul de a fi pe de
plin stăpină pe destinele sale.

Puteți fi siguri că și în continuare 
partidul nostru, poporul român, gu
vernul, eu personal, vom face totul 
pentru a aduce contribuția Româ
niei socialiste la promovarea politi
cii de pace, la realizarea dezarmării, 
și în primul rînd a dezarmării nu
cleare, la înfăptuirea noii ordini e- 
conomice, ca o condiție primordială 
pentru o pace trainică in lume, Ia 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

Considerăm că in fața Consiliului 
Mondial al Păcii, a organizațiilor 
care se pronunță pentru pice, atit 
pe plan national, cît și pc plan inter
național, stau îndatoriri deosebit de 
mari, ținînd seama că există încă 
forțe puternice care pot pune în pe
ricol pacea. Se impune intensificarea

A

luptei popoarelor pentru a asigura 
pacea; numai în măsura in care po
poarele vor fi hotărite și vor acțio
na cu fermitate, se va asigura pacea 
atit de necesară națiunilor pentru 
a-și concentra forțele construcției 
pașnice, bunăstării și fericirii,

încă o dată, vă mulțumesc căldu- ■ 
ros pentru această medalie, pe care 
o consider un simbol al solidarității 
forțelor progresiste, care luptă pen
tru pace, considerind, totodată, că 
aceasta mă obligă pe mine, partidul, 
poporul român, de a fi și mai activi 
in realizarea politicii noi care să 
ducă mai departe cursul destinderii 
și păcii in lume.

Vă urez dumneavoastră, Consiliu
lui Mondial al Păcii, succese cit mai 
mari in activitatea desfășurată, deoa
rece aceasta corespunde intereselor 
tuturor popoarelor.

Merită, intr-adevăr, să se facă to
tul pentru a asigura pacea popoare
lor ! (Aplauze).

La București a fost semnat, sîmbă- 
tă. Protocolul convorbirilor dintre to
varășii Ion Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, și Tran Quinh, președintele 
Comitetului de 
Tehnică din 
Vietnam.

Documentul 
colaborării 
cele două țări în domenii de interes 
reciproc, ca : valorificarea unor ma
terii prime, construcții de mașini, in
dustria chimică și metalurgică, in
dustria ușoară, agricultura, precum și 
folosirea energiei atomice 
pașnice.

Au participat membri ai 
C.N.S.T. și Ministerului 
Externe, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Tran Thuan, am
basadorul R. S. Vietnam la București, 
alți membri ai ambasadei.

★
La invitația C.C. al P.C.R., o dele

gație a Partidului Comunist din 
Ecuador, condusă de Solon Guerrero, 
membru al Comitetului Executiv, a 
efectuat recent o vizită de prietenie 
in România.

Cu acest prilej, delegația a avut 
întîlniri de lucru la C.C. al P.C.R., 
C.C. al U.T.C., U.A.S.C.R., la Comi
tetul județean Dolj al P.C.R, și la 
Consiliul popular județean Mehedinți.

Au fost vizitate, totodată, Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, unități economice din 
industrie și agricultură, construcții 
social-edilitare, obiective din dome
niul educației, culturii și turismului 
din municipiul București și din jude
țele Argeș, Dolj, Mehedinți și Brașov.

★
între 15 și 19 noiembrie a.c. au 

avut loc consultări intre ministerele 
de externe român și australian pri
vind evoluția relațiilor bilaterale și 
unele probleme internaționale de 
interes comun. Convorbirile au fost 
purtate din partea română de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, iar din partea austra
liană de John Rowland, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

John Rowland a fost primit de 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România.

Stat pentru Știință și 
Republica Socialistă
prevede dezvoltarea 

tehnico-științifice între

în scopuri

conducerii 
Afacerilor

Simbătă s-a desfășurat la Institu
tul de istorie „Nicolae Iorga" din Ca
pitală o sesiune științifică de comu
nicări, consacrată comemorării a 125 
de ani de la moartea marelui patriot 
și revoluționar Nicolae Bălcescu. Or
ganizată sub egida Academiei de ști
ințe sociale și politice și a Institu
tului de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., reu
niunea a prilejuit prezentarea unor 
comunicări referitoare la personali
tatea complexă a celui care a fost 
unul dintre conducătorii revoluției de 
la 1848, la bogata moștenire științi
fică și culturală pe care ne-a lăsat-o. 
O atenție deosebită a fost acordată 
rolului pe care Nicolae Bălcescu l-a 
avut în asigurarea condițiilor de fău
rire a României 
triumful aspirațiilor 
porului nostru către 
unitate națională.

★
La 19 noiembrie a.c. a sosit la 

București Orison Rudolph Aggrey, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar • — ■ - —
Americii 
România.

moderne, în 
seculare ale po- 
independență și

al 
în

Statelor Unite ale 
Republica Socialistă

SEMNAREA UNUI PROTOCOL COMERCIAL ROMÂNO-POLONEZ
Tovarășul Janos Fazekas, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a primit, simbătă, 
delegația Ministerului Comerțului In
terior al R.P. Polone, condusă de 
Jadwiga Lokkaj, prim-adjunct al mi
nistrului. care se află în țara noas
tră pentru tratative privind lărgirea 
schimbului tradițional de mărfuri în
tre cele două ministere.

★
în aceeași zi a fost semnat Pro

tocolul de schimburi de bunuri de 
larg consum intre ministerele de co-

merț interior ale României și Polo
niei pe anul 1978. Se prevede creș
terea volumului acestor schimburi cu 
peste 30 la sută față de anul 1977, 
diversificarea structurii sortimentale, 
extinderea schimburilor între mari
le magazine din orașe și centre mun
citorești din cele două țări.

Documentul a fost semnat 
colae Bozdog, prim-adjunct 
nistrului comerțului interior, 
wiga Lokkaj, prim-adjunct 
nistrului comerțului interior 
Polone.

Noi capacități productive în industria 
metalurgică

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cititorii
începind din ziua imediat urmă

toare meciului cu Iugoslavia și, mai 
ales, după apariția intervențiilor 
presei în dezbaterea problemelor 
cardinale ale mișcării noastre fotba
listice — mulți oameni ai muncii din 
Capitală, ca și din alte localități ale 
țării, s-au adresat „Scînteii", prin te
lefon sau prin scris, exprimindu-și 
acordul cu spiritul intransigent în 
care se discută starea actuală și vii
torul fotbalului, formulind propuneri 
și sugestii, solicitînd forurilor sporti
ve să întreprindă măsurile radicale 
care se impun de mai multă vreme.

întrucît n-am putea insera în în
tregime nici măcar cîteva dintre mul
tele scrisori pe această temă primi
te de la cititori, prezentăm in nu
mărul de azi, sintetic, cîteva punc
te de vedere și propuneri, rămînînd 
să facem același lucru și cu alte pri
lejuri.

Constantin Șanta. din Roman : 
„Toți pei ce iubim fotbalul, și-i do
rim binele, sîntem foarte mulțumiți 
de ■'tpttil că „Scinteia", cit și alte 
ziai • , blică la sfîrșitul acestui se
zon o serie de articole analitice din 
care se desprind multe căi de revi- 
talizare a acestui popular sport. Eu 
fac parte dintre oamenii în general 
optimiști și, de aceea, cred încă in 
fotbalul nostru și în fotbaliștii noștri. 
Dacă se vor aplica măsurile ce se 
preconizează, nu se poate să nu ur
meze și zile însorite pentru fotbalul 
nostru. Căci talente avem, nu ne pu
tem plînge. Rămîne doar să fie des
coperite mult mai multe și puse la 
muncă zdravănă".

Am început cu pasajul de mai sus 
reproducerile din scrisorile primite la 
redacție fiindcă ni s-a părut a re
flecta un punct de vedere construc
tiv, stenic, fără a face însă rabat la 
exigență, și fiindcă subliniază ideea 
esențială, calea principală de urmat, 
și anume că fotbaliștii trebuie să 
muncească mai mult la antrenamen- 

se pregătească mai științific 
cu răspundere. Așa cum, de 

opinează în scrisoarea sa și 
cititor :

Pătruică, din Craiova: „Mi-aș

te, să 
și mai 
altfel, 
un alt

Nelu
permite, intervenind în binevenita — 
și, sperăm, fertila — discuție publi
că despre fotbal, să subliniez că, ori- 
cît de mult s-ar pregăti jucătorii 
noștri (și ei trebuie să se pregăteas
că „la nivelul cel mai înalt al exi
gențelor fotbalului mondial", cum 
scria in „Scinteia"), va fi in conti
nuare zadarnic dacă nu se închid 
supapele prin care se scurg acumu
lările de Ia antrenamente. Noi, cei 
din Craiova, se știe bine, avem ex
periență amară în acest sens. Pen
tru că după antrenament (a doua zi, 
ori chiar în seara aceleiași zile) nu

• IPOTEZĂ CONFIR
MATĂ. Geologii au emis mai 
de mult ipoteza că marile ma
sive muntoase Pamir și Tian- 
Șan, din Asia centrală, se apro
pie treptat unul de celălalt. în 
prezent — datorită fotografiilor 
de la mare înălțime, realizate 
prin sateliți artificiali ai Pămîn- 
tului lansați în U.R.S.S. — se 
cunoaște și „viteza" cu care se 
produce această deplasare : , un 
cm pe an. Fenomenul — a pre
cizat R. Baratov, directorul In
stitutului geologic din Dușanbe, 
capitala R.S.S. Tadjice — nu lasă 
să se prevadă urmări catastrofa
le. Studierea lui prezintă totuși 
interes, deoarece modificarea — 
chiar dacă abia perceptibilă — a 
distantei dintre sistemele mun
toase constituie una din cauzele 
cutremurelor. Cunoașterea aces
tui mecanism geologic permite,

de Ni- 
al 
Și 
al 
al

mi- 
Jad- 
mi- 
R.P.

