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Vineri dimineață au continuat lu
crările sesiunii a VIII-a a celei de-a 
Vil-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au salutat cu 
vii și puternice aplauze sosirea in 
sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului'și statului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat 
loc tovarășii Iosif Banc, Emil Bohu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu. Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Jahos Fazekas, Ion Ionită, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin. Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec.

în sala Marii Adunări Naționale se 
aflau, de asemenea, membri suple- 
anti ai Comitetului Politic Executiv 

APELUL
Mari Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

către parlamentele si guvernele tuturor statelor, 
către toate popoarele lumii

Sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România. întrunită cu prilejul aniversării a 60 de ani de la crearea sta
tului național unitar român, a hotărît să adreseze parlamentelor și gu
vernelor tuturor statelor, tuturor popoarelor lumii un apel solemn pen
tru dezvoltarea cooperării, prieteniei și înțelegerii in vederea accentuării 
cursului destinderii și consolidării securității internaționale, opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri concrete de dezarmare, asigurării unei 
păci trainice pe planeta noastră.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România apre
ciază că, în ciuda accentuării complicațiilor și contradicțiilor din viața 
internațională, situația din lume nu evoluează în direcția unei confrun
tări militare inevitabile, a unui război mondial iminent. In lume se afir
mă tot mai puternic voința popoarelor pentru promovarea unei politici 
noi. de independentă, colaborare, securitate și pace, pentru soluționarea 
pe cale politică a tuturor problemelor litigioase, excluderea războiului și 
confruntărilor armate din raporturile interstatale.

Marea Adunare Națională îți exprimă convingerea nestrămutată că 
stă in puterea popoarelor, a factorilor de conducere ai statelor, a repre
zentanților aleși ai popoarelor, a tuturor oamenilor de bună credință, 
indiferent de convingerile lor filozofice și religioase, ca printr-o strînsă 
conlucrare să împiedice dezlănțuirea unui nou război mondial, să asigure 
pacea și stabilitatea internațională.

Parlamentele — forurile cele mai reprezentative ale popoarelor — 
guvernele au un rol de prim ordin in această direcție, puțind aduce o con
tribuție esențială la adoptarea unor măsuri concrete pentru implinirea 
aspirațiilor legitime de pace, securitate internațională și colaborare intre 
toate națiunile lumii.

în zilele noastre, cea mai mare amenințare la adresa păcii și secu
rității o constituie cursa neinfrinată a înarmărilor, acumularea unor mij
loace de distrugere tot mai perfecționate, creșterea fără precedent a chel
tuielilor militare. Cursa înarmărilor apasă greu umerii tuturor popoarelor, 
înveninează atmosfera politică mondială, poartă în sine germenul ruperii 
echilibrului militar și ascuțirii contradicțiilor internaționale. Iată de ce 
este de importanță vitală ca echilibrul necesar păcii și securității tuturor 
statelor să nu se mai asigure prin escaladarea cursei înarmărilor, sporirea 
cheltuielilor militare și acumularea de noi stocuri de arme, ci prin redu
cerea efectivelor militare și armamentelor, prin diminuarea treptată a 
bugetelor militare, pe calea dezarmării, și în primul rind a dezarmării 
nucleare.

în condițiile lumii contemporane încetarea cursei înarmărilor, tre
cerea neintîrziată la măsuri efective de dezarmare, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară, reprezintă cheia de boltă a instaurării unui climat 
de reală securitate, pace și înțelegere intre toate popoarele.

al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.O.R., membri ai Consiliului de 
Stat.

în calitate de invitați, la, lucrările 
Înaltului for legislativ al tării au 
luat parte membri ai C.C. al P.C.R., 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale vieții știin
țifice, culturale și artistice, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

în continuarea discuției generale la 
proiectul de Lege privind formarea, 
planificarea, destinația și vărsarea 
beneficiilor au mai luat cuvîntul de
putății Ștefania Ionescu și Adrian 
Stoica.

După discuția pe articole a proiec
tului de lege, Marea Adunare Națio

nală a adoptat, în unanimitate, Legea 
privind formarea, planificarea, desti
nația și vărsarea beneficiilor.

în continuarea ordinii de zi. tova
rășul Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a prezentat, din 
insărcinarea Consiliului de Miniștri, 
proiectul Codului vamal.

Tovarășul Tudor Drăganu, pre
ședintele Comisiei constituționale și 
juridice a M.A.N., a expus apoi ra
portul comisiilor permanente ale 
M.A.N. care au analizat și avizat pro
iectul de lege.

La dezbaterea generală pe margi-
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Avem datoria supremă față de popoarele noastre ca. exprimînd inte
resele lor fundamentale, să spunem un NU hotărît cursei înarmărilor, să 
acționăm pentru reducerea bugetelor militare actuale, pentru ca fondu
rile eliberate să fie destinate bunăstării popoarelor, și in primul rînd li
chidării subdezvoltării, sărăciei, foametei și mizeriei de pe întinse zone 
ale globului, ridicării nivelului general de viață și civilizație al tuturor 
națiunilor.

în acest spirit. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România supune atenției parlamentelor și guvernelor lumii propunerea 
de înghețare a cheltuielilor militare, a efectivelor armate și a armamen
telor la nivelul anului 1978, treeîndu-se apoi la un program de dezarmare 
intr-o largă perspectivă, la aplicarea unui ansamblu de măsuri menite 
să reducă continuu cursa înarmărilor, să oprească producerea de noi 
arme, să ducă la făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.

Aspirațiile vitale ale umanității, de pace, progres și civilizație fac 
imperioasă adoptarea de măsuri concrete în domeniul dezarmării nu
cleare, pentru oprirea producerii de noi arme perfecționate, pentru li
chidarea și distrugerea armamentelor atomice, pentru orientarea geniu
lui uman, a cuceririlor științei în domeniul tainelor atomului în direcția 
progresului, a cerințelor vieții și păcii, a bunăstării întregii omeniri.

Chemăm statele posesoare de arme nucleare să se angajeze să nu 
folosească aceste arme împotriva statelor care nu dețin armament nu
clear și să nu amplaseze noi arme nucleare pe teritoriul altor țări.

Este știut că în Europa situația este cea mai grea, cursa inarmărilor 
a căpătat proporții nemaiintilnite, pe continentul european există — mai 
mult ca in oricare altă parte a lumii — cea mai mare concentrare de 
forțe armate și armamente dintre cele mai perfecționate, inclusiv nu
cleare, care sporesc primejdiile la adresa securității și civilizației. Ca 
atare, in Europa se impun cele mai intense eforturi din partea tuturor 
statelor pentru înfăptuirea securității europene, a unui climat in care 
fiecare națiune să se afle la adăpost de orice agresiune, să-și poată con
centra energiile dezvoltării libere, pașnice. Pornind de la aceasta, che
măm parlamentele, popoarele și guvernele statelor semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki să acționăm împreună, cu toată fermitatea, 
pentru dezvoltarea largă a colaborării intereuropene, pentru trecerea la 
măsuri practice de dezangajare militară și dezarmare, fără de care nu 
poate fi concepută pacea în Europa și in lume.

O importanță deosebită pentru pacea și securitatea continentului 
european ar avea adoptarea angajamentului de a nu se mai amplasa 
noi trupe și armamente pe teritoriile altor state și de a se trece la redu
cerea treptată și apoi la retragerea tuturor trupelor străine in limitele
(Continuare in pag. a Vl-a)

k
nea acestui proiect de lege au luat 

1 cuvîntul deputății Gheorghe Dumi- 
trache, Vasile Sav, Aurica Munteanu 
și Gheorghe Trandafir.

După examinarea pe articole a 
proiectului de lege. Marea Adunare 
Națională a adoptat, în unanimitate, 
Codul vamal.

în continuarea lucrărilor, la propu
nerea Biroului Marii Adunări Națio
nale, deputății au aprobat in unani
mitate completarea ordinii de zi a 
actualei sesiuni cu următorul nou 
punct :

— Alegerea unui vicepreședinte al
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adre
sate numeroase telegrame din întreaga țară, in care sint exprimate 
cele mai calde felicitări, cele mai profunde sentimente de dragoste și 
stimă, cu prilejul conferirii Premiului „Sirnba" pentru pace pe anul 
1978, înaltă distincție ce se acordă unor personalități de seamă caie și-au 
adus o contribuție deosebită la propășirea economico-socială a Africii, 
la cauza libertății, independenței, colaborării, păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

In telegrame sint relevate intensa satisfacție, bucurie și mindrie 
patriotică pentru acordarea acestui prestigios premiu care constituie 
o nouă și strălucită recunoaștere internațională a marilor merite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a contribuției sale inestimabile la afir
marea și înfăptuirea idealurilor de pace și prosperitate ale popoarelor, 
la promovarea unei politici noi, de destindere și colaborare intre state, 
la soluționarea problemelor complexe ale contemporaneității, la edifi
carea unei lumi mai bune și mai drepte, in același timp, se evidențiază 
că această distincție reprezintă un omagiu adus politicii de pace și 
colaborare a României socialiste, al căței strălucit promotor este
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în telegrama Comitetului municipal 
București al P.C.R. se spune : Noi 
vedem în conferirea acestei înalte 
distincții o unanimă recunoaștere a 
înaltelor dumneavoastră calități de 
om politic și conducător de stat ho
tărît și clarvăzător, care și-a consa
crat întreaga viață luptei pentru bi
nele poporului său și al tuturor po
poarelor. împreună cu întreaga 
noastră națiune, noi dăm o înaltă 
apreciere contribuției dumneavoastră 
creatoare în soluționarea problemelor 
cu care se confruntă omenirea în 
prezent, spiritului profund cutezător, 
de largă previziune a evoluției com
plexe a • lumii contemporane, luptei 
consecvente pentru triumful idealu
rilor socialismului, pentru făurirea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, a unei lumi a păcii și pro
gresului.

Decernarea prestigiosului premiu 
constituie încă o recunoaștere a jus
teței politicii externe a partidului și 
statului nostru, a inestimabilei dum
neavoastră contribuții la cauza păcii 
în lume, a activității deosebite pa 
care ați desfășurat-o în sprijinul lup
tei popoarelor pentru eliberare și in
dependență națională, pentru destin
dere. cooperare și securitate, pentru 
victoria deplină a acestor nobile țe
luri ale omenirii contemporane — se 
subliniază în telegrama Comitetului 
județean Iași al P.C.R.

luminarea acestei înalte distincții 
este, totodată, o mărturie grăitoare a 
imensului prestigiu, a prețuirii și 
profundei considerații de care ee 
bucură pe toate meridianele lumii 
personalitatea dumneavoastră de 
mate om politic al vieții internațio
nale, de luptător consecvent pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, in care popoarele să poată 
trăi și munci fără amenințarea răz
boaielor. in pace și libertate, deplin 
stăpîne pe destinele lor.

Făcîndu-se ecoul sentimentelor oa
menilor muncii — români, maghiari, 
germani — de pe meleagurile mure
șene, telegrama Comitetului județean 
Mureș al P.C.R. subliniază : încercăm 
o mare satisfacție pentru faptul că în 
acest an prestigiosul premiu v-a fost 
decernat dumneavoastră, ca o nouă 
expresie a recunoașterii și prețuirii 
activității neobosite ce o desfășurați 
pentru triumful cauzei păcii, destin
derii. cooperării și securității în Eu
ropa și in întreaga lume, pentru pro
movarea unei largi colaborări și în
țelegeri pe continentul african, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de progres 
și prosperitate ale popoarelor din a- 
ceastă zonă a lumii.

Vedem in înalta distincție, care re
prezintă o mare cinste pentru Româ
nia socialistă, pentru întregul nostru 
popor, o mărturie grăitoare a nea
semuitului prestigiu. prețuirii și 
profundei considerații de care vă 
bucurați pe toate meridianele globu
lui. ca om politic și de stat, repre
zentant al unei națiuni care șiua 
cîstigat un loc demn în lume.

Toți cei ce muncesc si trăiesc în 
județul Cluj, tineri si vîrstnici, femei 
Si bărbați, români, maghiari și de 
altă naționalitate, asemenea întregului 
nostru popor — se arată în telegrama 
Comitetului județean Cluj al P.C.R. 
— văd în premiul acordat expresia 
recunoașterii internaționale a activi
tății neobosite pe care dumnea
voastră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ilustru conducător de 
partid si de stat, internaționalist con
secvent. ati desfăsurat-o si o desfă- 
surati în numele păcii, al securității, 
destinderii, colaborării si prieteniei

Pe platforma petrochimică Midia-Năvodari

A intrat în funcțiune o noua capacitate 
lâ centrala termica

Constructorii și montorii de pe 
platforma petrochimică Midia-Nă
vodari au pus în funcțiune un im
portant obiectiv care precede intra
rea in probe tehnologice a rafină
riei. a rezervoarelor și conductelor 
de țiței. Este vorba de centrala ter

Aspect de pe șantierul platformei petrochimice Midia-Năvodari 
Foto : E. Dichiseanu

dintre toate popoarele și națiunile 
lumii.

Decernarea acestei distincții la 
numai un an de la conferirea meda
liei de aur „Frederic Joliot Curie" a 
Consiliului Mondial al Păcii — se 
spune in telegrama Comitetului ju
dețean Vaslui al P.C.R. — reprezintă 
o nouă apreciere si recunoaștere a 
prestigiului international al patriei 
noastre, a eforturilor, perseverentei 
Si inestimabilei contribuții a dumnea
voastră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, la menținerea si consoli
darea păcii în lume, la însănătoșirea 
climatului politic internațional, la 
dezvoltarea colaborării. înțelegerii și 
prieteniei între popoare.