Industria metalurgică și-a sporit 
baza materială cu încă patru impor
tante capacități de producție, care 
asigură condiții pentru creșterea în 
continuare a producției de metal și 
diversificarea largă a sortimentelor. 
Astfel, la întreprinderea „Industria 
Sîrmli" din Cimpia Turzii a fost 
pusă în funcțiune, înainte de termen, 
secția de cabluri de tracțiune, dotată 
cu utilaje moderne de mare randa
ment. în vechea cetate a metalului

de la Vlăhița a intrat în exploatare 
o modernă turnălorie de fontă, cate 
va furniza anual mai mult de 12 500 
tone piese necesare construcțiilor de 
mașini. De asemenea, la întreprinde
rea de țevi din Roman a fost pus în 
funcțiune un laminor specializat în 
fabricarea 
la Oradea, 
cialitate, o 
tegrată în 
aluminei. <

țevilor pentru cazane, iar 
în cadrul uzinei de spe- 
nouă capacitate a fost in- 

aprocesul de elaborare 
(Agerpres).

despre revitalizareafotbalului
* ;! ..... ,v..

o . dată i-am văzut pe prearăsfățații 
noștri fotbaliști la baruri — bind co
niac și fumind țigară după țigară — 
și la tot felul de petreceri, unele 
chiar scandaloase, A fost un antrenor 
care nu le-a permis să-și risipească 
forțele prin dezordine în viața parti
culară și, iată, antrenorul a trebuit 
să plece... fiindcă ei, culpabilii, nu 
mai voiau să joace altfel. Universi
tatea Craiova a 
a sute de mii 
ceastă greșeală 
talilate greșită, 
învățăminte".

Are 
dentul 
norme 
acum

plătit rușinos, în fața 
de telespectatori, a- 
izvorîtă dintr-o men- 
Este cazul să tragem
dreptate , corespon- 

De ' 
criterii 

a fi .
fotbaliștilor vizează tocmai închide
rea supapelor amintite.

Ion Ghinescu, din comuna arge-

multă 
nostru. 

Și 
pentru

fapt, 
care se 
puse în

noile 
cer 

fața

astfel că problemele au, din păcate, 
aceeași actualitate și acuitate.

„în general vorbind, și cred că sînt 
în asentimentul celor care îndrăgesc 
fotbalul, la noi acest joc este în re
gres. Atît in partidele din campiona
tele naționale, cit mai cu seamă in 
cele internaționale, intercluburi și in- 
terțări, acolo unde se pot măsura și 
aprecia valorile fotbalistice. Noi 
ne-am prezentat în anul 1976 și la 
începutul acestui an deficitari. Cau
zele nivelului din ce in ce mai ne
mulțumitor sint multiple. Iată cîteva, 
după opinia mea :

— Lipsă de insistență în depista
rea elementelor cu calități cerute in 
jocul de fotbal, depistare care ar tre
bui să înceapă cu copiii de la virsta 
de 10—11 ani.

— Minimă preocupare în pregătirea 
și afirmarea juniorilor ; nu se vede

Din scrisorile primite la redacție
șeană Boteni, își intitulează scrisoa
rea „O lecție plină de învățăminte". 
Cităm: „Desigur, lipsurile au rădăcini 
mult mai adinei în structura de an
samblu a fotbalului nostru. Exemplul 
altor discipline sportive care ne-au 
adus glorii — gimnastică, lupte, caiac- 
canoe, handbal, rugbi — ne arată că 
fotbalul își risipește forțele în prea 
multe echipe cu pretenții, că nu și a 
rezolvat problema campionatelor de 
copii și tineret, că antrenorii lucrea
ză mai mult după ureche, că avem 
nevoie de un nou statut al fotbalis
tului și antrenorului".

După cum se vede, găsim in a- 
ceastă scrisoare numeroase din aspec
tele nevralgice ale fotbalului. Propu
nerile făcute sînt în deplin consens 
cu ceea ce se cere azi cluburilor, fe
derației, conducerii C.N.E.F.S. — de 
a se reduce numărul echipelor și fot
baliștilor, deoarece sînt numeroase 
cazurile cînd nu se ridică la nivelul 
cuvenit unei prime divizii, de a se in
stitui examene și condiții ferme pen
tru promovarea antrenorilor de fot
bal, iar cluburile să fie făcute răs
punzătoare pentru depistarea, pregă
tirea și selectarea micilor fotbaliști 
din raza lor.

Am păstrat special la urmă punctul 
de vedere al unui fost jucător — 
Tase Protopopescu, posesorul 
tului nr. 1 de fotbalist român 
național. Am păstrat această 
pentru că, de fapt, ea a fost 
mată în scris — după cum se va ve
dea mai jos — nu în aceste zile, ci 
cu cîteva luni în urmă, însă omul 
și-a luat inima în dinți și a adus-o 
la redacție abia acum, demonstrînd

între altele, să se adopte măsuri 
de asigurare antiseismică a con
strucțiilor.

• MAȘINĂ DE SĂPAT 
GALERII CU GHIDAJ 
PRIN LASER, o £irmă en- 
gleză a construit o mașină de 
săpat galerii care reduce riscul 
de foc și de explozie în minele 
de cărbuni. Pentru a ușura 
transportul prin tunelurile sub
terane și puțurile înguste, ma
șina este construită din mo- 
duluri, ceea ce simplifică, tot
odată, întreținerea și repara
țiile. Sistemul de ghidaj include 
un laser, care permite executa
rea unui tunel bine finisat. Ma
șina poate fi folosită atît în mi
nele de cărbuni, cît și în cele me
talifere, la construcția de tune
luri de apă sau transport sub
teran.

că jocurile amicale internaționale 
pot pierde, fiind de omogenizare, 
de aci, bineînțeles, o întreagă gamă 
de atitudini pe care reprezentanții 
jocului nostru de fotbal și le-au în
sușit cu multă ușurință, din comodi
tate și din lipsă de respect 
spectatori.

Pentru ca să ne ridicăm la 
cerut de fotbalul modern cred 
buie să apelăm la valul celor care 
vin din urmă, juniorii, aceștia fiind 
insă intreținuți in atmosfera de fotbal 
modern timp de 3—4 ani.

Iar fiindcă balonul este rotund, tre
buie să fim și optimiști pentru vii
torul fotbalului românesc".

Nu mai cităm și din celelalte scri
sori sosite la redacție, spațiul nu 
ne permite, precizăm doar că 
toate sînt străbătute de firul roșu 
al exigenței și dorinței constructive. 
După cum toate cer federației de 
specialitate și Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport jude
cată cumpănită, analiză responsabilă, 
măsuri ferme și. hotărîre în aplica
rea lor. Ceea ce este, desigur, esen-

se
Și

pentru
nivelul 
că tre-

carne- 
inter- 
opinie 
expri-

pentru aceasta inițiativă și dragoste 
la antrenori, la conducători de clu
buri și asociații sportive cu secții de 
fotbal.

— Lipsa unor antrenori cu state de 
serviciu corespunzătoare, cu cele mai 
moderne metode îh practicarea jocu
lui de fotbal, la seniori ca și la ju
niori.

După părerea meq, ultimele pregă
tiri din pauza de iarnă, cu un pro
gram de educație atletică încărcat 
peste măsură, la jucători ce au de
pășit de mult virsta juniorilor, nu 
sînt de natură să revitalizeze starea 
fizică a fotbaliștilor noștri, cu atit 
mai mult că acest program s-a făcut 
destul de brusc și intens. Desigur că 
jucătorii nu au avut sarcina să bată 
recorduri in materie de atletism, dar, 
la virsta de peste 20 ani, să le insufb 
în citeva săptămîni puteri noi în ma
terie de viteză și țezistență este ceva 
superficial și care ar putea avea ur
mări neplăcute în viitor. în atletism, 
pentru a cîștiga un milimetru sau o 
secundă, se fac pregătiri și antrena
mente judicioase în timp de ani, iar 
la anumite probe zeci de ani. Noi am 
vrut ca peste noapte să facem vi- 
teziști și buni alergători jucători 
se obișnuiseră cu regimul jocului 
și de așteptare. De aceea, și 
continuă să persiste același 
lent, fără viteză deosebită,

care 
lent 
azi 
joc 
eu 

multe pase Ia centrul terenului, cu 
așteptări, fără demarcări și doar cu 
mici zvîcniri izolate. S-a mai ob
servat ceva: oboseala jucătorilor in 
a doua repriză.

în ceea ce privește situația echipei 
naționale, ea este destul de nesigură. 
Jucătorii s-au obișnuit să considere

• AVANTAJUL DE A 
AVEA O „INIMĂ MARE". 
Volumul sporit al inimii sporti
vilor nu constituie nicidecum un 
simptom neliniștitor, cum mai 
cred mulți profani și unii me
dici. Profesorul Hanns Scho- 
berth, de la Centrul de medicină 
sportivă din R.F. Germania, de
monstrează într-o lucrare recent 
apărută, în care sintetizează o 
îndelungată experiență profesio
nală, că fenomenul acesta anato
mic, departe de a constitui un 
risc, avantajează pe cei care 
practică sistematic sporturile, 
indiferent la ce vîrstă. Sporirea 
masei mușchilor cardiaci este 
rezultatul unui proces normal de 
adaptare. O „inimă mare" bate 
mai rar decît un țord obișnuit, 
la eforturi egale, fiind astfel 
cruțată. Specialiștii recomandă 
ca și copiii, începînd de la zece

într-o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Mureș al P.C.R. 
arată : Avînd la bază creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
care depășește cu 5 545 lei pe cea 
planificată pe zece luni, munca pli
nă de răspundere a celor șase colec
tive care au îndeplinit planul pe 1977 
și a celor 25 de întreprinderi care au 
realizat integral angajamentele anua
le, aceste realizări reprezintă pentru 
noi un important pas înainte în ob
ținerea, în acest cincinal, a unei pro
ducții industriale suplimentare de 4,3 
miliarde lei.

. însuflețiți de măreața perspectivă 
ce se deschide României socialiste în 
anii ce vin, de hotărîrile adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie, 
privind dezvoltarea mai accelerată a 
patriei și creșterea mai accentuată a 
bunăstării poporului, vă încredințăm, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
că vom onora cu cinste angajamente
le pe care ni le-am asumat în cel 
de-al doilea an al cincinalului revo
luției științifice și tehnice, că vom 
depune eforturi mereu sporite pen
tru amplificarea contribuției județului 
nostru la grandioasa operă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului pe stră
bunul pămînt al României.

Industria județului Alba
în cinstea alegerilor de deputați de 

la 20 noiembrie șl a Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii din industria jude
țului Alba raportează că planul la 
producția • • ...............-
11 luni 
realizat 
lnte 
in 
till __
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Alba al P.C.R. Se prelimina 
astfel obținerea unei producții su
plimentare în valoare de aproape 340 
milioane lei, concretizată în 850 tone 
oțel, 100 tone mașini și utilaje pen
tru lucrări miniere, 3 250 tone sodă 
calcinată, 255 milioane metri pătrați 
hîrtie, 380 tone cărămizi refractare, 
25 000 tone sare, peste 8 milioane lei 
la articole de porțelan, 8 700 mașini 
electrice de spălat rufe și alte pro
duse necesare economiei naționale. 
Semnificativ pentru 
care se lucrează în Industria ju
dețului este faptul ------
producție realizată peste 
a fost obținută în întregime pe seama 
productivității muncii, care a crescut 
cu 3,4 la sută față de nivelul plani
ficat.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune în telegramă — că oamenii 
muncii din industria județului Alba 
— români, maghiari, germani — în
frățiți în muncă și idealuri co
muniste, vor acționa și în conti
nuare cu toată hotărîrea pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an, pregătirea temeinică a 
producției anului viitor, contribuind 
astfel la ridicarea pe noi culmi de ci
vilizație și bunăstare a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

globală
ale acestui. 

cu unsprezece 
de termen — 

telegrama adresată 
Central al P.C.R.,

industrială 
an a 

zile 
se

pe 
fost 
îna- 

spune
Comitetu- 

tovarășulul

★
18 și 19 noiembrie s-a 
Capitală, la Institutul

In zilele 
desfășurat 
de economia comerțului interior și a 
turismului, o sesiune științifică pri
vind „Posibilități de dezvoltare și 
promovare a turismului balnear și 
montan în România". La manifestare 
au participat reprezentanți ai Minis
terului Turismului, ai unor institute 
de cercetări și unități de învățămînt 
superior de profil, cadre medicale 
din stațiuni de odihnă și tratament 
ale țării. Cele aproape 70 de comuni
cări prezentate au abordat probleme 
ale valorificării superioare a patri
moniului turistic românesc, a resur
selor bioclimatice oferite de țara 
noastră, ale diversificării acțiunilor 
de agrement. Au fost, de asemenea, 
abordate aspecte ale asistenței medi
cale în stațiunile de odihnă și cură 
balneară, ale atragerii de noi zone în 
circuitul turistic românesc.

(Agerpres)

de 
în

avîntul cu
că întreaga 

prevederi

Industria județului 
Satu Mare

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Au căzut ninsori slabe locale în 
estul Transilvaniei și . zona de munte.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 noiembrie. în țară : Vreme rece 
la început, apoi'în încălzire ușoară, în- 
cepînd din vest. Cerul va fi temporar 
noros. izolat, vor cădea precipitații 
slabe. Vînt moderat, cu unele intensifi
cări în nordul țării și în zona de mun
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 grade, 
mai coborîte în nordul țării și depre
siunile lntramontane, iar cele maxime 
intre 4 și 14 grade. Ceață slabă dimi
neața șl seara. în București : Vreme 
rece la început, apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul 
ploii slabe, 
în creștere 
valului.

va fi schimbător, favorabil 
Vînt moderat. Temperatura 
ușoară spre sfîrșitul inter-

HANDBAL
Competiția iriternățională masculi

nă de handbal „Trofeul Carpați" a 
continuat în sala sporturilor din Ba
ia Mare cu meciurile pentru turne
ele finale, încheiate cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — România 19— 
16 (9—6); R. D. Germană — Spania 
22—17 (7—7) ; Ungaria — Danemar
ca 28—24 (14—14) ; România tineret
— Bulgaria 25—18 (11—9).

FOTBAL
Azi, în cea de-a XIII-a etapă a 

campionatului diviziei A: F.C. Ar
geș — Dinamo ; F.C.M. Reșița — 
Corvinul; Steaua — U.T.A. (sta
dionul Steaua); Petrolul — Sportul 
studențesc; S.C. Bacău — Politehnica 
Timișoara: Jiul — F.C. Bihor; A.S.A.
— Universitatea Craiova; F.C. Con
stanța — Politehnica Iași ; Olimpia — 
C.S. Tîrgoviște. Toate jocurile vor 
începe la ora 14.

RUGBI
• Disputat pe stadionul Parc des 

Princes din Paris, în fața a 40 000 
de spectatori, meciul internațional 
de rugby dintre selecționatele Noii 
Zeelănde și Franței s-a încheiat cu 
scorul de 15—3 (9—3) în favoarea 
oaspeților.

Industria județului 
Maramureș

In telegrama trimisă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul județean Maramureș 
al P.C.R. se spune : Hotărîți să cin
stească cu noi fapte de muncă marile 
evenimente politice ale acestui sfîr- 
șit de an, oamenii muncii din indus
tria județului nostru vă raportează 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe cele 
11 luni ale anului curent la produc
ția globală industrială. Mobilizînd zi 
de zi colectivele de oameni ai mun
cii pentru antrenarea în circuitul 
economic a tuturor rezervelor, creș
terea bazei de materii prime, valori
ficarea .superioară a acestora, folo
sirea mai bună a capacităților de 
producție și a forței de muncă,, vom 
reuși ca pînă la sfîrșitul acestei luni 
să realizăm o producție suplimentară 
de aproape 400 milioane lei. Aceasta 
se va concretiza în importante canti
tăți de bunuri materiale necesare e- 
conomiei naționale, între care aproa
pe 3 000 tone prefabricate din beton, 
4 400 mc bușteni, 700 mc cherestea, 
peste 3,1 milioane lei la piese de 
schimb auto. 91 mii mp furnire, pre
cum și însemnate cantități de con
serve de legume, brînzeturi, produse 
lactate proaspete, medicamente.