înmînarea prestigiosului premiu ce 
v-a fost conferit — se arată în tele
grama Comitetului municipal Oradea 
al P.C.R. — constituie o nouă si edi
ficatoare expresie a înaltei prețuiri 
a activității neobosite si con
secvent revoluționare pe care o 
desfășurați, în fruntea partidului și 
statului nostru, pentru soluționarea 
problemelor majore ale contempora
neității. înalta distincție ce v-a fost 
acordată este încă o dovadă a recu
noașterii prestigiului României socia
liste în lume datorat remarcabilei și 
neobositei dumneavoastră activități 
puse în slujba destinderii, dezarmă
rii, securității și păcii, colaborării și 
înțelegerii între popoare, asigurării 
dezvoltării libere a tuturor națiuni
lor pe calea progresului economic și

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor a trimis, 
de asemenea, o telegramă. în 
care se spune : înmînarea Premiu
lui „Sirnba" pentru pace pe anul 
1978 rebrezintă o mărturie grăitoare 
a profundei considerații de care se 
bucură, pe toate meridianele globu
lui pămîntesc, prestigioasa dumnea
voastră personalitate, politica de pa
ce si colaborare a României socia
liste, al cărei inițiator și promotor 
consecvent sînteți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Sîntem deosebit de bucurași să 
putem vedea din nou că activitatea 
desfășurată de dumneavoastră, în
chinată luptei de eliberare naționa
lă. pentru democrație, progres și pa
ce, sprijinul neprecupețit acordat de 
poporul nostru popoarelor africane, 
ca și altor popoare care luptă cu 
hotărîre pentru lichidarea dominați
ei imperialiste și colonialiste, pentru 
dezvoltare economico-socială inde
pendentă, primesc o nouă și deose
bită apreciere internațională.

Sindicatele din țara noastră. Îm
preună cu întregul popor român, an
gajate cu toate forțele in vasta ope
ră de transformare socialistă a țării, 
de dezvoltare economico-socială ra
pidă pe calea progresului și bună
stării, se află ca întotdeauna alături 
de dumneavoastră, cu inima, cu gin- 
dul și cu fapta, exprimindu-și totala 
adeziune la eforturile neobosite pe 
care le întreprindeți pentru înceta
rea cursei înarmărilor, pentru edifi
carea unei lumi fără arme și fără 
războaie, în care să fie lichidate 
pentru totdeauna orice manifestări 
de încălcare a drepturilor sacre ale 
popoarelor de a trăi în pace și liber
tate, de a-și construi o viață demnă 
și prosperă.

. Conferirea Premiului „Sirnba" pen
tru pace pe anul 1978, nouă și eloc
ventă expresie a înaltei recunoașteri 
de care se bucură pe plan interna
țional activitatea dumneavoastră,, 
mult iubite și stimate tovarășe 

mică a platformei, unde a început 
să producă abur cel de-al doilea 
cazan cu o capacitate de 100 de 
tone. Noua capacitate a intrat în 
producție cu 12 zile inainte de ter
men. (George Mihăescu).

Nicolae Ceaușescu — se spune în 
telegrama C.C. al U.T.C. și U.A.S.C.R. 
— ne prilejuiește nouă, tinerei ge
nerații a României socialiste. Uniu
nii Tineretului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, reafirmarea sentimen
telor de înaltă cinstire și mîndrie pa
triotică pe care vi le datorăm pen
tru munca și lupta neobosită con
sacrate cauzei libertății, democrației, 
progresului și păcii, promovării unei 
largi colaborări și înțelegeri pe con
tinentul african și în întreaga lume.

Este o mîndrie pentru noi că in 
rîndurile tinerei generații revoluțio
nare. progresiste și democratice de 
pretutindeni sint larg cunoscute și se 
bucură de înaltă prețuire preocupă
rile dumneavoastră statornice, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral. consacrate realizării unei po
litici noi — bazată pe egalitate în 
drepturi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, pe renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state — înfăptui
rii dezarmării generale, și în primul 
rind a dezarmării nucleare — con
diție primordială pentru dezvoltarea 
pașnică a omenirii pe calea progre
sului și civilizației — lichidării, sub
dezvoltării. realizării unui climat de 
pace, securitate și cooperare in Eu
ropa și în întreaga lume.

împreună cu întregul popor — 
se arată in telegrama Ministerului 
Apărării Naționale — militarii arma
tei noastre văd în această nouă dis
tincție ce vi s-a acordat o mărturie 
grăitoare a imensului prestigiu de 
care vă bucurați pe toate meridia
nele lumii, un semnificativ omagiu 
international adus rolului marcant, 
contribuției dumneavoastră inestima
bile la înfăptuirea nobilelor idealuri 
ale păcii si progresului omenirii, la 
cauza libertății, independentei si 
propășirii popoarelor Africii, a tu
turor popoarelor de pe glob, la sta
tornicirea noilor principii de relații 
între state, la instaurarea unei- noi 
ordini politice si economice mondiale, 
la făurirea unei lumi mai bune si mai 
drepte, în care fiecare națiune să se 
dezvolte liber, stăpînă pe destinele 
sale. Apreciem că această distincție 
cinstește. în același timp, poporul 
nostru, care sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general, obține succese remarcabile 
pe calea progresului si civilizației so
cialiste.

In telegrama Ministerului de In
terne se arată : împreună cu toți oa
menii muncii din patria noastră, ca
drele. întregul efectiv al Ministerului 
de Interne văd în această distincție 
o dovadă grăitoare a stimei de care 
vă bucurați pentru activitatea neo
bosită închinată promovării untei 
largi colaborări si înțelegeri între na
țiuni. înfăptuirii aspirațiilor de pro
gres si prosperitate ale popoarelor, 
cauzei păcii, destinderii internațio
nale. cooperării si securității in 
Europa -și în întreaga lume.

Telegrama Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste subliniază, la 
rîndul ei : Acordarea acestei înalte 
distincții este o nouă dovadă a prețui
rii de care se bucură pe plan mondial 
politica de pace și colaborare a 
României socialiste, proeminenta 
dumneavoastră personalitate, clarvi
ziunea și înțelepciunea cu care mi
litați neobosit pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, a unei lumi mai 
drepte și mai bune pe plaheta 
noastră.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare — subliniază în te
legrama sa — toți lucrătorii acestui 
organ de partid și de stat au luat 
cunoștință cu mîndrie patriotică 
de acordarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a Premiului „Sirnba" pen
tru pace pe anul 1978, mărturie a 
înaltei considerații cu care întreaga 
lume omagiază personalitatea șefului 
statului român, politica României so
cialiste de pace și colaborare între 

’ toate țările lumii.
Apeastă distincție constituie o nouă 

recunoaștere a activității pe care o 
închinați cauzei înțelegerii, destin
derii. colaborării, securității și păcii 
în întreaga lume. înfăptuirii aspira-
(Continuare în pag. a III-a)

Industria județului 
Covasna a îndeplinit 

planul, anual
Industria județului Covasna a în

deplinit vineri, 22 decembrie, pre
vederile planului anual. Avansul de 
9 zile permite să se realizeze o pro
ducție suplimentară în valoare de 
149 milioane lei.

Rezultatele deosebite obținute m 
dezvoltarea economico-socială a ju
dețului nostru, ca de altfel a între
gii țări, se spune în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Comi
tetul județean de partid Covasna, 
sint rodul politicii științifice a 
partidului și statului, a grijii per
manente pe care dumneavoastră, 
stimate tovarășe secrete- venerai, o 
purtați creșterii bunăstării materia
le și spirituale a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate.

Ne angajăm solemn, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm în continuare cu și mai mul
tă hotărîre pentru înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân, pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor economice și sociale 
ce ne revin in acest cincinal, pentru 
a ne spori contribuția la înflorirea 
și propășirea patriei noastre — 
România socialistă.
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trăiește!»
— Salvați-l pe băiețel. A 

rămas orfan de mamă de la 
un an și jumătate.

Caz deosebit de grav. Medicii 
l-au consultat cu atenție, îngri
jorați. Septicemie. Trebuia 
iat un picior, trebuia scos 
plămin...

— Trebuie să-l salvăm.
ocup eu de el — s-a angajat ti- 
nărul chirurg Ioan Florin de la 
Spitalul județean Brăila.

Ce a urmat ? Operație extrem 
de dificilă efectuată de tinărul 
medic. Zile și nopți întregi de 
veghe la căpătiiul lui, deplasări 
la Iași pentru a cere sfatul foști
lor lui profesori. Apoi tratamen
te speciale. Apoi alte nopți și 
zile de veghe...

La corespondentul „Scinteii" 
din Brăila au venit trei oa
meni : bunica, tatăl și unchiul 
lui Ionel : „Băiețelul trăiește. 
Este încă în spital, dar tră
iește. Nu i s-a tăiat nici pi
ciorul, nu i s-a extras nici plă- 
minul și este în afara perico
lului. Doctorul loan Florin l-a 
salvat. Vrem să-i mulțumim 
și să-i dați numele la ziar". Ceea 
ce, cu plăcere, am ji făcut.

O pădure la... 
post-restant

— Alo, miliția orașului Cim- 
peni ? Am fost cu treburi la 
poșta din localitate și am asistat 
la un fapt care mi se pare cel 
puțin ciudat. Un individ a venit 
Și a predat 
pe care i-a 
post-restant 
ziceți ?

— Zicem

tă
un
Mă

un maldăr de brazi, 
expediat pe adresa 

București. Ce

I
I
I
I
i
i

că 
bine că ne-ați 
mulțumim.

Sosiți in grabă la 
P.T.T.R., lucrătorii de 
au constatat adevărul celor sesi
zate. „Maldărul" de brazi — 
unul mai frumos decit altul — 
cuprindea nu mai puțin de... 50 
de bucăți, li expediase un anu
me Ioan Simion din Vidra. Ve- 
rificîndu-i-se adresa 
stupoare: adresa era __
Pină una, alta, adică pină 
depistarea făptașului, cei 50 de 
brazi au fost confiscați si dați 
înapoi păgubașului: Ocolul Sil
vic din Cimpeni.

Acasă

ați făcut foarte 
anunțat și vă

Oficiul 
miliție

acestuia, 
fictivă, 

la

I
Ik

I
I
I
I
I

SI...»
Două camioane — 22-B-8598 și 

23-B-9402 — erau încărcate
ochi cu porumb. Șoferii de la 
volan — Ion Angliei și Ilie An
drei din Ștefănești, județul Ilfov 
— își frecau miinile și' bar
ba, semn de chilipir. Cei doi au 
găsit, la rindu-le, alți doi chili
pirgii. Doi căruțași.

Tocmai cînd „afacerea" era in 
toi, hop că apare miliția, care a 
constatat că in cele două cami
oane se aflau 3120 kg porumb 
boabe mai mult decit scria in 
acte. Acum li se „cintărește" și 
lor fapta. După lege.

Atentie
9

la sobe!
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Un incendiu izbucnit in 
cuința lui Vasile Ștefan 
Ploiești a distrus multe bunuri 
agonisite, prin muncă, de-a lun
gul anilor. Același lucru i s-a 
intimplat și lui Ion Smărăndoiu, 
tot din Ploiești, unde flăcările 
au transformat casa in scrum. 
Mai tragic este cazul intimplat 
intr-o casă din satul Strejnic, 
de lingă Ploiești, unde trei ^co- 
pii intre 2 și 6 ani au fost gă
siți asfixiați...

Toate cele trei intimplări au 
avut una și aceeași cauză : sobe 
supraîncălzite și nesuprave
gheate.

Omul 
așteptat

„Mă numesc Gheorghe Covaci. 
Sint pensionar, 
cumpărături prin 
Arad, la 
m-am trezit fără portofel, 
care aveam actele și 3 500 de lei. 
M-am reîntors prin locurile 
unde umblasem, am intrebat pe 
unul și pe altul, dar degeaba. 
M-am îndreptat apoi spre casă 
cu gindul să anunț miliția, că 
poale l-o fi găsit vreun om de 
omenie. Dar n-a mai fost nevoie. 
Acasă mă aștepta exact un ast
fel de om, pe nume Eugen Mol
dovan, de meserie zugrav, 
care-mi adusese portofelul cu 
tot ce se afla in el. Un tînăr 
de ispravă, pe care n-am să-l 
uit pentru binele făcut".

Mergind după 
i orașul meu, 

un moment, dat 
în

I
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Un „nu“ de j
ochii lumii?

In restaurantul „Carpați" din 
Petroșani, in loc sâ vezi o re
clamă („sufletul comerțului") ca 
lumea, care să prezinte specia
litățile bucătarului, te intim- 
pină de pe pereți tot felul de 
afișe. Mai bine zis 
Cităm : „Nu 
fără mincare", 
„Nu se cintă in local", 
trați în bucătărie", 
clienții 
multe 
schimb, 
poți să 
poți să 
poți să .
cuțitul (dacă taie, că altceva nu 
poți să tai cu cel pe care-l ai 
in față), poți să stai nu numai 
in palton, ci și cu plapuma pe 
tine. Poți să faci orice, că res
ponsabilul tot nu vede 
n-aude...

interdicții, 
servim băutură 

„Nu se fumează", 
„Nu in- 

„Nu servim 
in paltoane" (sic !). Si 
altele asemenea. in 
constați tocmai invers : 
bei fără nici o gustare, 
cințl cit te țin pliminii, 
tai fumul de țigară cu

Și

!
I
i
l
i
i
i
IRubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților ! 
„Scinteii"

Ing. loan GIURGEA 
directorul întreprinderii „Unirea 

din Cluj-Napoca :

1. Cea mai în
semnată realizare 
a colectivului nos
tru în anul 1978 
o constituie creș
terea substanțială a ponderii produse
lor noi si modernizate, care a ajuns 
la 65 la sută din valoarea producției 
marfă. în această perioadă au fost 
asimilate in fabricația întreprinderii 
noastre 13 noi tipuri de mașini pen
tru industria textilă. E vorba de mar 
șini de filat prin procedeu uscat, ma
șini de dublat și răsucit, mașini cu 
dublă torsiune ș.a. Semnificativ pen
tru performanțele noilor mașini și u- 
tilaje pentru industria textilă fabri
cate la „Unirea" este și faptul că ma
șina de filat in a fost medaliată la 
Tirgul internațional de la Zagreb. 
Acest ritm susținut de înnoire a pro
ducției a contribuit la ușurarea efor
tului valutar al statului. Mai trebuie 
adăugat că întreprinderea noastră a 
obținut aceste realizări în condițiile 
livrării ritmice către beneficiari a 
tuturor sortimentelor din profilul 
nostru de fabricație, aceasta determi- 
nînd și realizarea sarcinilor de plan 
pe acest an la toți indicatorii. în 
plus, pină la finele lunii decembrie, 
colectivul nostru va realiza.o produc
ție industrială în valoare de circa 60 
milioane lei, cu 20 milioane mai mult 
decît prevedea angajamentul anual. 
De reținut că sporul de producție își 
are originea în creșterea productivi
tății muncii, indicator care a fost cal
culat pe baza producției nete și care 
a fost realizat pe 11 luni în propor
ție de 105.8 la sută.

2. Ritmul ridicat de înnoire și mo
dernizare a fabricației a necesitat o 
mobilizare foarte serioasă a colecti
vului nostru de proiectanți, de tehno
logi, de oameni cu înaltă calificare, 
care au fost antrenați in acest sec
tor. Fiind o unitate integrată, aici 
s-au realizat proiectele, tehnologiile, 
cit și fabricația pronriu-zisă. Pot să 
spun că în acest an de vîrf în promo
varea noului s-au afirmat, dînd do
vadă de abnegație și dăruire in 
muncă, numeroși oameni din între
prinderea noastră. Au fost oameni 
care au stat zi și noapte în 
unitate pentru a urmări pas cu pas 
cum se realizează proiectele, cum se 
materializează ideile lor tehnice. O 
serie de greutăți am avut cu unitățile 
colaboratoare care ne livrează unele 
piese și subansamble. Trebuie să a- 
răt că întreprinderile „Balanța" Si
biu, de panouri și tablouri electrice 
din Alexandria au fost mereu restan- 
țiere, ceea ce a îngreunat ritmicita
tea producției la „Unirea".

3. Sarcinile co
lectivului nostru 
în anul viitor 
sînt substanțial 
sporite. Astfel,

prevederile crese fată de acest 
an cu 47,8 la sută la producția netă, 
cu 42,4 la sută la producția marfă. De 
remarcat că aproape întregul spor de 
producție se va realiza pe seama 
creșterii productivității muncii, indi
cator care este mai mare cu 37,4 la 
sută față de acest an. De fapt, pro-

1. în cursul a- 
nului pe care îl 
încheiem. cea 
mai importantă 
realizare a co
lectivului nostru

Ing. Alexandru BITANG 
director general al întreprinderii 

construcții de mașini Reșița :
de

HM

Noul spital, cu policlinică, din orașul Sf. Gheorghe, județul Covasna 
tconstituie asî- 

a unor produ
O 

milarea in fabricație _ ___ ,____
se noi, de înaltă tehnicitate și com
petitivitate. în această direcție o a- 
tenție deosebită se acordă asimilării 
motoarelor diesel pentru propulsie 
navală, destinate dotării flotei mari
time românești, contribuind astfel la 
realizarea unui program prioritar al

ANCHETA-SONDAJ A „SCÎNTEII". *

1.

2.

3.

Care este cea mai importantă realizare 
a colectivului în anul 1978 ?

Cu ce probleme v-ați confruntat în acest an ?

Care este stadiul pregătirii producției 
anului viitor ?

ducțla anului viitor a și fost dema
rată. De două luni turnătoria lucrea
ză pentru 1979, iar de o lună și unele 
sectoare de prelucrări mecanice. în 
'cadrul pregătirilor pentru producția 
anului viitor, principalul accent se 
pune pe găsirea acelor căi care • să 
ducă la creșterea substanțială a pro
ductivității muncii. în urma unor 
consfătuiri ale consiliului oamenilor 
muncii cu toți șefii de compartimen
te. cu fruntași în producție, s-a con
turat o acțiune amplă care să ducă la 
un salt atit cantitativ, cit. mai ales, 
calitativ. Pînă acum au fost revizuite 
toate proiectele și tehnologiile de fa
bricație în sensul îmbunătățirii aces
tora.. Cunoaștem și beneficiarii anu
lui 1979. întreaga producție destina
tă beneficiarilor interni a fost con
tractată. iar pentru export in propor
ție de 75 la sută. Stă în puterea 
colectivului nostru, în frunte cu co
muniștii, să rezolve toate problemele 
legate de realizarea producției din 
anul viitor, astfel încît să se situeze 
din nou în eșalonul de frunte al în
treprinderilor din județ în întrecerea 
socialistă.

economiei naționale. Vreau să subli
niez că, după ce în anul trecut s-au 
asimilat motoarele diesel navale se- 
mirapide. anul 1978 a fost anul reali
zării primului motor diesel naval 
lent de 20 000 CP, care a fost pre
zentat secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru întreprinse 
în luna septembrie din acest an 
județul Caraș-Severin și in 
noastră. Cu deplină satisfacție 
mîndrie. colectivul nostru a 
din partea tovarășului 
Ceaușescu aprecieri pozitive 
această realizare semnificativă 
tru maturitatea tehnică a uzinei 
economiei naționale. în prezent 
găsește într-o fază avansată dc ___
taj și motorul diesel naval de 30 000 
CP. iar pentru viitor se prevede în 
paralel cu creșterea capacităților și o 
diversificare a acestei fabricații.

2. Este normal ca la o producție 
complexă și diversificată cum este 
aceea a întreprinderii noastre să apa
ră și probleme deosebite, unele greu
tăți chiar, dar prin eforturi susținute, 
perseverente, acestea au fost depăși
te. Astfel, turnarea si forjarea unor 
piese de performanță din materiale

în 
uzina 

și 
primit 

Nicolae 
pentru 

pen- 
si
se 

mon-

cil* caracteristici 
superioare au 
pus in fata oa
menilor de con
cepție. munci

torilor și tehnicienilor noștri proble
me complexe, cu totul noi. de mate
riale și tehnologie care, pină la ur
mă, au fost rezolvate, ceea ce a fă
cut pasibilă asimilarea noilor produ
se în bune condiții. Tot aici am pu
tea aminti și unele dificultăți pe li
nia colaborării cu întreprinderea de 
vagoane din Arad, de mașini grele 
din București, în ce plivește li
vrarea de arcuri, 
trice, generatoare, 
și matrițate destinate noii familii de 
motoare de tracțiune feroviară. S-au 
ivit unele probleme și in utilizarea 
mașinilor de performanță cu care a 
fpst dotată întreprinderea noastră in 
ultimii ani, din lipsa asigurării cu 
scule speciale și piese de schimb. 
Solicităm în continuare ajutorul cen
tralei noastre, astfel incit aceste ma
șini să determine sporirea mai ac
centuată a productivității muncii.

3. Pregătirea producției anului vii
tor reprezintă o preocupare deosebi
tă a consiliului oamenilor muncii, 
a tuturor factorilor responsabili din 
întreprinderea noastră. La baza 
acestei acțiuni, demarată din vreme, 
au stat programele de măsuri ce au 
fost întocmite încă în semestrul I al 
anului curent, cind s-au stabilit ba
lanțele, de materiale, repartițiile șl 
documentațiile necesare. Acum 
tem spune că _ 
din producția anului 
contractată 
cumen tații, 
cație este soluționată pentru tot 
semestrul II 
zionarea tehnico-materială 
ntare măsură asigurată pentru prima 
parte a anului viitor ; mai avem însă 
unele probleme în ce privește apro
vizionarea cu laminate, unele mate
rii prime și colaborări de la între
prinderile specializate din țară, pen
tru care nu s-au primit repartiții și 
confirmările de livrare. Toate aces
tea sînt în atenția noastră, pe agenda 
priorităților, ca si în atenția foruri
lor competente din centrală și mi
nister și sperăm in rezolvarea lor în 
timp util, spre a crea și din acest 
punct de vedere condiții pentru des
fășurarea normală a procesului 
producție.

Anchetă realizată de 
Dan CONSTANTIN 
Alexandru MUREȘAN 
Nicolae CATANA

motoare elec- 
piese forjate

Asistentă medicală de calitateJ
pentru fiecare om al muncii
Precizări privind eliberarea certificatelor 

medicale

și 
iar

pu- 
su t& 
este 
do-

peste 95 Ia 
viitor 

asigurată cu 
lansarea în fabri-

al noului an. Și aprovi- 
este in

do

După cum s-a anunțat în ziarul 
nostru din 16 decembrie a.c., recent 
au fost stabilite unele măsuri pri
vind perfecționarea sistemului de 
eliberare a certificatelor medicale 
pentru incapacitate temporară de 
muncă. în legătură cu aceste mă
suri, ne-am adresat tovarășului dr. 
Mihail ALDEA, adjunct al minis
trului sănătății, care ne-a făcut ur
mătoarele precizări :

— Legea privind asigurarea sănă
tății populației statuează că certifi
catele medicale pentru incapacitate 
temporară de muncă se eliberează 
de către unitatea care servește per
sonalul muncitor din întreprinderea 
sau instituția respectivă. Eliberarea 
certificatelor de concediu medical se 
face, potrivit legii, de către dispen
sare medicale, dispensare policlinici, 
conform arondării unităților socialis
te. Astfel, medicii de medicină ge
nerală din unitatea sanitară care 
servește o anumită unitate socialis
tă vor putea elibera certificate de 
concediu medical pentru o durată de 
pînă la 7 zile. în cazul că diagnosti
cul și tratamentul depășesc compe
tența medicilor amintiți mai sus, 
bolnavii vor fi trimiși imediat la 
medicii de specialitate din dispensa
rul policlinic sau la o unitate sani
tară competentă pentru afecțiunea 
respectivă. Există astfel garanția că, 
în raport cu specificul și gravitatea 
bolii, cadre medicale din ce în ce 
mai calificate, mai specializate șt c-u 
experiență mai multă se vor ocupa 
de recuperarea bolnavului.

— Ce modificări s-au adus dura
tei concediilor medicale ?

— De nici un fel ; durata conce
diului medical este dictată de starea 
de sănătate a omului. - S-au adus 
modificări — și subliniez că acest 
lucru s-a făcut in interesul oameni
lor muncii — în Ceea ce privește 
competențele in acordarea conce
diilor. Astfel, după cum am măi 
spus, medicul de medicină generală 
va acorda concedii pină Ia 7 zile. 
Dacă starea bolnavului o cere, acesta 
va fi obligat să-l îndrume spre me
dicul de specialitate, care poate pre
lungi concediul la 15 zile, iar medicii 
primari de specialitate sau medicii 
principali de specialitate — pină la 
45 de zile, iar cu aprobarea condu
cerii unității sanitare, chiar pină la 
90 de zile. Pentru concedii și mai 
lungi se apelează la competența 
comisiilor de expertiză medicală și 
de recuperare a capacității de mun
că. . în cazul in care dispensarul 
policlinic sau spitalul de care apar
ține bolnavul respectiv nu dispun de 
unele cabinete de specialitate, certi
ficatele de concediu medical se eli
berează de unitatea sanitară la care 
au fost trimiși bolnavii, pe baza bi-

Potrivit Decretului Consiliului de 
Stat numărul 516 din 20 decembrie 
1978, la începutul fiecărui an ur
mează să se efectueze recensămintul 
animalelor domestice pe intreg teri
toriul tării. In anul 1979, acest recen
sămint va avea loc în perioada 3—10 
ianuarie. După cum se știe, recen
zarea animalelor domestice s-a efec
tuat și in anii precedenți, dovedin- 
du-se a fi o acțiune deosebit de 
utilă, prin aceasta obținindu-se date 
care au stat și stau la baza politicii 
economice cu privire la dezvoltarea 
zootehniei. Ca și în ceilalți ani, ac
tualul recensămint este determinat de 
necesitatea obținerii unor informații 
de mare utilitate cu privire la numă
rul, structura și potențialul produc
tiv al efectivelor de animale. Cu
noașterea exactă a acestei mari avu
ții naționale este de natură să asigure 
fundamentarea programelor de creș
tere în continuare a efectivelor de 
animale și de ameliorare a raselor in 
scopul sporirii mai rapide a produc
ției animaliere.