Exprimînd gîndurile și alesele sen
timente pe care le nutresc față de 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general — se spune în în
cheierea telegramei — toți oamenii 
muncii din județ vă asigură că și în 
viitor vor înfăptui exemplar sarcini
le ce le revin din planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a patriei, pentru întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului cu 
noi și importante succese.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii sătmăreni — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — Comitetul județean 
Satu Mare al P.C.R. se adresează 
dumneavoastră — eminent conducă
tor al destinelor țării — raportînd 
îndeplinirea, la 19 noiembrie, a pla
nului producției industriale care a 
re’venit județului nostru pe 11 Juni 
— se spune în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

îndeplinind înainte de termen sar
cinile industriei pe 11 luni, avem 
posibilitatea de a furniza economiei 
naționale, în mod suplimentar, pro
duse importante, cum sînt : 80 tone 
mașini și utilaje pentru industria 
chimică, 12 000 mc prefabricate din 
beton armat, mobilier în valoare de 
38 milioane lei, 350 000 mp țesături, 
alte cantități de bunuri de larg con
sum diferite, precum și produse ali
mentare. Produsele ce vor fi date 
peste prevederile de plan se adaugă 
realizărilor suplimentare de pînă 
acum, însumînd în 23 de luni ale cin
cinalului peste 46 la sută din anga
jamentul de a depăși sarcinile încre
dințate industriei județului nostru pe 
perioada 1976—1980 cu 2 miliarde lei.

Profund atașați politicii interne și 
externe a partidului și statului, ur- 
mînd înaltul dumneavoastră exemplu 
de dăruire pentru fericirea și pros
peritatea întregii națiuni — se arată 
în încheierea telegramei — locuitorii 
meleagului sătmărean, în frunte cu 
comuniștii, vor desfășura in conti
nuare o activitate plină de răspun
dere și abnegație pentru a aduce noi 
contribuții meritorii la înfăptuirea 
cu succes a planului cincinal, a sar
cinilor sale suplimentare, a tuturor 
obiectivelor mărețului program de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul scump 
al României libere, înfloritoare.

P.C.R. se

Industria județului Mureș
Oamenii muncii din industria ju

dețului Mureș — români, maghiari, 
germani — acționînd cu abnegație și 
elan patriotic în muncă, pentru a în- 
tîmpina cu fapte de laudă alegerile 
de la 20 noiembrie și Conferința Na
țională a partidului, au îndeplinit 
planul pe 11 luni cu un avans de 10 
zile. Totodată, ei și-au onorat cu 61 
zile mai devreme angajamentul anual 
de a da, peste plan, o producție glo
bală industrială de 655 milioane lei, 
realizînd pînă în prezent aproape 700 
milioane lei.

Raportînd acest succes remarcabil

din is- 
integra- 
a sarci- 
anului.

Industria județului 
Dîmbovița

Industria județului Dîmbovița, 
care în actualul cincinal traversează 
cea mai dinamică perioadă 
toria sa, anunță îndeplinirea 
lă, cu 11 zile mai devreme, 
nilor de plan pe 11 luni ale
Acest succes, dedicat Conferinței Na
ționale a partidului, va permite ob
ținerea, pe seama creșterii indicelui 
de folosire a spațiilor productive, a 
agregatelor și instalațiilor, a pro
ductivității muncii, a unei producții 
suplimentare, pînă la finele lunii no
iembrie, în valoare de circa o ju
mătate de miliard lei. Semnificativ 
este și faptul că industria dîmbovi- 
țeană a livrat clienților săi de peste 
hotare, în plus față de planul la zi, 
produse a căror valoare atinge cota 
finală a planului la acest' indicator 
pe întregul an 1977. (Agerpres).

INFLATIRĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

G. MITROI

Ar.alizind creșterile de prețuri, economiștii ame
ricani ajung la concluzia că inflația tinde să ia 
locul șomajului ca „preocuparea nr. 1“ în Statele 
Unite. Publicind fotograma — pe care o repro
ducem mai sus — revista „U.S. News and World 
Report" înfățișează ritmul de creștere al prețu
rilor și modul in care acestea afectează viața ma
selor de americani. Publicația amintită subliniază 
că dacă in următorii opt ani (din 1977 pînă >n 
1985) inflația iși va continua asaltul in același 
ritm din precedenții opt ani (1969—1977), atunci

ani, să fie deprinși cu alergările 
pe mari distanțe, ceea ce nu 
poate avea decît un efect pozitiv 
asupra inimii și a întregului or
ganism.

• O NOUĂ PLANTĂ 
FURAJERĂ. Specialiștii un
guri au realizat o variantă de 
lupinus dulce (plantă erbacee 
din familia leguminoaselor, cu
noscută și sub numele de 
catifeluță), cu conținut ridi
cat de proteine, pornind de la 
lupinus amar cu flori albe. Cul
tivarea acestei plante furajere, 
care se poate face cu mașinile 
agricole existente, dă -bune re
zultate pe solurile acide și nisi
poase. După recoltarea noii plan

te furajere, pe aceiași teren poa
te fi semănată orice altă cultu
ră. în mod special cartofii dau 
producții mari datorită faptului 
că o mare parte din azotul con
ținut de rădăcinile de lupinus 
trece in sol, astfel că nu mai 
este necesară aplicarea de îngră
șăminte chimice suplimentare.

• STOMAC DIN... 
STICLĂ. Pentru a studia mo
dul cum sint absorbite și trans
formate medicamentele, omul 
de știință austriac Heinrich Kock, 
de la Institutul de chimie și 
farmacologie al Universității din 
Viena, a conceput și realizat un 
aparat din sticlă compus din trei 
camere : una cu suc gastric sin

medie cu 64 la sutăîn 1985 prețurile vor fi in
mai mari decit astăzi. Se precizează totodată că 
prevederile pe viitorii opt ani sint calculate pe 
baza ritmului mediu anual de 6,5 la sută, cu 
au crescut prețurile din 1969 pînă astăzi.

După cum se vede, americanul va plăti 
ce în ce mai mult pentru necesitățile sale 
nime : alimente (de la 75 dolari la 115 dolari pe 
săptămînă), spitalizare (de la 100 la 233 dolari pe 
zi), învățămînt (de la 3 667 la 5 790 dolari pentru

colegiu), îmbrăcăminte (de la 100

care

din 
mi-

un an intr-un
la 127 dolari pentru un costum gata confecționai), 
transport (de la 50 cenți la 78 cenți pentru auto
buzul local), încălțăminte (de la 30 la 45 dolari 
o pereche de pantofi), spectacole (de la 2,50 la 4 
dolari un bilet de cinema).

Anul acesta, arată revista, se așteaptă ca prețu
rile la bunurile de consum să crească cu 6,7 la 
sută, astfel încit există perspectiva ca spirala in
flației să urce în continuare.

tetic, alta cu sînge sintetic, pre
cum și una cu lichid organic de 
membrană. Imprimîndu-se apa
ratului o mișcare rotativă, se re
produce destul de fidel funcțio
narea stomacului.

O FAUNĂ IN CURS 
DE DISPARIȚIE. Exemplare 
de faună din Sardinia — poneii 
— se află în curs de dispariție. 
Această rasă de cai a fost adusă 
pe insulă în epoca fenicienilor ; 
în secolul trecut existau aici 
peste 3 000 de ponei, acum nu
mărul lor abia întrece 100. In
tr-o situație asemănătoare se a- 
fîă și măgarul alb, specie din 
care există doar 60 de exemplare.

• IZOLATOR ELEC
TRIC DIN MATERIAL 
PLASTIC. O firmă americană

a realizat un izolator electric din 
material plastic armat cu fibre 
de sticlă, care este mai ușor cu 
10 la sută decît piesele similare 
realizate din porțelan. Noul izo
lator poate fi folosit la liniile de 
transport al energiei electrice 
care lucrează în regimul de 
138 000—1 500 000 volți. Izolatorul 
posedă o rezistentă la scurgerea 
energiei electrice similară cu cea 
a porțelanului smălțuit, însă are 
avantajul de a fi mai elastic, 
nespărgîndu-se în timpul trans
portului, montajului sau prin lo
vire.

• ZOO LA DOMICI
LIU. Andrzej Budziszewski, co
laborator al Grădinii zoologice 
din Cracovia, este atît de pasio
nat de specialitatea sa, îneît și-a 
adus și în locuință șerpi veni
noși, crocodili, șopîrle și broaște

țestoase, acordîndu-le o găzdui
re și o îngrijire „părintească" 
(în 20 de cuști, bazine etc.). In 
apropierea lor — spune dînsul 
— starea de spirit îi e întotdeau
na bună, iar noaptea somnul său 
estey liniștit și reconfortant.

• OPERAȚIE REUȘITĂ 
LA 135 DE ANI. Charlie 
Smith, considerat a fi, cu cei 
135 de ani ai săi, cel mai vîrst- 
nic cetățean al S.U.A., a supor
tat cu bine, zilele trecute, o in
tervenție chirurgicală la un pi- 
dior. Medicii de la spitalul din 
Florida, unde a fost operat, con
sideră că pacientul are toate 
șansele să mai trăiască, operația 
fiind, de fapt, Un episod minor 
în viața atît de zbuciumată a a- 
cestui om, capturat la virsta de 
12 ani in Liberia și vîndut (în 
iulie 1854) unui proprietar de 

sclavi din New Orleans.
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Președintele Egiptului, Anwar Sadat, 
a sosit Ia Ierusalim 

Convorbire între șeful statului egiptean 
și premierul israelian

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
a sosit, simbătă, Ia ora 20,05, ora lo
cală, pe aeroportul Ben Gurion, din 
Lod, intr-o vizită de două zile în 
Israel.