Măsurile întreprinse pentru înfăp
tuirea Programului național de dez
voltare a zootehniei și de creștere a 
producției animaliere au un roi de 
primă însemnătate pentru îmbunătă
țirea calitativă a consumului ali
mentar al populației și aprovizio
narea cu materii prime a industriilor 
alimentară și ușoară. Preocuparea 
statornică a partidului și statului 
nostru de ridicare continuă a nive
lului de trai al întregului popor se 
exprimă. între altele, prin măsurile 
sistematice întreprinse pentru satis
facerea in condiții tot mai bune a ce
rințelor crescinde de produse agro- 
alimentare cu valoare nutritivă supe
rioară. în 1979, in comparație cu anul 
1977, producția de carne urmează să 
crească cu 24.4 la sută, de lapte de 
vacă — cu 29,2 la sută și de ouă — 
cu 10 la sută.

în ultimii ani au fost întreprinse 
acțiuni de amploare pentru creșterea 
și îmbunătățirea structurii efective
lor de animale, urmînd ca in anii 
următori zootehnia să se dezvolte 
în ritm mult mai rapid. în acest 
sens, potrivit prevederilor planului 
național unic de dezvoltare economi- 
co-socială a României pe anul 1979, 
recent adoptat, la sfîrșitul anului 
viitor numărul de animale urmează 
să fie mai mare decît cel de la în
ceputul cincinalului actual cu 20 
la sută la bovine. 41 la sută la por
cine. 30 la sută la ovine și caprine 
și 41 la sută la păsări ouătoare.

Unitățile agricole socialiste dețin 
ponderea principală a efectivelor de 
animale și au un rol deosebit în dez
voltarea zootehniei, in promovarea 
largă a metodelor și tehnologiilor 
moderne în această ramură a agri

culturii. Totodată, o parte însemnată 
a efectiveloi' este deținută de gospo
dăriile populației, cărora statul nos
tru le acordă un puternic și perma
nent sprijin pentru a crește animale 
mai multe și din rase mai producti
ve. în scopul măririi veniturilor pro
prii și a contribuției acestora la for
marea fondului de stat de produse 
animaliere prin sistemul contractări
lor și achizițiilor.

Ansamblul de măsuri întreprinse, 
aplicarea consecventă a programelor 
de dezvoltare a zootehniei sint menite 
să stimuleze și să cointereseze unită-

valorificarea eficientă a unor produ
se secundare și furaje din resurse 
locale.

Pentru obținerea unor date mai 
complete privitoare la numărul, 
structura și potențialul productiv al 
animalelor — condiție de mare în
semnătate pentru elaborarea măsu
rilor privind dezvoltarea zootehniei 
— recensămintul actual urmează să 
cuprindă aproape 80 de indicatori, 
fată de numai 35 ciți sint in registrul 
agricol, creîndu-se astfel posibilități 
pentru cunoașterea detaliată atit a 
numărului, cît și a caracteristicilor

populației. în toate categoriile de 
gospodării inregistrarea se va face 
prin numărarea animalelor la fața 
locului. în unitățile socialiste, a- 
ceastă operațiune se execută de 
către personalul propriu (autoîn- 
registrare). cu o verificare ulterioară 
prin identificarea efectivelor înscrise 
in formularele de recensămint de că
tre echipe special constituite. Pentru 
gospodăriile populației, inregistrarea 
se va face de către recenzori prin 
vizitarea fiecărei gospodării. în ve
derea recenzării întregului efectiv de 
animale se prevăd măsuri care să

0 acțiune importantă pentru 
fundamentarea măsurilor privind 
dezvoltarea continuă a zootehniei

/n perioada 3-10 ianuarie 1979 se va desfășura 

recensămintul animalelor domestice

țile agricole socialiste, pe toți crescă
torii să sporească continuu efectivele 
de animale, să obțină producții tot 
mai mari de carne, lapte, lină și 
ouă. Se cuvin subliniate acțiunile 
întreprinse in toate zonele țării pen
tru îmbunătățirea pajiștilor natura
le. organizarea unei vaste rețele de 
centre și puncte de insămintări arti
ficiale, asigurarea reproducătorilor 
de mare valoare zootehnică. Un-pu
ternic rol stimulator au îmbunătăți
rea legislației de impozitare, potrivit 
căreia nu se mai percepe impozit pe 
venit, ci numai in raport cu suprafa
ța de teren deținută, acordarea de 
credite pentru cumpărarea și creș
terea animalelor, prețurile avantajoa
se la contractări și achiziții de anima
le și produse animaliere. Toate aceste 
măsuri au influențat pozitiv gospo
dăriile populației, pe producătorii 
agricoli din localitățile necooperati- 
vizate să prețuiască mai mult înde
letnicirea de crescători de animale, 
să asigure mărirea gradului de ocu
pare a forței de muncă de la sate 
în tot cursul anului,* utilizarea con
strucțiilor gospodărești existente',

biologice și economice ale animale
lor. Necesitatea înregistrării anima
lelor prin recensăminte rezultă cu 
și mai multă claritate dacă avem in 
vedere numărul mare al gospodării
lor populației, gradul de răspindire 
a acestora pe întregul teritoriu al 
țării, precum și particularitățile 
creșterii animalelor in zonele monta
ne. Privit in acest context, recensă- 
mîntul animalelor reprezintă o lu
crare de cel mai larg interes, deoare
ce prin conținutul și amploarea sa 
asigură date indispensabile pentru 
conducerea pe baze științifice a aces
tei ramuri a economiei, constituind 
un important instrument de funda
mentare a deciziilor luate în vederea 
accelerării ritmului de dezvoltare a 
zootehniei.

în conformitate cu prevederile de
cretului amintit, la recensămintul 
din 3-10 ianuarie 1979 înregistrarea 
efectivelor de animale va avea loc 
concomitent în unitățile socialiste — 
întreprinderi agricole de stat, coope
rative agricole, asociații economice 
de stat și cooperatiste, asociații eco
nomice intercooperatiste, gospodării 
anexe — precum și în gospodăriile

asigure și înregistrarea animalelor 
care in perioada recensămintului 'se 
află in curs de transport cu mijloa
ce C.F.R.. auto și navale, în transhu
mantă, la iernat, în alte localități 
decit cele unde își au sediul șau do
miciliul deținătorii lor, precum și în 
tîrguri și oboare.

Pentru pregătirea, conducerea si 
coordonarea lucrărilor recensămîntu- 
lui animalelor s-a constituit Comisia 
centrală de recensămint, iar pentru 
unitățile administrativ-teritoriale.' 
comitetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare au aprobat, prin 
decizii, componența comisiilor ju
dețene, municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășenești 
și comunale. Aceste comisii răspund 
nemijlocit de lucrările de recensă- 
mînt din cuprinsul județului sau lo
calității respective. în actuala etapă 
de pregătire a lucrărilor, comisiile 
teritoriale, cu sprijinul direct: al 
consiliilor populare, trebuie să acorde 
atenție înfăptuirii întregului program 
de măsuri stabilite de Comisia cen
trală și, în mod deosebit, următoarelor 
probleme : delimitarea precisă a te-

ritoriului pe sectoare de recensămirțt; 
recrutarea și instruirea personalului 
de recensămint, ales cu precădere 
dintre cadrele tehnice agricole care 
să cunoască problemele creșterii ani
malelor și specificul local, specialiști 
din consiliile intercooperatiste, din 
rețeaua sanitar-veterinară și alte or
gane agricole locale; organizarea u- 
nor acțiuni intense de popularizare a 
importanței recensămintului, folosind 
toate mijloacele de informare la în- 
demină (stații de radioficare. presa 
locală, conferințe la căminele cultu
rale etc), precum și afișarea 
extraselor din Decretul Consiliului 
de Stat referitoare la obligativitatea 
cetățenilor de a declara numărul 
exact de animale pe care le dețin și 
de a înlesni numărarea acestora la 
fața locului.

Sarcini de mare răspundere revin 
comisiilor amintite în perioada des
fășurării efective a lucrărilor recen
sămintului, cind trebuie să asigure 
îndrumarea și controlul permanent 
asupra modului de inregistrare pe 
teren, să efectueze controale prin 
sondaj in gospodăriile populației și 
să constituie echipe speciale de ve
rificare a înregistrărilor în unitățile 
socialiste. Pentru obținerea unor date 
reale, este necesar ca întregul per
sonal antrenat în această acțiune de 
importanță națională să dea dovadă 
de un inalt spirit de exigență și res
ponsabilitate politică și civică. să 
asigure respectarea cu ^strictețe a 
normelor organizatorice și metodolo
gice aprobate pentru înregistrarea 
corectă și in termenele prevăzute a 
tuturor animalelor existente.

Ținind seama de însemnătatea deo
sebită a recensămintului, de necesi
tatea imperioasă a cunoașterii evolu
ției șeptelului, este o datorie patrio
tică a tuturor deținătorilor de ani
male de a declara exact efectivele de 
animale pe care le au și de a înlesni 
numărarea acestora de către re- 
cenzori și echipele de control. Este 
în interesul tuturor locuitorilor să 
contribuie la reușita deplină a aces
tei importante acțiuni, deoarece mă
surile ce urmează să fie luate pe 
baza rezultatelor recensămintului vor 
constitui un nou și puternic .sprijin 
pentru crescătorii de animale în spo
rirea și ameliorarea efectivelor, creș
terea mai rapidă â cantităților de 
produse animaliere, contribuție pre
țioasă la ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor.

Petre GHIMBULUȚ 
director general ad|unct 
al Direcției Centrale de Statistică, 
secretarul Comisiei centrale 
de recensămint

letelor de trimitere. Stabilirea aces
tei interdependente intre starea de 
sănătate a bolnavului și nivelul de 
calificare și specializare medicală de 
la care se acordă certificatele me
dicale constituie o manifestare a răs
punderii crescute cu care este tratat 
fiecare caz in parte în funcție de 
gravitatea lui. Sistemul este menit 
să asigure fiecărui cetățean toată 
îngrijirea medicală de care are ne
voie. De asemenea, vor ieși la iveală 
și așa-numiții „bolnavi închipuiți", 
ca șl alți vînători de certificate me
dicale pentru acoperirea de absențe 
nemotivate, care colindau, pe rind, 
cabinetele medicale, mimind afec
țiuni Imaginare.

— Un om poate avea un accident 
neprevăzut, o fractură sau altă a- 
fecțiune care să nu-i permită de
plasarea la unitatea de care apar
ține. Care este regimul unor astfel 
de urgențe ?

— în caz de urgență medicală, 
unitatea care acordă asistența de 
urgență — dacă aceasta este alta 
decît dispensarul de care aparține 
bolnavul — are obligația să confir
me diagnosticul, tratamentul apli
cat, durata de spitalizare sau de 
imobilizare obligatorie la domiciliu. 
Durata de imobilizare la domiciliu 
nu poate fi însă mai mare de 3 zile 
de la data consultației, după care 
bolnavii care nu necesită spitalizare 
vor fi trimiși la dispensarul medical 
sau dispensarul policlinic care ser
vește unitatea în care sînt încadrați 
pentru o eventuală continuare a tra
tamentului. sau prelungirea conce
diului medical. în cazurile de ur
gență. indiferent dacă s-au acordat 
sau nu în prealabil 1—3 zile de con
cediu medical ambulator, bolnavii 
care necesită internarea pot fi spi
talizați in cea mai' apropiată unitate 
sanitară, indiferent de domiciliu sau 
locul de muncă. Menționăm că atit 
bolnavii infecțioȘi, cit și suspecții de 
asemenea afecțiuni sînt tratați de 
urgență.

— Cum este reglementată elibera
rea certificatelor medicale, pre și 
postnatale, a celor acordate mamei 
pentru îngrijirea copilului bolnav ?

— în cazul concediilor- pentru ma
ternitate, certificatele se eliberează 
de medicii de medicină generală din 
unitățile sanitare de domiciliu sau de; 
medicii de specialitate obstetrică-gi-" 
neeologie, pentru gravidele aflate în 
evidenta acestora, iar certificatele de 
concediu medical postnatal se elibe
rează de către unitatea de care apar
ține personalul sanitar care a asistat 
nașterea. Pentru îngrijirea copilului 
bolnav, certificatele pe o durată de 
pină la 7 zile se eliberează de către 
medicii de medicină generală pentru 
copii sau adulți și de pină la 14 zile 
de medicul de specialitate din uni
tatea sanitară de domiciliu al mamei. 
Dacă îmbolnăvirea este mai gravă și 
de mai lungă durată, copilul se in
ternează in spital.

— Dacă distanța de la domiciliu la 
locul de muncă teste mare, iar unita
tea sanitară din teritoriu poate acor
da o bună îngrijire, de ce trebuie un 
om al muncii să piardă timpul cu de
plasările la unitatea de care aparțin» 
pentru o consultație sau un trata
ment ?

— Nu trebuie să piardă timp. Per
sonalul muncitor se poate adresa 
pentru îngrijiri medicale ambulatorii 
— consultații și 'tratamente — unită
ților sanitare care servesc terito
riul in care domiciliază. Acestea vor 
fi prestate fie la sediul unității sani
tare. fie la domiciliul bolnavului. Nu
mai la eliberarea certificatelor de 
concedii medicale se va ține seama 
de prevederile enunțate mai sus. In
tră. de asemenea, în obligațiile me
dicilor din teritoriul în oare sînt do- 
miciliați bolnavii ca atunci cind 
constată existența unor situații de
osebite în starea de sănătate — boli 
transmisibile, maladii cronice acuti- 
zate, stare de graviditate etc —,să le 
comunice in scris dispensarului care 
servește unitatea socialistă unde lu
crează bolnavul.

Concluzia este una : prin aplicarea 
art. 120 din Legea privind asigurarea 
sănătății populației, care reglemen
tează eliberarea certificatului medical 
pentru incapacitate temporară de 
muncă, se aduce o contribuție însem
nată la perfecționarea Îngrijirii me
dicale, Ia creșterea răspunderii pen
tru starea de sănătate a fiecărui om 
al muncii.

Convorbire consemnată de
Al. PI.AIEȘU

Programul stațiilor 
de asistență tehnică A.C.R. 
în perioada 30 decembrie 

1978-2 ianuarie 1979
în ziua de 30 decembrie 1978, sta

țiile de asistență tehnică A.C.R. vor 
lucra în program normal, între orele 
7—18.

în perioada 31 decembrie — 2 Ia
nuarie. în județe se va asigura per
manență zilnică, între orele 10—19, 
la telefonul 1 23 45. Fiecare filială 
județeană A.C.R. va avea de serviciu 
și un automobil de asistență tehnică 
rutieră, cu posibilități de remorcare. 
Filiala municipiului București va 
asigura permanența între orele 6—20, 
la telefonul 18 02 72 sau 027 ; pentru 
intervenția rutieră sînt asigurate pa
tru mașini.

(Agerpres)
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Prin emoționante scrisori si telegrame adresate 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
veterani ce au luptat cu spirit de sacrificiu 
în războiul antifascist exprimă calde mulțumiri 

si profunda lor recunoștință pentru recentele măsuri 
privind majorarea pensiilor

Sesiunea Comisiei româno-sovietice 
de colaborare tehnico-științifică

Din Întreaga țară continuă să sosească pe adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, scrisori și telegrame prin care numeroși 
veterani de război, beneficiari ai recentelor măsuri de majorare a pen
siilor marilor mutilați și invalizi de război, măsuri recent adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., își exprimă mulțumirea 
și recunoștința profundă pentru grija părintească manifestată față de 
cei ce au luptat în războiul antifascist, pentru eliberarea patriei.

Sînt dintre cei mulți care au 
luptat și singerat pentru patrie — 
scrie sublocotenentul în rezervă Ia- 
cob Cenușă, din București, invalid de 
război de gradul I. In bătăliile pen
tru eliberarea Clujului am fost grav 
rănit, din tinerețe pină azi purtind 
povara și mîndria unei astfel de ră
niri.

Mulțumesc pentru grija părintească 
pe care o purtați tuturor cetățenilor 
și cu deosebire pentru faptul că ne 
apreciați pe noi, faptele noastre de 
vitejie. O nouă dovadă de prețuire o 
constituie și recenta majorare a pen
siei și indemnizației pentru însoțitor. 
Vă mulțumesc din inimă pentru 
această grijă. Vă doresc sănătate, ani 
iiulți și putere de muncă pentru bi

ele patriei noastre socialiste, pentru 
binele omenirii.

în telegrama adresată de Arghil 
Giurgiu din satul Ciugudul de Jos, 
județul Alba, se spune: Din îndemnul 
inimii mă adresez dumneavoastră, sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 

■Ceaușescu, pentru a-mi exprima de
plina mulțumire și satisfacție în le
gătură cu majorarea pensiilor unor 
invalizi și accidentați de război, pre
cum și a ajutoarelor pentru îngrijire, 
măsuri care reflectă grija deosebită 
a conducerii partidului și statului 
nostru față de ridicarea bunăstării 
tuturor cetățenilor patriei.

Trăiesc astăzi adinei sentimente de 
bucurie aflînd zi de zi noi vești des
pre dezvoltarea economiei, înflorirea 
orașelor și comunelor, asigurarea fe
ricirii poporului — cuceriri uriașe 
dobîndite sub Înțeleaptă dumnea
voastră conducere. Urmăresc neîn
cetat bogata activitate pe care o des- 
fășurați in înaltele funcții încredin
țate pe drept de partid și popor și 
încerc sentimente trainice de min- 
drie șl prețuire pentru fermitatea și 
dăruirea cu care apărați munca paș
nică și liberă a neamului nostru, 
cauza păcii și prieteniei în lume.

Aflînd știrea că vi s-a inmînat 
Premiul Simba** pentru pace, ca 
o recunoaștere internațională a me
ritelor dumneavoastră, vă adresez 
cele mai sincere și respectuoase fe
licitări, urări de fericire, noi izbinzi 
în activitate, ani mulți și rodnici de 
viață.

Să trăiți. La mulți ani 1
Prevederile Decretului privind ma

jorarea pensiilor , unor invalizi și ac
cidentați de război reflectă umanis
mul politicii partidului nostru, recu
noștința generațiilor actuale pentru 
sacrificiul și spiritul de abnegație in 
slujba patriei și poporului, se arată 
in telegrama adresată de Petricâ 
Teodor din Arad, invalid gradul I.

Doresc să cunoașteți, tovarășe 
secretar general, că, împreună cu alți 
invalizi și accidentați de război, 
aprob din toată inbna politica ex
ternă a partidului nostru, exprim re- 

" iboștință fierbinte pentru eforturile 
pe care dumneavoastră personal le 
faceți pentru limitarea cursei înar
mărilor, pentru instaurarea păcii și 
prevenirea oricăror focare de război 
in care atiția alți oameni și-ar pierde 
viața sau capacitatea de muncă.

Exprimînd încă o dată cele mal calde 
mulțumiri pentru măsurile adoptate 
privind majorarea pensiilor noastre, 
ale invalizilor și accidentaților de 
război, vă asigur că sînt cu gindul 
și cu fapta alături de dumneavoas
tră, de tot ceea ce faceți pentru țara 
și poporul nostru și vă doresc să 
ne trăiți la mulți ani spre binele și 
fericirea patriei noastre socialiste.

Am citit in ziare hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 19 decembrie privind ma
jorarea pensiilor pentru marii muti
lați de război — menționează în tele
grama sa Constantin Ionescu, din 
Drobeta-Turnu Severin. Este incă un 
act prin care partidul nostru, dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ne arătați grija deosebită 
nouă, cei care am luptat pentru pa
trie. pentru o lume mai bună, ne-am 
jertfit pe cimpurile de bătaie.

Vă scriu cu sinceră și adîncă recu
noștință, deoarece ați adus încă o 
rază de lumină celor 63 de ani pe 
care îi am acum.

Este momentul să vă mulțumesc 
din tot sufletul pentru eroica bătălie 
pe care o duceți pentru ca pacea pe 
pămînt să triumfe, năzuință pe care 
ați afirmat-o din nou, în numele na
țiunii române, în expunerea rostită 
la Sesiunea solemnă consacrată Uni
rii.

Vă asigur de toată dragostea și tot 
atașamentul meu și. în prag de An 
nou, vă urez sănătate, putere de 
muncă, fericire.

Subliniind cu recunoștință că De
cretul privind majorarea pensiilor 
unor invalizi și accidentați de război, 
elaborat din inițiativa secretarului 
general al partidului, va contribui la 
îmbunătățirea condițiilor sale de via
tă. Ion Drăgan din București arată in 
telegrama adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

Fiind invalid de război, cunosc con
secințele acestui flagel și de aceea mă 
alătur din tot sufletul poziției adop
tate de dumneavoastră cu ocazia Con
sfătuirii de la Moscova și îmi exprim 

deplina adeziune față de politica In
ternă și externă a partidului, care are 
drept scop instaurarea păcii în lume.

Pentru grija și atenția deosebită 
pe care o acordați în vederea îmbună
tățirii nivelului de trai, vă mulțu
mesc din inimă, tovarășe secretar ge
neral.

în cuvinte mișcătoare se exprimă, 
In telegrama sa, și Costruț Florian, 
din comuna Ip, județul Sălaj: Hotă
rîrea Comitetului Politic Executiv cu 
privire la majorarea pensiilor pentru 
marii mutilați de război și pentru in
valizii de gradul I, precum și a in
demnizațiilor pentru însoțitorii aces
tora, arată neprețuita și permanenta 
grijă a partidului, a dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe secretar 
general, pentru toți fiii țării.

Fac parte dintre aceia care au 
avut de suferit de pe urma războiu
lui. fiind mutilat fizicește și avînd 
de atîția ani nevoie de însoțire și 
îngrijire din partea familiei mele.

Folosesc acest prilej mulțumin- 
du-vă din inimă și dorindu-vă sănă
tate și multă putere de luptă pentru 
a feri copiii acestui neam de urgiile 
unui război, pe care cu adevărat le 
cunoaștem noi. cei năprasnic loviți 
de el.

Am primit cu deosebită satisfacție 
și bucurie vestea că pensiile invali
zilor și mutilaților de război se vor 
majora începind cu 1 ianuarie 1979 
— se arată în telegrama pensionaru
lui I.O.V.R. de gradul I, Ivașcu Va
lerian, din Cîmpulung Moldovenesc, 
județul Suceava.

Ca unul ce are de suferit de pe 
urma ororilor ultimului război mon
dial. văd în această măsură încă o 
dovadă a înaltului umanism ce ca
racterizează politica partidului și 
statului nostru, întreaga dumnea
voastră activitate.

Mă angajez ca in tot restul vieții 
mele să susțin, din toată ființa, po
litica umanistă a partidului și statu
lui nostru. Vă urez din inimă ani 
mulți și fericiți, spre binele patriei 
noastre dragi.

în telegrama adresată de loan 
Furtună, invalid de gradul I din 
Bacău, care și-a pierdut “vederea pe 
frontul din Munții Tatra, se spune: 
M-am bucurat foarte mult de grija 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați 
celor ce au luptat pentru eliberarea 
patriei noastre de sub dominația 
fascistă.

Nu cred că e bucurie mai mare 
decit aceea că tot ce se înfăptuiește 
in țara noastră este spre binele tu
turor oamenilor muncii.

in preajma unui nou an, vă do
rim. dumneavoastră și familiei dum
neavoastră. multă sănătate și feri
cire și tradiționalul ..La multi ani !“.

Sînt unul dintre milioanele de ro
mâni care, în timpul celei de-a doua 
conflagrații mondiale, nu și-au pre
cupețit singele pentru eliberarea 
scumpei noastre patrii, a străbunu
lui pămînt românesc, înfruntind cu 
vitejie cotropitorii — scrie în tele
grama sa Mihai Ulmeanu din Brăila, 
într-una din multele și crîncenele 
lupte ce s-au purtat, eu, ca și alți 
combatanți, am căzut victimă, rămî- 
nind invalid. Infirmitatea mea este 
grea,, apăsătoare. M-am bucurat însă 
permanent de libertatea scumpei 
mele patrii, pentru care s-au jertfit 
atilia fii. M-am bucurat nemărginit 
de înflorirea sa continuă, sub lumi
noasa zodie a socialismului. Ca și 
ceilalți frați de luptă, am fost feri
ciți să constatăm că patria și Parti
dul Cbmunist Român ne înconjoară 
cu mare dragoste și grijă, acordîn- 
du-ne tot sprijinul necesar. Noile 
măsuri de creștere substanțială a 
pensiilor invalizilor de război 'ilus
trează preocuparea partidului și sta
tului nostru, a dumneavoastră per
sonal, fată de cei care și-au făcut 
datoria fată de patrie și popor, lup- 
tind pentru independența și suvera
nitatea sa. • •

Mulțumindu-vă din adîncul inimii, 
îmi manifest, totodată, adeziunea de
plină față de politica internă și ex
ternă a partidului nostru, a) cărui 
ilustru promotor sinteți, politică pusă 
în întregime în slujba poporului ro
mân. pentru dezvoltarea multilatera
lă a societății noastre socialiste, pen
tru curmarea înarmărilor, pentru pa
cea in întreaga lume.

Și eu — arată in telegrama sa Ale
xandru Gr. Epureanu, din comuna 
Todirești, județul Iași, voi beneficia 
de pe urma acestui act de înalt u- 
manism și doresc să exprim din toa
tă ființa mea cele mai calde mulțu
miri dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, care și de 
această dată ați dovedit nemărginită 
înțelegere față de oameni, față de 
nevoile lor materiale și spirituale.

Am suferit de pe urma celui de-al 
doilea război mondial și de aceea 
m-am bucurat nespus de mult atunci 
cind v-ati pronunțat cu hotărire pen
tru dezarmare, pentru instaurarea 
unei păci trainice, pentru ca între
gul nostru popor să-și poată făuri o 
viață cit mai fericită.

Subsemnatul Medrea Petru, pensio

nar I.O.V.R., mare mutilat din 
războiul antihitlerist, am aflat cu 
mare bucurie despre Decretul cu pri
vire la majorarea unor pensii I.O.V.R.

Mulțumesc Partidului Comunist 
Român și îndeosebi dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
grija ce o manifestați fată de cei 
care au luptat împotriva hitlerismu- 
lui. pentru marii mutilați de război, 
cărora, prin această majorare a pen
siilor. li se asigură un nivel de trai 
mai ridicat.

Vă doresc din toată Inima multă 
sănătate, fericire si putere de a con
duce destinele tării în continuare, 
pentru binele poporului român.