Șeful statului egiptean — infor
mează agenția M.E.N. — a fost în
tâmpinat de președintele Israelului, 
Ephraim Katzir, de primul ministru, 
Menahem Begin, de președintele 
parlamentului, Yitzhak Shamir.

Președintele Sadat este însoțit de 
Mustafa Khalil, secretar general al 
Comitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe, Hassan El Tohami, 
vicepremier pentru problemele prezi
dențiale, Butros Ghali, ministru de 
stat pentru afacerile externe, Saad 
Mohamed Ahmed, ministrul muncii, 
Mustafa Kamel Murad, lider al opo
ziției, Fawzi Abdel Hafez, secretar 
personal al președintelui, general-lo- 
cotenent Mohamed Said El Mahi, 
aghiotant-șef al președintelui Egiptu
lui, Abdel Bari Soliman și Salem El 
Yamani, deputați.

Președintele Sadat a fost, de ase
menea, salutat pe aeroport de foștii 
prim-miniștri ai Israelului Golda 
Meir și Yitzhak Rabin, de ministrul 
afacerilor externe, Moshe Dayan, și 
fostul ministru al apărării, Shimon 
Peres, de alte oficialități israeliene.

Șeful statului egiptean a fost, de 
asemenea, salutat de șeicul Hassan 
Amin Habash, președintele Curții de 
apel din Ierusalim, șeicul Amin Ta
rif, liderul spiritual al populației 
druze din Israel, precum și de nu
meroși conducători locali din Cisior
dania, între care Hekmat El Masry, 
Anouar Nessiba și Anouar El Khatib.

La coborîrea din avion, președin
tele Anwar El Sadat a fost salutat 
de președintele Ephraim Katzir și de

0 declarație a parlamentarilor egipteni
CAIRO 19 (Agerpres). — Membrii 

celor 18 subcomitete parlamentare 
ale Adunării Poporului a Republicii 
Arabe Egipt s-au reunit sîmbătă sub 
președinția lui Sayed Marei, pre
ședintele Adunării, pentru a dezbate 
probleme privind vizita președintelui 
Anwar El Sadat în Israel.

Subliniind că șeful statului egip
tean utilizează această vizită ca o 
acțiune în direcția păcii, relatează 
agenția M.E.N., Sayed Marei a 
arătat că inițiativa președinte
lui Sadat este sprijinită de 
opinia publică egipteană. „Aceas
tă inițiativă importantă se înscrie pe 
drumul instaurării unei păci juste 
bazate pe rezoluțiile țJațiunilor Uni
te și ale Conferinței de la Rabat, și 
președintele Sadat va respinge tot 
ceea ce nu va fi conform cu aceste 
rezoluții".

La încheierea reuniunii a fost dată 
publicității o declarație în care se 
afirmă „Ne aflăm alături de Sadat, 
strîns uniți ca un singur om. Apre
ciem inițiativa sa ca un pas pozitiv, 
deși neobișnuit, care deschide noi 
drizonturi pentru pace. Egiptul nu a 
fost surprins de protestele arabe. 
Dacă aceste încercări reprezintă o 
întoarcere la folosirea unui limbaj 
negativ în afacerile politice arabe, 
atunci Egiptul nu va lua în seamă 
astfel de comportări. Dacă obiecțiile 
constituie o încercare de a impune 
o tutelă asupra Egiptului, o aseme
nea tutelă este respinsă. Egiptul a 
plătit mai mult decit partea care îi 
revenea în lupta arabă cu cea mai 
prețioasă monedă, sîngele fiilor săi. 
Dacă obiecțiile sînt prilejuite de te
meri sau neliniști, atunci arabii care 
au acordat Egiptului încredere în du

premierul Menahem Begin, care au 
dat mina cu șeful statului egiptean.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, președintele Sa
dat a trecut in revistă garda de 
onoare.

Au fost trase 21 salve de artilerie, 
în semn de salut.

La ora 21,40, președintele Anwar 
El Sadat a sosit la hotelul „King 
David" din Ierusalim — reședința sa 
pe timpul vizitei.

La coborîrea din automobilul care 
l-a transportat de la aeroport la ho
tel, sute de cetățeni l-au aplaudat 
pe președintele Sadat, care — arată 
agenția M.E.N. — abia și-a croit 
drum spre intrare prin mulțimea de 
oameni aflați în fața clădirii.

La cîteva minute după sosirea la 
reședință, președintele Anwar El 
Sadat a avut o convorbire cu pre
mierul Menahem Begin.

★
CAIRO 19 (Agerpres). — Simbătă 

după-amiază, la plecarea din orașul 
Ismailia, președintele Anwar El 
Sadat a fost salutat de un mare 
număr de cetățeni egipteni, care au 
venit să-i ureze succes în această 
misiune istorică de pace — infor
mează agenția M.E.N. Președintele 
Sadat a fost salutat, de asemenea, 
de comandanții forțelor armate e- 
giptene.

Agenția M.E.N. informează, de ase
menea, că milioane de egipteni au 
urmărit la televizor ceremonia so
sirii în Israel a președintelui Anwar 
El Sadat, transmisă în direct de 
posturile de televiziune egiptene. La 
Cairo, mulțimea de pe străzi s-a 
adunat in fața televizoarelor din vi
trinele magazinelor, din localurile 
publice pentru a Urmări acest eve
niment istoric.

cerea războiului ar trebui să aibă 
încredere în el, în acțiunea de do- 
bîndire a păcii".

„Am purtat patru războaie pe cîm- 
pul de luptă, să purtăm deci a cincea 
luptă în numele păcii".

„Singura pace pe care o urmărește 
Egiptul este o pace în baza căreia 
poporul palestinian să-și redobin- 
dească drepturile sale legitime, iar 
națiunea arabă teritoriile sale ocu
pate".

Comentarii ale
CAIRO 19 (Agerpres). — Vizita 

președintelui Egiptului — scrie ziarul 
„Al Ahram" — este un mesaj către 
fiecare israelian pentru a sfărîma zi
dul de teamă, pentru instaurarea pă
cii. „Luptăm pentru pace și nu pen
tru război — arată ziarul. Dorim pa
cea pentru noi, ca și pentru voi". 
„Ca să o obținem — pacea noastră 
și a întregii lumi — trebuie să ac
ceptați mina pe care am întins-o“ — 
conchide „Al Ahram". „Astăzi este 
ziua cotiturii politice" — relevă ziarul 
„Al Gumhouriya". Apreciind că vizi
ta reprezintă „un eveniment istoric", 
săptămînalul „Akhbar-al-Yom“ subli
niază că „nici un acord n-a inter
venit, nici o hotărire n-a fost luată 
și nici, un contact secret nu a fost 
stabilit în prealabil". Trebuie să se 
înțeleagă, continuă săptămînalul, că 
obiectivul fundamental al acestei că
lătorii îl reprezintă punerea în eviden
ță a intențiilor pașnice ale arabilor 
și nu inițierea unor negocieri care 
să înlocuiască Conferința de la Ge
neva. în același timp, se arată că 
președintele Sadat „este angajat față 
de rezoluțiile reuniunii la nivel înalt 
de la Rabat, care subliniază necesi
tatea evacuării tuturor teritoriilor ara-

ESTE NECESARĂ 
SOLUTIONAREA 

PAȘNICĂ 
A PROBLEMEI CIPRIOTE

Conferința parlamentară 
internațională de la Nicosia

NICOSIA 19 (Agerpres). — La 
Nicosia au început lucrările Confe
rinței parlamentare internaționale în 
problema Ciprului, la care participă 
delegați din 30 de țări, între care și 
România. în cadrul sesiunii inaugu
rale a luat cuvîntul președintele Re
publicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
care a subliniat importanța soluțio
nării pașnice a problemei cipriote 
în spiritul rezoluțiilor O.N.U., ac
țiune la care parlamentele sînt che
mate să-și aducă o contribuție în
semnată.

în cadrul dezbaterilor generale, 
■ deputatul român Alexandru Ionescu, 
prezentînd poziția de principiu a 
țării noastre, a relevat necesitatea 
reglementării problemei cipriote prin 
tratative între cele două comunități 
din insulă, care să conducă la asi
gurarea suveranității, independenței, 
integrității teritoriale și nealinierii 
Republicii Cipru.