Mă număr printre victimele celui 
de-al doilea război mondial, în timpul 
căruia am luptat pentru înfrângerea 
fascismului. Atunci ne-am pierdut 
pentru întreaga viată capacitatea de 
a .munci si o parte din bucuriile la 
care aveam dreptul ca oameni — 
mărturisește In telegrama sa Ștefan 
Bănică din comuna Tudor Vladimi- 
rescu. județul Brăila.

Recentul decret privind majorarea 
pensiilor unor invalizi si accidentați 
de război, act de mare omenie iz- 
vorît din inițiativa dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, ne creează sentimente de 
profundă recunoștință și satisfacție. 
De aceea vă adresăm mulțumirile 
noastre fierbinți pentru această nouă 
dovadă a grijii pe care o purtati tu- 
turdr cetățenilor tării. Pentru noi, 
invalizii și accidentalii de război, ma
jorarea pensiilor reprezintă o măsu
ră de înălțătoare omenie.

In scrisoarea sa, Graur C. Aurelian 
din Tîrgoviste menționează : Avem 
încă o dată în fată o nouă dovadă a 
grijii deosebite pe care conducerea 
partidului si statului nostru, dumnea
voastră personal o manifestați față 
de popor, pentru continua ridicare a 
bunăstării si fericirii fiecăruia dintre 
noi.

Ca invalid de război de gradul I, 
vestea privind majorarea pensiilor u- 
nor invalizi și accidentați de război, 
de care voi beneficia și eu. mă în
deamnă să vă exprim recunoștința 
fierbinte, să vă mulțumim din inimă, 
eu și soția mea, pentru ajutorul im
presionant pe care ni-1 dați pentru 
îmbunătățirea condițiilor noastre de 
viață. ’

Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți urările noas
tre de sănătate și viață lungă, in 
fruntea partidului și a statului nos
tru. în folosul nostru, al tuturor.

Trăiesc astăzi sentimente de mare 
satisfacție și mindrie patriotică ge
nerate de noua dovadă a grijii pă
rintești pe care o. purtați față de 
viata, bunăstarea și fericirea poporu
lui român,* a prețuirii și cinstirii deo
sebite de Care ne bucurăm — se a- 
rată în telegrama lui Constantin 
Stăuceanu, din comuna Liteni, ju
dețul Suceava.

Majorarea pensiilor unor invalizi șl 
accidentați de război este o nouă ex
presie a politicii partidului nostru, în 
centrul căreia se găsește omul și ne
voile sale și al cărei neobosit 
promotor sinteti dumneavoastră, mult 
iubite conducător.

Mulțumim din toată inima condu
cerii partidului, dumneavoastră perso
nal. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru modul în 
care conduceți destinele scumpei 
noastre patrii.

Am primit cu nespusă bucurie ves
tea majorării pensiilor unor invalizi 
și accidentați de război, se spune în 
telegrama semnată de Nicolae I. 
Barbu, din comuna Cornești. județul 
Dîmbovița.

în acest act. noi vedem exprima
tă incă și încă o dată grija deosebi
tă pe care o manifestați față de toă- 
te categoriile de cetățeni ai țării, 
pentru creșterea continuă a bunăstă
rii lor.

Mulțumindu-vă din toată Inima, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru acest dar minunat pe care 
ni-1 faceți de Anul nou, permiteți-ne 
să vă urăm, după datina din străbuni, 
„La mulți ani !“.

Cu deplină satisfacție am primit 
vestea despre recentul decret — ara
tă în telegrama sa Marin Ștefan, in
valid de război gradul I, domiciliat în 
București. Apreciez din toată inima 
grija permanentă a conducerii de 
partid și în special a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai om dintre oameni, 
care se îngrijește de fiii patriei ce au 
dat jertfe pentru apărarea patriei 
noastre dragi.

Am luat cu bucurie cunoștință de 
Decretul Consiliului de Stat privind 
majorarea pensiilor unor invalizi și 
accidentați de război — o nouă și 
grăitoare dovadă a grijii consecvente 
a partidului și statului nostru, a 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru noi, cei care am avut de su
ferit de pe urma războiului — se 
arată în telegrama adresată de Con
stantin Anușca din Arad. Pentru că 
am văzut și simțit distrugerile și su
ferințele ce le generează războiul, a- 
preciez în mod deosebit, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, neobosite
le dumneavoastră eforturi, dăruirea și 
abnegația revoluționară cu care mili
tați pentru dezarmare și destindere.' 
pentru înlăturarea definitivă din viața 
popoarelor a spectrului războiului, 
pentru pace și securitate în întreaga 
lume.

în perioada 18—22 decembrie a 
avut loc la București sesiunea a 
XXX-a a Comisiei româno-sovietice 
de colaborare tehnico-știintifică, in 
cadrul căreia s-au analizat stadiul și 
rezultatele colaborării tehnico-științi- 
fice româno-sovietice pe anii 1977— 
1978 și perspectivele acesteia pînă în 
1980. stabilindu-se. totodată, măsuri 
corespunzătoare pentru realizarea cu 
eficientă sporită a acțiunilor conve
nite. S-a evidențiat faptul că. în pe
rioada care a trecut de la ultima se
siune. colaborarea tehnico-științifică 
dintre cele două țări s-a desfășurat 
pe bază de planuri de cooperare, in 
principal în domeniile industriei mi
niere. petroliere, chimice, petrochimi
ce, metalurgice, construcțiilor de ma
șini, materialelor de construcții, a- 
griculturii, o dezvoltare importantă 
cunoscind relațiile directe de colabo
rare tehnico-științifică dintre minis
tere și organe centrale.

Comisia a analizat și adoptat direc
țiile principale ale colaborării teh- 
nico-Științifice dintre cele două târî 
pe perioada 1981—1985, ce vor fi a- 
vute in vedere de către ministere și 
organe centrale.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă prietenească. în spi
ritul înțelegerilor convenite de con
ducerile de partid și de stat pen
tru intensificarea colaborării româ
no-sovietice.

Protocolul încheiat cu acest prilej

Cronica
în perioada 15—22 decembrie, o de- 

Jegație a Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, condusă de Omar 
As-Sahara, viceguvernator și secre
tar al Comitetului județean Hama al 
partidului, a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R. în această perioadă, dele
gația siriană a avut întîlniri de lucru 
la C.C. al P.C.R., Comitetul județean 
Ilfov al P.C.R., Consiliul Central al 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Comitetul 
municipal Buzău al P.C.R. și Comi
tetul orășenesc Urziceni al P.C.R., a 
vizitat o serie de obiective social- 
economice, culturale, istorice și turis
tice din București, din județele Bra
șov, Ilfov și Buzău.★

Cu prilejul celei de-a 37-a ani
versări a Armatei populare iugoslave, 
atașatul militar, aero și naval al 
R.S.F. Iugoslavia la București, co
lonel Stanimir Milosevici, a oferit, 
vineri, un cocteil. Au participat ge- 
neral-locotenent Ion Hortopan, prim- 
adjunct al ministrului Apărării Na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
general-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului Apărării Naționale, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, ziariști.

Au fost prezențl șefi de misiuni 
diplomatice acreditați In țara noas
tră. alți membri ai corpului diplo
matic. ★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
celei de-a XX-a aniversări a victo-' 
riei revoluției cubaneze — sărbătoa
rea națională a poporului cubanez — 
la Ambasada Republicii Cuba din 
București a avut loc, vineri, o con
ferință He presă.

ȘTIRI SPORTIVE
Victorii românești 

la baschet
Aseară, la Brașov s-a disputat a 

treia întîlnire amicală de baschet 
dintre echipele masculine ale Româ
niei și Ungariei. Baschetbaliștii ro
mâni au terminat învingători cu 
116—78 (63—39). ★

în localitatea olandeză Spijke- 
nisse, din apropiere de Rotterdam, a 
început un turneu internațional fe
minin de baschet. în primele meciuri : 
România — Polonia 85—66, Olanda — 
Finlanda 73—56..

• în cadrul „Daciadei", la Drobe
ta-Turnu Severin s-a desfășurat. 
Cupa „30 Decembrie" la tbnis de 
masă, volei și popice. La tenis de 
masă, trofeul a revenit sportivei Eu
genia Constantinescu, de la Clubul 
școlar, și lui Mircea Băleanu, de la 
Clubul sportiv muncitoresc Drobeta- 
Turnu Severin. La popice, întrecerile 
organizate pe echipe au fost cîști- 
gate de formațiile „Viitorul" la mas
culin și „Cazanele" — Orșova, la fe
minin, iar la volei masculin pe pri
mul loc s-a clasat formația „înainte" 
din Vînju Mare, care a dispus în fi
nală cu 2—0 de „Mecanizatorul" — 
Recea.
• Tradiționala competiție automo

bilistică raliul „Iarna rusă" a reunit 
în această ediție 45 de echipaje din 
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Ro
mânia. R. D. Germană, Bulgaria și 
U.R.S.S. Traseul a măsurat \980 km 
și a cuprins 11 probe speciale. Victo
ria a revenit echipajului uzinelor 
„Lada" (U.R.S.S.). La clasa 1 300 cmc, 
echipajul Mircea Ilioaea și Paui 
Geantă, pe „Dacia 1 300", a terminat 
pe locul 9 din cele 37 de echipaje care 
au încheiat dificila întrecere.

• Turneul de tenis de la Monte 
Carlo va număra printre participanții 
la ediția din 1979 (5—15 aprilie) pe 
Bjorn Borg, Iliei Năstase și Guiller
mo Vilas.
• Turneul internațional masculin de 

handbal de la Schwerin a fost ciști- 
gaț de prima reprezentativă a R. D. 
Germane, urmată de Ungaria, Româ
nia, Polonia, R. D. Germană (B) și 
Suedia. în ultimul joc, R. D. Germa
nă (A) a întrecut cu scorul de 22—11 
(10—7) formația României.
• în turneul international de ho

chei pe gheață de la Moscova, echipa

a fost semnat de Ioslf Tripșa, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și S. M. 
Tihomirov, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Știință și Teh
nică din U.R.S.S. ,

Au fost de față Ion Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și Constantin 
Niță. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. ★

Vineri după-amiază, tovarășul Ion 
Ursu. președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, a 
primit pe președintele părții sovier 
tice în comisie. S. M. Tihomirov, șl 
pe membrii delegației sovietice la 
lucrările sesiunii a XXX-a a Comi
siei româno-sovietice de colaborare 
tehnico-științifică. în cursul convor
birii s-a subliniat dorința de a dez
volta și adînci în continuare colabo
rarea tehnico-științifică reciproc a- 
vantajoasă, îndeosebi în domeniul 
cercetării științifice și dezvoltării teh
nologice. ★

în perioada șederii în România, de
legația sovietică a vizitat obiective 
economice și institute de cercetare 
și proiectare din țara noastră.

(Agerpres)

zilei
Au participat reprezentanți ai pre

sei centrale, al Agenției române de 
presă — Agerpres, ai Radioteleviziu- 
nii, corespondenți ai presei străine, 
precum și reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Despre semnificația acestui eveni
ment istoric în viața poporului cuba
nez a vorbit ambasadorul Humberto 
Castello. Vorbitorul a evidențiat rea
lizările obținute de poporul cubanez, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Cuba, în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, ca și în domeniile 
social și cultural. Au fost relevate, de 
asemenea, bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele român și cubanez.

în aceeași zi, la sediul ambasadei 
a fost deschisă expoziția „20 de ani 
ai revoluției victorioase cubaneze**.

*
La Muzeul militar central s-a des

chis vineri o expoziție de fotografii 
consacrată Zilei Forțelor armate ale 
Republicii Socialiste Vietnam. După 
cuvîntul Inaugural, rostit de contra
amiralul Iosif Pricop, a vorbit Tran 
Thuan, ambasadorul acestei țări la 
București, care s-a referit la însem
nătatea evenimentului aniversat.

La manifestare au participat ge
nerali și ofițeri din garnizoana 
București. ★

Vineri a fost semnat, la București, 
Protocolul celei de-a IlI-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-belgo-lu- 
xemburgheză de cooperare economi
că, industrială și tehnică. Documentul 
cuprinde măsuri pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor economice 
și a acțiunilor de cooperare indus
trială, tehnică și științifică între or
ganizațiile și firmele de resort din 
România, Belgia și Luxemburg.

(Agerpres)

Canadei a întrecut cu scorul de 5—2 
(1—1, 3—1, 1—0) formația Suediei.

® Ancheta redacției sportive a 
agenției B.T.A. Sofia l-a desemnat 
drept cel mai bun sportiv al anului 
1978 din țările balcanice pe atletul 
iugoslav Milos Srejovici. campion eu
ropean la triplu salt, urmat în clasa
ment de Janko Rusev (Bulgaria) — 
haltere, Drazen Dalipagici (Iugosla
via) baschet, Ion Draica (România) 
lupte greco-romane.
• Federația spaniolă de fotbal in

tenționează să organizeze anul viitor 
un turneu internațional dotat cu tro
feul „Santiago Bernabeu", în memo
ria fostului președinte al clubului 
Real Madrid, decedat în vara acestui 
an.

La lirima ediție a acestei competi
ții. ce ar urma să se desfășoare în
tre lunile martie și iunie 1979 (me
ciuri tur-retur), au fost invitate echi
pele Bayern Miinchen, Ajax Amster
dam, F.C. Liverpool și Real Madrid.
• Proba de slalom special de la 

Kranska Gora (Iugoslavia) a revenit 
suedezului Ingemar Stenmark. crono
metrat în două manșe cu timpul de 
l’46”67/100.
• Ancheta agenției T.A.S.S. l-a de

semnat pe atletul Henri Rono din 
Kenya drept cel mai bun sportiv al 
anului 1978.
• Comitetul de sport din R.D. Ger

mană a selecționat un lot de 523 
sportivi în vederea Jocurilor Olim
pice din anul 1980 de la Moscova. E- 
chipa R.D. Germane va participa la 
16 din cele 21 de discipline înscrise 
în programul olimpic.
• Comitetul olimpic american a 

semnat un acord cu Comitetul de or
ganizare a J. O. de vară din 1984 de 
la Los Angeles, acord care prevede 
participarea egală la finanțarea Olim
piadei, precum și la eventualele be
neficii. în luna ianuarie va fi consti
tuit definitiv comitetul de organizare, 
urmînd să se semneze apoi înțelege
rea cu forul olimpic suprem C.I.O.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 22 DECEMBRIE 
1978

Extragerea I : 67 71 32 57 17 79 18 
74 1.

Extragerea a II-a : 73 80 48 55 77 
69 53 25 68.

Excelenței Sale Domnului ROBERT MULDOON
Prim-ministru al Noii Zeelande

WELLINGTON
Realegerea dumneavoastră In funcția de prim-ministru al Noii Zeelande 

îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite sincere felicitări, urări de sănătate 
și fericire personală, de deplin succes în îndeplinirea atribuțiilor de mare 
însemnătate pe care vi le-a încredințat poporul din Noua Zeelandă.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

„LE MONDE"

Atmosfera sub supraveghere
• Cel mai cuprinzător studiu mondial efectuat vreodată asupra 
atmosferei terestre • 147 de state vor furniza informații meteo
rologice • Sateliți, avioane, vapoare, balize antrenate în colec

tarea și transmiterea de date
La 1 decembrie a Început, sub dubla 

egidă a Organizației Meteorologice 
Mondiale (O.M.M.) șl a Consiliului 
Internațional al Uniunilor Științifice 
(I.C.S.U.), cel mai vast studiu al at
mosferei întreprins pînă in prezent 
în întreaga lume. In această zi a de
butat prima experiență mondială în 
cadrul G.A.R.P. („Global Atmospheric 
Research Programme". — programul 
de cercetări atmosferice globale), 
care se va desfășura pînă la 30 no
iembrie 1979. Timp de 12 luni. 75 țări 
membre ale O.M.M. vor contribui la 
acest experiment mondial. în vreme 
ce alte 72 de state membre ale ace
leiași organizații vor continua să fur
nizeze observații de rutină.

Desigur, din motive financiare evi
dente, va fi imposibil să se studieze 
atmosfera de pe întregul glob timp 
de 12 luni neîntrerupt. Costul zilnic 
al funcționării unei singure nave 
oceanografice de proporții este de 
25 000 franci, iar prețul unei balize se 
ridică la circa 30 000 franci. Experi
mentul va fi constituit din două „pe
rioade speciale de observație" (5 ia
nuarie — 5 martie și 1 mai — 30 iu
nie), cînd vor avea loc, în zone selec
ționate din punctul de vedere al im
portantei lor meteorologice, campanii 
intensive de măsurători in mare și 
în aer.

Prelucrarea numeroaselor informa
ții primite va necesita un an. poate 
chiar doi. Va urma apoi o perioadă 
consacrată întocmirii sintezei și elabo
rării primelor „modele globale ale at
mosferei", astfel îneît spre 1985 să 
fim în măsură să prevedem timpul 
cu anticipație de 10 zile. Poate că la 
acea dată omenirea va fi capabilă să 
Înceapă să întrezărească anumit! pa
rametri care intervin în mecanismele 
ce influențează variațiile climei.

Întrucît este imposibil, din motive 
practice, precum și financiare, de a 
dispune în permanență de o rețea 
ideală de stațiuni meteorologice, s-a 
adoptat un program realist care fa
vorizează emisfera de sud și, pentru 
perioade de timp limitate, alte regi
uni considerate drept esențiale. Expe
rimentul va dispune astfel de două 
feluri de mijloace de măsurare : per
manente și temporare.

Principalele mijloace permanente 
slnt sateliții, care fac parte, în majo
ritate. din sistemele meteorologice 
„obișnuite". Cinci satelit! geostațio- 
narî, situați deasupra Ecuatorului 
pină la 36 000 km altitudine, au și fost 
lansați : „MCtăosat", aparținînd A- 
genției spațiale europene, trei sate
liți „GOES", americani, și un satelit 
japonez. Acești cinci sateliți suprave
ghează în permanentă regiunile inter- 
tropicale, raza lor „vizuală" extinzîn- 
du-se pină la paralela 50 nord și sud. 
Din cei patru sateliți polari, trei 
evoluează de pe acum : ’ doi sateliți 
„Meteor" sovietici și un satelit ame
rican „Tiros-N“, echipat cu sistemul 
francez „Argos" de localizare și co
lectare a informațiilor. Un alt sate
lit american „NOAA-A" va fi lansat 
în ianuarie 1979.

Un satelit științific „Nimbus-G", 
lansat de Statele Unite la 24 octom
brie. va participa, de asemenea, la 
experiment. Acest satelit, care evolu
ează pe o orbită aproape polară, este 
echipat, în afară de instrumentele 
obișnuite pentru măsurarea tempera
turii. umidității și vîntului. cu apa
rate destinate să măsoare conținutul 
și distribuția ozonului în atmosfera 
terestră și alți parametri.

Balizele (geamandurile) pot fi con
siderate, de asemenea, mijloace de 
măsurare permanentă deoarece ele 
vor colecta și transmite date (asupra

DE LA
Drepturile și avantajele de 

care se bucură toti depunătorii 
la C.E.C. au făcut din Casa de 
Economii și Consemnațiuni o 
adevărată bancă a populației, la 
care cetățenii țării apelează cu 
cea mai mare încredere. Toti 
depunătorii la C.E.C., indiferent 
de forma de economisire folosi
tă. beneficiază de garanția sta
tului asupra sumelor depuse, 
putînd cere oricînd restituirea 
totală sau parțială a depuneri
lor, a dobinzilor și ciștigurilor 
obținute. Statul asigură toto
dată păstrarea secretului pri
vind numele depunătorilor și 
operațiile efectuate de aceștia. 
Toate serviciile efectuate de 
C.E.C. sint gratuite, iar sumele 
economisite, dobinzile și cîștigu- 
rile obținute sînt scutite de im
pozite sau de orice alte taxe. Pe 
lingă gratuitatea operațiilor. 

in curînd, la chioșcuri și librării: 
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1979

presiunii atmosferice, temperaturii 
de la suprafața oceanului, uneori și 
asupra temperaturii aerului, direcției 
și vitezei vîntului) în tot timpul des
fășurării experimentului. Franța, Ca
nada, Noua Zeelandă, Australia, Nor
vegia, Marea Britanie și Statele Unite 
vor lansa sau vor contribui la lansa
rea a circa 300 de balize intre pa
ralelele sudice 20 și 65. Alte 100 de 
balize vor fi „depuse" în mările ecua
toriale.

în timpul celor două „perioade 
speciale de observații" vor fi utilizate 
mijloace de măsurare temporară. Cir
ca 60 de vapoare (aparținînd la 24 de 
state) vor naviga între paralela 10 
nord și paralela 10 sud, în special in 
zona Ecuatorului, sondînd oceanul 
pînă la adincimea de 500 de metri și 
aerul pînă la 25—30 km altitudine. 
Aceste două perioade vor fi marcate, 
de asemenea, prin lansarea de ba
loane. Statele Unite vor lansa cîte 
80 de baloane. în fiecare perioadă, de 
pe insula Ascension, din Atlantic, și 
de pe insula Canton, din Pacific. A- 
ceste baloane, care vor rămine în aer 
șase luni, vor intra în derivă de la 
est spre vest pină aproape de Ecuator, 
la o altitudine de circa 15 000 metri. 
Dacă vor coborî mai jos de 13 800 
metri sau vor devia de la ruta pre
văzută. ele vor fi distruse. Traiectoriile 
acestor baloane vor fi supravegheate 
prin sistemul „Argos", care va colec
ta. de asemenea, date privind tempe
ratura și le va trimite la Centrul na
tional francez de studii spațiale de la 
Toulouse. Pe de altă parte, cel pu
țin In fiecare din aceste două „pe
rioade speciale de observații" zece 
avioane americane avînd bazele la 
Hawai, Acapulco (Mexic). Recife 
(Brazilia) și Diego Garcia (Oceanul 
Indian) vor completa zonele neacope
rite cuprinse între paralelele 10 nord 
și 10 sud. Ele vor lansa, de la altitu
dinea de 10 000 metri, sonde parașuta
te, care în cursul coborîrii lor (cu 300 
metri pe minut) vor măsura presiu
nea. temperatura și umiditatea aeru
lui la fiecare 10 secunde, direcția și 
viteza vîntului fiind înregistrate la 
fiecare minut. In fine, 80 de avioane 
comerciale vor efectua în timpul 
cursei lor pe rutele obișnuite măsură
tori ale temperaturii și vîntului, ceea 
ce va contribui, de asemenea, la aco
perirea „golurilor" din rețeaua da 
observație.

Desigur, prelucrarea acestor dațe 
nu va fi ușoară. Vor trebui transcri
se toate măsurătorile efectuate, ast
fel ca ele să devină utilizabile în în
treaga lume, standardizare care pune 
probleme extrem de complicate. 
După un prim control, benzile mag
netice vor fi expediate la diferite cen
tre specializate. Astfel, centrul din 
Toulouse va stringe datele înregistra
te de geamanduri, iar cel de la Stock
holm pe cele care vor fi luate în aer. 
Pe de altă parte, datele colectate la 
suprafața oceanului și solului vor fi 
difuzate în timp util prin sistemul de 
telecomunicații obișnuit care leagă 
între ele serviciile meteorologice și în 
același timp vor fi stocate la patru 
centre regionale (Japonia, U.R.S.S., 
Anglia. S.U.A.). Acolo vor fi verifi
cate și înregistrate pe un format 
standard, pentru fiecare tip de date 
fiind prevăzut un circuit special. 
După ce toate vor fi controlate și 
standardizate, informațiile acumulate 
în timpul experimentului vor fi tri
mise la două centre meteorologice 
mondiale aflate la Washington și 
Moscova, de unde le vor putea obți
ne orice instituție și orice specialist 
interesat, la preturi curente, sub for
ma unei copii de pe benzile magne
tice.

C. E. C.
pentru sumele economisite, 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni acordă dobînzi și ciștiguri 
care devin, ca și depunerile, 
imprescriptibile. De asemenea, 
titularii sumelor economisite 
au dreptul de a împuternici alte 
persoane să dispună de sumele 
păstrate la C.E.C. In același 
timp depunătorii pot condiționa 
restituirea sumelor depuse pe 
numele altei persoane. în ce 
privește dreptul de moștenire, 
depunerile la C.E.C. sînt supuse 
legislației in vigoare. Unitățile 
C.E.C. din întreaga tară pun 
permanent la dispoziția popu
lației instrumente de economisi
re variate : librete de economii, 
conturi personale, obligațiuni 
C.E.C. cu cîștigyri ș.a„ care 
răspund dorințelor și preferin
țelor cetățenilor de la orașe și 
sate.

• PORTRETE GALAC
TICE. Cele mai tinere galaxii 
din Univers emit puternice ra
diații ultraviolete. Este con
cluzia oamenilor de știință so
vietici de la Observatorul astro- 
fizic din Biurakan. emisă pe 
baza analizării a 600 fotografii- 
,.portrete" ale unor formațiuni 
stelare aflate la zeci de mi
lioane ani-lumină de Terra. 
Prelucrarea fotografiilor a scos 
la iveală o legitate interesantă: 
galaxiile, in spectrul cărora 
precumpănește radiația ultra
violetă, au două sau mai multe 
nuclee. Se pâre că numărul mai 
mare de nuclee este urmarea 
„tinereții" sistemului stelar res
pectiv. începute cu telescoape 
„mici", la Biurakan, observa

țiile astrale au continuat cu 
ajutorul telescopului nou cu 
oglinda de 2.6 m și cu tele
scopul cel mai mare din lume, 
de 6 m, care este instalat la 
Observatorul astrofizic special 
din Caucazul de Nord. Cerce
tările au confirmat din nou ipo
teza că toate corpurile cerești 
au, probabil, un „întemeietor 
de dinastie", adică o așa-numită 
substanță hiperdensă prestelară 
care prin diviziune în diferite 
epoci stelare a dat naștere ga
laxiilor și stelelor.

• CHIPUL PRIMENIT 
AL LONDREI. înfățișarea 
Londrei s-a schimbat vizibil In 
ultimii ani. E vorba de faptul 
că, în urma unor eforturi sus
ținute, fenomenele de poluare 

care afectau capitala britanică 
au fost. în bună măsură. înlă
turate. Smogul — combinația de 
fum și ceață — element ne
lipsit odinioară din peisajul 
londonez și care a jucat un rol 
funest, în sensul că a favorizat 
înmulțirea alarmantă a afecțiu
nilor pulmonare (se spunea că 
pină și „rîndunelele tușesc"), a 
devenit acum o amintire. Cerul 
s-a limpezit, clădirile și-au pri
menit chipul, în Tamisa peștii 
își fac reapariția, păsările au 
recăpătat „gustul" metropolei. 
Purificarea aerului a însemnat, 
totodată,. o prezență sporită a 
„astrului zilei" pe cerul Londrei, 
în acest fel cantitatea de lu
mină solară crescînd în zona 
centrală a orașului, conform es
timărilor, cu 70 Ia sută din 1958.