Cu prilejul deschiderii reuniunii, 
delegațiile participante au fost pri
mite de șeful statului cipriot.

agențiile de presă transmit:
Președintele Carter l-a 

primit pe ambasadorul 
U.R.S.S. Ambasadorul U.R.S.S. in 
S.U.A., Anatoli Dobrînin, a făcut o 
vizită președintelui Statelor Unite, 
Jimmy Carter, căruia i-a înmînat 
un mesaj din partea lui Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
cursul convorbirii ce a avut loc cu 
acest prilej, adaugă agenția, Jimmy 
Carter și-a exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea relațiilor sovieto- 
americane.

presei din Cairo
be ocupate și a recunoașterii dreptu
rilor poporului palestinian". Această 
problemă nu este a Egiptului, ci a 
tuturor statelor arabe, conchide 
„ Akhbar-al - Yom".

CAIRO 19 (Agerpres). — Vizita 
președintelui Sadat la Ierusalim „în
seamnă că șeful statului a acceptat o 
nouă sarcină, a cărei responsabilitate 
trebuie să și-o asume în scopul in
staurării păcii în Orientul Mijlociu", 
se arată într-un comentariu trarisnlis 
vineri de postul de radio Cairo și re
cepționat de France Press?. „Toate 
eforturile depuse în prezent urmăresc 
obținerea retragerii totale a Israelu
lui din toate teritoriile ocupate în 
1967, inclusiv din Ierusalim, unde va 
merge președintele Sadat simbătă. 
restabilirea drepturilor poporului 
palestinian și formarea statului său 
independent. în lumina acestei pozi
ții bine definite., temerile unora că 
inițiativa președintelui Sadat scin
dează rîndurile arabilor sint nefon
date. Pentru președintele Sadat, 
pacea este un țel strategic, iar mij
loacele de a o dobîndi, fie pe calea 
diplomației, fie pe calea războiului, 
sînt probleme de tactică", a conchis 
comentariul postului de radio.

încheierea convorbirilor economice 
româno-iugoslave

Semnarea Protocolului privind schimbul de mărfuri pe anul 1978
BELGRAD 19 (Agerpres). — 

Sîmbătă, la Belgrad, s-au încheiat 
convorbirile dintre Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, și Emil 
Ludviger, membru al Consiliului E- 
xecutiv Federal, secretar federal 
pentru comerțul exterior al R.S.F. 
Iugoslavia.

în cadrul convorbirilor s-a anali
zat modul de desfășurare a relațiilor 
economice româno-iugoslave și s-au 
convenit măsuri corespunzătoare 
pentru dezvoltarea lor in continuare, 
in spiritul indicațiilor și orientări

SECRETARUL GENERAI Al P.A.I.G.C. l-A PRIMIT 
PE REPREZENTANTUL P.C.R.

BISSAU 19 (Agerpres). — Secre
tarul general • al Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
Aristides Pereira, l-a primit pe Ni
colae Mihai, membru al Colegiului 
Central de Partid, președintele Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de 
Consum, care reprezintă Partidul 
Comunist Român la lucrările celui 
de-al treilea Congres a! P.A.I.G.C.

Din partea tovarășului Nicolae

Cu prilejul aniversării a 
o sută de ani de 13 eliberarea 
localității Oreahovo-Rahova de sub 
dominația otomană, în cadrul' mani
festărilor organizate în Republica 
Populară Bulgaria la Monumentul 
eroilor români din acest oraș' au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Comitetului județean de partid Vra- 
ța, a comitetului orășenesc de par
tid, precum și a altor organizații po
litice și obștești.

în localitatea belgiană La 
Louviere se desfășoară „Zilele 
culturii românești". Cu acest 
prilej, au fost inaugurate expo
ziția „Centenarul Independen
ței de stat a României" și expo
ziția de carte Social-politică in 
care un loc de frunte il ocupă 
lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicate in țară și 
in străinătate, precum și o ex
poziție de artizanat. In cadrul 
ceremoniei inaugurale, amba
sadorul țării noastre la Bru
xelles, Alexandru Lăzăreanu, a 
vorbit despre preocupările ac
tuale ale partidului și poporului 
român in ' preajma Conferinței 
Naționale a P.C.R. și despre mo
mentele principale din istoria 
poporului nostru.

Cea de-a 29-a ședință
a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria
USOară s_a desfășurat la Leipzig.
Comisia a examinat stadiul lucrări
lor de elaborare a Programului spe
cial de colaborare pe termen lung in 
domeniul produselor industriale de 
larg consum și a adoptat măsuri 
pentru .ducerea la îndeplinire a sar
cinilor ce ii revin din hotărîrile Se
siunii a XXXI-a a C.A.E.R. Totoda

lor adoptate de conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz TitQ.

Cu acest prilej, Ion Pățan și Emil 
Ludviger au semnat Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 
1978 intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia, care prevede o creș
tere însemnată a volumului livrări
lor reciproce de mărfuri față de 
anul 1977. De asemenea, au semnat' 
Convenția între guvernul României 
și cel al Iugoslaviei privind schim
bul de mărfuri și prestări de servi
cii in zonele de frontieră. '

Ceaușescu a fost transmis, cu acest 
prilej, un cald mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări secretarului ge
neral al P.A.I.G.C.

Mulțumind, Aristides Pereira a ru
gat să se transmită secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde sentimente de prietenie, 
urări de multă sănătate și fericire, 
iar poporului român succese tot mai 
mari in edificarea noii societăți.

tă, au fost convenite planul de lucru 
al comisiei pe anul 1978, precum și 
un'ele acțiuni legate de specializarea 
și cooperarea în domeniul produse
lor industriei ușoare.X

La Londra s au încheiat lu- 
crările Sesiunii ordinare a Organiza 
ției maritime consultative intergu- 
vernamentale (O.M.C.I.). Actuala se
siune a adoptat o rezoluție prin care 
se cere ca organismelor internațio
nale afiliat? la O.M.C.I., care incă 
mai au relații cu Taiwanul, să li se 
retragă statutul de organisme consul
tative. în această problemă, repre
zentantul R.P. Chineze — stat mem
bru al O.M.C.I. — a reafirmat poziția 
de principiu a Chinei față de Taiwan. 
Comitetul executiv al Asociației in
ternaționale de semnalizare maritimă 
a adoptat o rezoluție prin care re
cunoaște autoritățile de resort ale 
R.P. Chineze drept singurul repre
zentant legitim chinez al asociației.

Azi alegeri generale în 
Grecia. Vineri seara s-a încheiat 
campania electorală din Grecia pen
tru alegerile generale anticipate de 
la 20 noiembrie? Ultimul discurs în 
cadrul campaniei electorale — cam
panie care a durat aproximativ o 
lună — a fost rostit de primul mi
nistru. Constantin Karamanlis, lide
rul Partidului „Noua Democrație". 
Pe listele electorale sint înscriși 
6 390 000 alegători care vor alege 300 
de membri ai parlamentului.

A încetat din viață fostul 
cancelar al Austriei, Kurt von 
Schuschnigg, cunoscută personalitate 
politică a perioadei antebelice. în ca
litate de șef de guvern, Schuschnigg 
s-a opus alipirii cu forța a Austriei 
la Germania hitleristă. El a fost si
lit să demisioneze de către naziștii 
austrieci și după ocuparea Austriei, 
în martie 1938, a fost trimis intr-un 
lagăr de concentrare.

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

înfăptuirea securității europene reclamă 
continuarea eforturilor statelor participante 

Intervenția șefului delegației române
BELGRAD 19. — Trimisul special 

Agerpres .transmite-: In ■organul dc 
lucru privind urmările conferinței al 
reuniunii de la Belgrad a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare in Europa au fost discutate, in 
aceste zile, două mari categorii de 
probleme : organizarea de noi re
uniuni similare celei de la Belgrad, 
în cadrul cărora reprezentanții țări
lor semnatare ale Actului final să 
analizeze in continuare evoluția apli
cării prevederilor documentului, ca 
un tot unitar, și să adopte noi mă
suri pentru întărirea securității și 
dezvoltarea cooperării in Europa; ac
tivitatea multilaterală în sectoare 
bine determinate care ar urma să se 
desfășoare în perioada de după în
cheierea reuniunii de la Belgrad.

în intervenția sa. șeful delegației 
rc»nâne, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a arătat că, in conformitate cu 
prevederile Actului final, țările par
ticipante vor trebui să acționeze con
stant și pe multiple planuri pentru 
traducerea in viață a angajamentelor 
asumate la Helsinki. Una din aceste 
căi o reprezintă organizarea de re
uniuni de experți ai tuturor țărilor

ORIENTĂRI Șl OPȚIUNI DEFINITE
DE CONGRESUL PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT
Congresul de la Hamburg al 

Partidului Social-Democrat din 
R.F. Germania s-a încheiat sim
bătă prin adoptarea unor hotă- 
rîri cu caracter general în proble
mele discutate, pentru a se lăsa 
astfel cancelarului și miniștrilor 
social-democrați din guvernul fe
deral un spațiu cit mai larg de 
acțiune în negocierea soluțiilor cu 
reprezentanții partidului liberal din 
coaliție și chiar, în unele cazuri, cu 
opoziția. Evident, tribuna congre
sului a oferit multor delegați posi
bilitatea de a exprima preocupări 
presante ale orga
nizațiilor locale 
față de unele feno
mene cum ar fi șo
majul, mai ales., in 
rîndurile ' tineretu
lui, recrudescența 
terorismului și alte aspecte referi
toare la problemele cu care este 
confruntata in prezent societatea 
vest-germană. Cu toate acestea, 
congresul a subliniat necesitatea ca, 
în acest moment dificil, Partidul 
Social-Democrat să facă front unit 
in jurul cancelarului Helmut 
Schmidt pentru a dejuca intențiile 
opoziției vizînd destrămarea coali
ției de Ia Bonn dintre social-demo
crați și liberal-democrați.

în această perspectivă, ampla 
cuvîntare a cancelarului Helmut 
Schmidt a dobîndit, în mare parte, 
caracterul unei declarații guverna
mentale. Pentru atingerea scopului 
propus, social-democtații contează 
pe continuarea colaborării cu 
liberal-democrații și, evident, pe 
refacerea și creșterea audienței în 
rîndurile populației. Concluziile 
trase din insuccesele pe plan elec
toral din 1976 (cind P.S.D. a obținut 
un număr inferior de voturi față de 
1972) și constatările privind starea 
de „apatie" din unele organizații 
ale P.S.D. au fost considerate de 
natură să marcheze un punct de 
plecare pentru reimpulsionarea acti
vității partidului. Referitor la acest 
aspect, un document prezentat con
gresului constată : „Dintr-un partid 
tradițional muncitoresc („Arbeiter- 
partei") el a devenit un partid 

/

corespondenta 
DIN HAMBURG

participante, care ar trebui să anali
zeze teme de interes comun rezultând 
din Actul final. Astfel de grupe de 
experți, care ar urma să fie consti
tuite pentru a trata subiecte cores
punzătoare principalelor domenii de 
activitate cuprinse în Actul final — 
politico-juridic, militar, economic și 
cultural-științific — trebuie să fie 
create la reuniunea de la Belgrad, 
ele urmînd să aibă un caracter inter- 
guvernament’al și să-și desfășoare 
întreaga activitate pe baza regulilor 
de procedură și a normelor demo
cratice ale Conferinței general-euro- 
pene. Șeful delegației române a 
prezentat, totodată, unele idei în 
legătură cu modul în care Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Europa 
și UNESCO ar urma să contribuie 
la punerea în aplicare a unor dispo
ziții ale Actului final sau jale re
uniunii de la Belgrad, în co dormi
tate cu competențele lor in această 
privință și cu hotărîrile expr'-e pe 
care reuniunea le va adopta îl ^cest 
sens.

In intervențiile lor, reprezeV ,anții 
Elveției, Suediei și Maltei au pre
zentat idei și sugestii similare celor 
expuse de delegația română.

populist („Volkspartei"). Grupa 
muncitorilor în sensul tradițional al 
cuvintului este la fel de mare ca 
cea a funcționarilor (35 față de, 
respectiv, 36 la sută). Veniturile 
medii ale membrilor partidu
lui social-democrat corespund e- 
xact veniturilor medii ale popu
lației în ansamblu". Din aceste con
siderente, la Hamburg, unii delegați 
n-au ezitat să vorbească despre 
„criza de identitate a P.S.D.", des
pre necesitatea „definirii profilului 
și identității" sale, fără a ignora 
sau a umbri bilanțul, în general po

zitiv, cu care parti
dul s-a prezentat 
la congres după 
opt ani de guverna
re la nivel federal. 

Acest bilanț — 
după cum s-a sub

liniat în dezbateri — include în 
mod necesar contribuția P.S.D. la 
definirea și concretizarea politicii 
externe a R.F.G. Este incontestabil 
că marele succes electoral al P.S.D. 
din 1972 a constituit o dovadă eloc
ventă a adeziunii largi de care s-a 
bucurat în R.F.G. orientarea cunos
cută sub denumirea de „Ostpolitik", 
respectiv politica de îmbunătățire a 
relațiilor cu toate statele socialiste, 
urmată apoi de normalizarea rela
țiilor dintre cele două state germa
ne. Angajîndu-se categoric pentru 
continuarea acestei orientări, atît 
președintele P.S.D., Willy Brandt, 
cit și cancelarul Helmut Schmidt 
au subliniat necesitatea depunerii 
de noi eforturi pentru consolidarea 
șl adincirea procesului de destin
dere, pentru măsuri ample de dez
armare. Congresul și-a exprimat 
adeziunea la politica guvernului 
federal privind reuniunea general- 
europeană. precorijsînd o contribuție 
constructivă a R.F?G. la realizarea 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki care oferă — după cum 
s-a menționat — numeroase posibi
lități pentru intensificarea colabo
rării lntereuropene în toate dome
niile.

Petre STĂNCESCU

Statornicirea noii ordini economice mondiale- 
subiect de largă preocupare pe toate meridianele

în ansamblul lucrărilor actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
un loc .de prim-ordin il ocupă problemele instaurării noii ordini econo
mice internaționale, deziderat fundamental al lumii în care trăim. Im
perativul lichidării marilor discrepanțe în nivelul de dezvoltare al dife
ritelor state, cu consecința implicită ce decurge de aici, a înlocuirii ve
chilor relații economice bazate pe injustiție, dominație și asuprire, cu 
raporturi noi, în spiritul echității și deplinei egalități in drepturi, a fost 
pus cu putere în evidență, atât în intervențiile de politică generală din 
plenul adunării, cit și in cadrul dezbaterilor din Comitetul economic. 
Pentru a împărtăși cititorilor noștri concluziile ce s-au putut desprinde 
pînă acum din lucrările acestui comitet, am solicitat unui număr de 
participanți să răspundă la următoarele întrebări :

1. Cum explicați iaptul că în cursul dezbaterilor, atît 
din Adunarea Generală cit și din Comitetul economic, pro
blema lichidării decalajelor, a instituirii unei noi ordini 
economice mondiale s-a impus pe prim plan ? Ce rol cre
deți că trebuie să joace Națiunile Unite în promovarea 
noii ordini, în perspectiva sesiunii speciale din 1980, pro
pusă de țările membre ale „Grupului celor 77" ?

2. România, ca și alte țări, consideră că, pentru a li 
viabilă, noua ordine economică trebuie să se bazeze pe 
principiile politice noi, de echitate și egalitate în drepturi, 
de respect și avantaj reciproc. Cum apreciați această ce
rință și ce alte aspecte cohsiderați importante de subliniat 
în legătură cu promovarea noii ordini ?

ANCHETA II
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NAȚIONALĂ

„Prin cooperarea 
tuturor statelor— 

spre o lume mai dreaptă 
și mai bună**

„Creșterea economică 

și prosperitatea 
sint indivizibile**

PETER JANKOWITȘCH (Aus
tria), președintele Comitetului e- 
conomic al Adunării Generale 
a O.N.U. :

în rîndul națiunilor lumii — și mă 
refer atît la popoarele (țărilor în curs 
de dezvoltare, cit și la cele din ță
rile industrializate — există azi un 
sentiment tot mai acut al necesității 
urgente de a se lua măsuri eficien
te pentru instituirea unei noi ordini 
economice internaționale. Acest sen
timent decurge din conștiința pro
fundă a faptului că dezvoltarea e- 
conomică și socială a lumii a treia 
a devenit un factor decisiv pentru 
creșterea economică mondială ca a- 
tare. Apare astăzi tot mai clar că nu 
numai creșterea economică, dar și

prosperitatea și bunăstarea națiuni
lor lumii sînt indivizibile, nici unei 
țări sau grup de țări neputindu-i fi 
indiferentă situația economică a al
tei țări sau grup de țări. Din acest 
punct de vedere, O.N.U. oferă, fără 
îndoială, cadrul cel mai adecvat pen
tru elaborarea unei noi strategii vi- 
zind dezvoltarea economică a între
gului glob, pe baza intereselor co
mune, atât ale țărilor în curs de 
dezvoltare, cit și ale țărilor indus
trializate.

Noua ordine economică mondială 
implică restructurarea pe scară lar
gă a relațiilor economice mondiale, 
proces in cadrul căruia vechiul sis
tem de dependență și subordonare să 
fie înlocuit printr-un sistem nou, de 
relații mai democratice intre state. 
Echitatea și deplina egalitate in 
drepturi, respectul mutual constituie 
cerințe care nu pot fi limitate nu
mai la relațiile politice între state. 
„Injectarea", dacă se poate spune 
așa, a acestor principii în sistemul 
economic mondial va constitui acel 
element vital al democrației care va 
face economia mondială mai efi
cientă în viitor.

ANGEL M. OLIVERI LOPEZ 
(Argentina), ministru, vicepre
ședinte al Comitetului economic 
al Adunării Generale a O.N.U.:

Există azi un larg consens asupra 
necesității ca viitoarele negocieri în 
problemele economice să aibă ca fi
nalitate statornicirea unei ordini di
ferite de cea existentă pînă acum. 
Fără a rosti o judecată definitivă 
asupra Conferinței de Ia Paris in 
problemele cooperării economice in
ternaționale, un lucru este cert : 
această fază s-a încheiat și dialogul 
între țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate trebuie readus în ca
drul organismului universal pe care 
îl constituie O.N.U. Sistemul O.N.U. 
dobîndește, astfel, un rol central în 
viitoarele negocieri pentru crearea 
noii ordini. De altfel, „Grupul celor 
77“ din cadrul O.N.U. — grup din 
care fac parte și România și Argen
tina — pregătește un proiect de re
zoluție ce va fi înaintat Adunării 
Generale și care include un șir de 
aranjamente instituționale — pe li
nia sporirii acestui rol.. Proiectul 
prevede crearea unui comitet specia] 
avind atribuția de a urmări îndepli
nirea hotărîrilor și acordurilor con
venite în organismele corespunzătoa
re ale sistemului O.N.U. și constitu
ind, totodată, un for de continuare a 
dialogului asupra noii ordini econo
mice într-un spirit constructiv și la 
un nivel politic corespunzător. Se
siunea specială propusă a avea loc

în 1980 va evalua, firește, în mod 
deosebit, activitatea acestui comitet, 
adoptând, totodată, măsurile cores
punzătoare pentru dezvoltarea țărilor 
rămase în urmă și extinderea coo
perării economice internaționale. 
Avem convingerea că, printr-un spi
rit mai pronunțat de înțelegere și coo
perare între toate statele, vom fi in 
măsură să creăm o lume mai dreaptă 
și mai bună pentru generațiile pre
zente și viitoare.

ț

„Imperativul întronării 
noilor principii**

ZORAN LAZAREVICI (iugo
slavia) :

Actuala sesiune a Adunării Gene
rale a confirmat că problemele e- 
conomice au devenit astăzi proble
mele cele mai acute ale relațiilor in
ternaționale. Adunarea Generală, ca 
principal organ politic al Națiunilor 
Unite, nu putea trece cu ușurință 
peste o problematică atît de impor
tantă, avind o enormă inrîurire a- 
supra păcii și securității lumii. Aș
teptările suscitate de cea de-a 7-a 
sesiune specială a Adunării Genera
le nu s-au materializat prin rezul
tate satisfăcătoare nici la sesiunea a 
patra a Conferinței Națiunjlor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), nici la Conferința de 
la Paris asupra cooperării economi
ce internaționale. Este, de aceea, fi
rească atenția excepțională acordată 
problemelor economice Ia sesiunea 
actuală a Adunării Generale, atît în 
plen, cît și în cadrul lucrărilor co
mitetului nostru. Dezbaterjle de a- 
cum au confirmat hotărîrea țărilor în 
curs de dezvoltare de a continua ne
gocierile cu țările dezvoltate în ca
drul sistemului O.N.U., unde toate 
națiunile, indiferent de orînduire, di

mensiuni sau nivel de dezvoltare, pot 
participa pe picior de egalitate. As
tăzi nici o problemă economică cu 
caracter global nu poate fi discutată 
și cu atît mai puțin rezolvată fără 
participarea tuturor țărilor, iar acest 
lucru poate fi realizat numai în ca
drul Națiunilor Unite. în această pri
vință. sesiunea specială din 1980 a 
Adunării Generale va oferi comuni
tății internaționale prilejul, pe de o 
parte, de a aprecia ceea ce se va fi 
realizat în răstimpul de la prece
denta sesiune specială in probleme
le economice, iar pe de altă parte 
de a stabili, în lumina acestei apre
cieri, coordonatele cooperării econo
mice internaționale in anii ’80, prin 
adoptarea noii strategii internaționa
le a dezvoltării.

Desigur, noua ordine economică in
ternațională nu poate fi concepută in 
afara anumitor principii fundamen
tale, pentru respectarea cărora ță
rile nealiniate s-au pronunțat de la 
prima lor reuniune la nivel înalt, la 
Belgrad, în 1961. Egalitatea suverană 
a statelor, neamestecul în treburile 
interne, suveranitatea asupra resur
selor naturale și activităților econo
mice sint premise, fundamentale ale 
noii ordini economice.

„împărtășim aceleași 

opinii cu România 

privind înlocuirea 
vechii ordini**

LEANDRO VERCELES (Fih- 
pine) :

Este astăzi larg împărtășită păre
rea că instaurarea noii ordini econo
mice constituie o problemă crucială a 
epocii noastre. îmbunătățirea calită

ții vieții pentru două treimi din o- 
menire, respectiv pentru cei ce tră
iesc in țările in curs de dezvoltare, 
trebuie in mod necesar să ocupe un 
loc prioritar pe agenda vieții inter
naționale. De secole, popoarele aces
tor țări sint victime ale necruțătoru
lui flagel al sărăciei, foametei, mal- 
nutriției, bolilor de tot felul. Doar 
prin restructurarea vechiului sistem 
economic, astăzi complet depășit, a- 
ceste probleme pot fi soluționate, iar 
O.N.U., veritabil parlament mondial, 
reunind 149 de state, constituie ca
drul cel mai indicat pentru realizarea 
unui asemenea obiectiv. Sesiunea 
specială din 1980 cu privire la noua 
ordine economică trebuie să consti
tuie un pas important în accelerarea 
proceselor de restructurare a relații
lor economice internaționale. In a- 
ceastă ordine de idei, ținerea sesiu
nii la nivelul cel mai înalt reprezin
tă o idee bună, deoarece sporește 
substanțial șansele adoptării unor 
hotâriri eficiente.

Principiile echității, deplinei egali
tăți în drepturi, respectului reciproc 
intre state — principii în favoarea 
cărora știm că România se pronunță 
consecvent — constituie unica bază 
solidă pentru statornicirea noii or
dini. Din păcate însă, nu totdeauna 
aceste principii se traduc in viață 
prin acțiuni concrete, tangibile ; mai 
sînt cazuri de țări care se consideră, 
ca să spunem așa, „mai egale decit 
altele". Tocmai aceasta reclamă o 
luptă hotărită pentru impunerea noi
lor principii.

Noua ordine economică nu poate 
fi realizată dacă nu se produce o 
schimbare simțitoare de atitudine din 
partea țărilor dezvoltate. Vechea or
dine a fost creată tocmai de aceste 
state, intr-o perioadă cind majorita
tea țărilor in curs de dezvoltare de 
astăzi se aflau încă sub dominație 
colonială. Astăzi situația s-a schim
bat și este normal să se schimbe și 
ordinea existentă pînă acum. Aceasta

constituie, după cum spunea Sha
kespeare, „o țintă spre care să ne 
îndreptăm cu ardoare toate gînduri- 
le“. Și, desigur, toate eforturile. 
Pentru noi ăste un motiv de satisfac
ție că, în cadrul acestor eforturi, Fi- 
lipinele și România, alături de aite 
țări în curs de dezvoltare, se întâl
nesc, sub semnul voinței comune dc 
realizare a unor schimbări radicale.

„O.N.U., forul cel mai 
adecvat de negocieri**

JAMAL SHEMIRANI (Iran):
Eliminarea prăpastiei crescînde din

tre bogați și săraci, dintre țările pu
ternic industrializate, din Nord, și ță
rile mai puțin dezvoltate, din Sud, 
coristituie sarcina cea mai urgentă a 
comunității internaționale. Pentru a 
atinge acest țel, actualul sistem eco
nomic mondial trebuie fundamental 
restructurat, astfel incit să corespun
dă necesităților și cerințelor țărilor 
în curs de dezvoltare, dîndu-le posi
bilitate acestora să ia parte la ela
borarea și aplicarea tuturor hotări- 
rilor majore privind problemele eco
nomice internaționale. Iată de ce 
crearea noii ordini economice a că
pătat un caracter atît de imperios și 
i se acordă cea mai înaltă prioritate.

Considerăm că noua ordine trebuie 
clădită pe principiile echității, egali
tății suverane, interdependenței, inte
resului comun, respectului reciproc 
și cooperării între toate statele. Sîn- 
tem de părere că O.N.U. este forul 
cel mai adecvat în care să se 
desfășoare negocierile asupra diferi
telor aspecte ale noii ordini interna
ționale. Pentru accelerarea procesului 
negocierilor, toate națiunile, fie ele 
în curs dc dezvoltare sau dezvoltate, 
trebuie să acționeze in comun.

După cum se vede, in multe din considerentele expuse de parti
cipanta la această anchetă se regăsesc, într-o formă sau alta, idei și 
poziții susținute consecvent de România socialistă cu privire la noua 
ordine economică și politică mondială, ceea ce demonstrează, o dată 
in plus, caracterul lor realist, faptul că ele răspund cu adevărat mari
lor comandamente ale contemporaneității.

Romulus CĂPLESCU 
Națiunile Unite
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