© „I N A MIC" AL 
ATEROSCLEROZEI. Un 
nou mijloc prin care se obține 
o scădere a proporției de coles
terol din singe a fost pus la 
punct de oamenii de știință ame
ricani. Este vorba de o substan
ță lipidică sintetică care se poate 
întrebuința ca untură de gă
tit sau consuma sub formă 
de adaos la alte preparate culi
nare. Cu ocazia experimentelor 
efectuate la Universitatea din 
Cincinnati, unui număr de 24 de 
persoane le-a fost administrată 
noua substanță. S-a constatat la 
toți o scădere considerabilă a 

colesterolului din singe. Pină Ia 
eventuala introducere pe piață 
a acestui „dușman" al ateroscle- 
rozei și infarctului va fi însă 
nevoie să mai treacă cîțiva ani 
în vederea îmbunătățirii formu
lei.

• SE SCHIMBĂ 
MODA PE „CONCOR
DE". Personalul navigant de 
la bordul avioanelor „Con
corde" va adopta o nouă uni
formă. confecționată din țesă
turi de bumbac. Ea va înlocui 
îmbrăcămintea de pînă acum, 

confecționată din fire sintetice, 
țesătură considerată primejdioa
să. întrucît în timpul zborului 
emite seîntei din cauza acumu
lării electricității statice. Bum
bacul nu prezintă acest deza
vantaj, motiv pentru care a de
tronat. cel puțin în condițiile 
de zbor de pe „Concorde", su
premația neșifonabilelor mate
riale sintetice...

• UN MICROSCOP 
CU ULTRASUNETE
permite cercetarea celulelor vii 
fără utilizarea substanțelor de 
contrast a fost construit de oa
meni de știință ai Universită
ții Tohoku din orașul nipon 
Sendai. Imaginea obiectului, cu 
dimensiuni minimale de pînă 

la o sutime de milimetru, este 
reflectată pe un ecran. Res
pectivul microscop s-a dove
dit a fi un instrument prețios 
In diagnosticarea unor ma
ladii. Astfel. în cazul unor a- 
fecțiuni cardiace undele sînt 
puternic reflectate, in vreme ce 
celulele canceroase ale stoma
cului au proprietatea de a ab
sorbi respectivele unde.

© O VIATĂ REDATĂ 
VIEȚII. Cazul s-a petrecut în« 
orașul cehoslovac Teplice. Le- 
nocica, o fetiță in vîrstă de trei 
ani. care a căzut intr-o cisternă 
cu apă rece ca gheața, a fost 
descoperită și scoasă abia după 
20 de minute. La spital, fetița a 
fost supusă unui șir de pro

cedee obișnuite în cazuri de 
înec : masaj în dreptul inimii, 
șocuri electrice, iar în cele din 
urmă s-a apelat la plămînul 
artificial După 15 minute de 
eforturi pentru salvarea copilu
lui, inima Lenocicăi și-a reluat 
abia perceptibil bătăile, dar au 
trebuit să treacă 24 de ore pen
tru ca medicii să constate o 
primă manifestare a micuței lor 
paciente — un slab oftat. Acum 
copilul se află în afara oricărui 
pericol. Medicii consideră că 
miraculoasa revenire la viață, 
după o moarte clinică atît de 
îndelungată, s-ar datora frigu
lui și vîrstei fragede a pacien
tei. Se pare că, în condițiile 
lipsei de oxigen, țesuturile re
zistă mai bine dacă tempera
tura este scăzută.
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Nară Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

către parlamentele si guvernele tuturor statelor, 
către toate popoarele lumii

Noi argumente pentru încetarea 
cursei înarmărilor

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — Lucrarea „Armamentele și dezar
marea in era nucleară", editată de Institutul de cercetări in problemele 
păcii din Stockholm, examinind, intre altele, unul dintre cei mai 
sintetici indicatori ai cursei înarmărilor — evoluția cheltuielilor militare 
— conturează un tablou care invită guvernele și opinia publică nu 
numai la reflecție responsabilă, ci și la acțiune hoțărîtă pentru a se 
pune capăt periculoasei și costisitoarei competiții militare din etapa 
postbelică.

| Agențiile de presă
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(Urmare din pag. I)
frontierelor naționale, desființarea bazelor militare de pe teritoriile altor 
state, încetarea manevrelor militare și a oricăror demonstrații de forță 
în apropierea frontierelor altor state.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România consideră 
că întărirea păcii și securității statelor implică restringerea continuă a 
activității militare a blocurilor, intensificarea acțiunilor pentru a se ajunge 
la crearea condițiilor pentru desființarea concomitentă a Tratatului 
Nord-Atlantic și a Tratatului de la Varșovia. In această perspectivă, de 
o importanță politică deosebită ar fi crearea, intre blocurile militare, a 
unei zone in care să nu fie amplasate nici un fel de armate și arma
mente. unde să nu aibă loc nici un fel de manevre • și demonstrații 
militare.

Pornind de la necesitatea imperioasă de a împiedica orice nouă 
escaladare a cursei înarmărilor, de a asigura echilibrul nu prin sporirea 
cheltuielilor militare ci prin diminuarea lor continuă, adresăm un apel 
solemn conducătorilor de state, guvernelor și parlamentelor țărilor 
membre ale N.A.T.O. să revină asupra hotărârilor adoptate privind spo
rirea cheltuielilor militare și să se angajeze efectiv pe calea încetării 
cursei înarmărilor, a dezangajării militare și dezarmării, a creării unui 
climat de pace și încredere intre state !

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România supune 
reflecției parlamentelor, guvernelor și popoarelor europene propunerea 
încheierii unui pact general-european, la care să ia parte toate statele 
participante la Conferința de la Helsinki, conținind angajamentul renun
țării Ia forță și la amenințarea cu folosirea forței.

Animată de dorința înfăptuirii unor măsuri de dezangajare militară 
în Europa, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adresează statelor participante la negocierile militare de la Viena che
marea de a depune toate eforturile pentru încheierea cît mai curînd, cu 
rezultate pozitive, pe baza propunerilor făcute atât de țările socialiste 
cît și de statele occidentale, a acestor negocieri, ceea ce ar întări încre
derea reciprocă între statele europene, ar deschide calea pentru o abor
dare mai temeinică a dezangajării militare și dezarmării in Europa.

Chemăm, totodată, parlamentele, guvernele și popoarele continen
tului să acționeze împreună pentru a determina ca problemele dezanga
jării militare și dezarmării în Europa să fie discutate in cadrul general 
al securității europene, cu participarea tuturor statelor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, în interesul vital al tuturor popoarelor 
de pe continentul european și din întreaga lume.

Să pregătim temeinic viitoarea reuniune de la Madrid din 1980 și să 
facem în așa fel îneît în ‘centrul ei să stea problemele dezangajării 
militare și dezarmării în Europa, pentru ca ea să determine adoptarea 
unor măsuri concrete privind intensificarea cooperării economice, extin
derea raporturilor culturale și științifice, precum și în domeniul relațiilor 
umanitare, să accelereze procesul de transformare a Europei într-un con
tinent al păcii, destinderii și cooperării rodnice între națiuni.

Adoptarea măsurilor de dezangajare și dezarmare în Europa trebuie 
să asigure menținerea unui echilibru, a unui raport de forțe care să nu 
creeze avantaje unilaterale nici unei părți, ci să garanteze respectarea 
principiului securității egale a acestora, să întărească permanent cursul 
spre destindere și încredere reciprocă.

Garantarea păcii și securității internaționale impune, totodată, să se 
facă totul pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a tuturor 
conflictelor și stărilor de încordare dintre state, să se elimine cu desă- 
vîrșire recurgerea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile inter
naționale, asigurindu-se astfel condițiile prielnice pentru intărirea încre
derii, înțelegerii și conlucrării dintre toate națiunile lumii.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, dind ex
presie voinței de pace și colaborare a poporului român, asigură parla
mentele, guvernele și popoarele din întreaga lume că România va milita 
neabătut pentru continuarea fermă a cursului spre destindere și înțele
gere între națiuni, pentru dezangajare militară și dezarmare, adueîndu-și 
întreaga sa contribuție la cauza păcii și securității internaționale în Eu
ropa, pentru înfăptuirea aspirațiilor tuturor popoarelor de oprire a cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmarea generală, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru făurirea noii ordini economice mondiale, pentru 
soluționarea problemelor complexe pe cale pașnică, cu participarea tu
turor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială.

Avem deplina convingere că, dacă parlamentele, guvernele, toate 
popoarele își vor uni eforturile și vor conlucra activ, ele vor putea nu 
numai să oprească escaladarea cursei Înarmărilor, ci să impună adop
tarea de măsuri practice pentru dezarmare, vor asigura consolidarea 
cooperării. înțelegerii și securității internaționale, crearea unui climat de 
pace în care toate națiunile să se poată dezvolta liber, pe calea progre
sului și prosperității.

Chemăm parlamentele și guvernele, toate popoarele să acționăm in 
spirit de înțelegere și încredere reciprocă, pentru ca resursele materiale 
și umane să nu mai fie irosite în scopuri militare, in slujba războiului, 
a distrugerii și morții. ci exclusiv a păcii și bunăstării popoarelor, pentru 
a asigura făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră !

ORIENTUL MIJ L O CIU NICARAGUA

CAIRO 22 (Agerpres). — Butros 
Ghali, ministru de stat la M.A.E. și 
ministru interimar de externe al 
Egiptului, a declarat, cu prilejul unei 
conferințe de presă desfășurate la 
Cairo, că întîlnirea tripartită de la 
Bruxelles are scopul „de a în
cerca găsirea unei căi pentru re
lansarea negocierilor". El a precizat 
că reuniunea la care vor participa 
primul ministru egiptean, Mustâfa 
Khalil, secretarul de stat american, 
Cyrus Vance, și ministrul de externe 
israelian, Moshe Dayan — vizează 
„menținerea ritmului dobîndit al 
negocierilor, dovedind opiniei pu
blice faptul că Egiptul e sincer și 
gata să aplaneze toate obstacolele 
susceptibile să împiedice progresul 
păcii".

Referindu-se la componentele unui 
acord de pace, Butros Ghali a reafir
mat că Egiptul va rămîne ferm pe 
pozițiile sale în ceea ce privește le
gătura dintre Sinai, Cisiordania și 
Gaza, cît și calendarul autonomie' 
palestiniene în aceste teritorii.

.BRUXELLES 22 (Agerpres). — Mi
nistrul israelian al afacerilor exter
ne. Moshe Dayan, aflat la Bruxelles 
pentru a participa la reuniunea tri
partită egipteano-israeliano-america- 
nă de duminică, a avut o întreve
dere cu ministrul vest-german al 
-afacerilor externe, Hans-Dietrich

Genscher, consacrată negocierilor de 
pace in Orientul Mijlociu.

După cum relevă agenția Associa
ted Press. Hans-Dietrich Genscher a 
reafirmat poziția tării sale, care se 
pronunță pentru retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în 
vederea facilitării unui acord de pace. 
El a subliniat interesul R.F. Germa
nia și al altor state membre ale 
C.E.E. fată de continuarea cu succes 
a tratativelor de pace între Israel și 
Egipt.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Libanul 
a protestat la Organizația Națiunilor 
Unite împotriva atacurilor Israelului, 
pe care le-a calificat drept ..nepro
vocate si nejustificate", rezervîndu-și 
dreptul de a cere convocarea unei 
reuniuni de urgentă a Consiliului 
de Securitate — relatează agenția 
Reuter.

într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U.. Kurț 
Waldheim, reprezentantul Libanului 
la Națiunile Unite, Ghassan Tueni, 
a relevat că. în cursul atacului de 
miercuri al aviației israeliene. au 
fost ucise trei persoane, alte 16 fiind 
rănite. El a declarat, totodată, că 
atacurile constituie o violare flagran
tă a suveranității Libanului, a lega
lității internaționale si a acordului 
de armistițiu libanezo-israelian.

Inițiative privind instaurarea unui regim 
de largă concentrare democratică

MANAGUA 22 (Agerpres). — Co
misia O.S.A. de mediere în conflic
tul intern din Nicaragua a propus 
autorităților și forțelor de opoziție 
din tară organizarea, la 25 februarie, 
a unui plebiscit privind rămînerea 
sau nu la putere a generalului Anas- 
tasio Somoza pînă la expirarea man
datului său prezidențial, în mai 1981. 
Propunerea prevede ca Înainte de 
organizarea plebiscitului, la 3 ianua
rie, să părăsească tara șeful Gărzii 
Naționale, generalul Jose R. Somoza, 
fratele dictatorului, și, de asemenea, 
fiul acestuia, Anastasip Somoza Por- 
tocarrero. Plebiscitul ar urma să se 
desfășoare sub controlul Comisiei 
O.S.A. de mediere, iar dacă rezulta
tul va fi favorabil lui Somoza, acesta 
ar urma să formeze un nou guvern, 
în cazul în care particlpanții la re
ferendum se vor pronunța împotriva 
rămînerii la putere a dictatorului, 
acesta ar urma să demisioneze din 
funcție la 2 martie și să părăsească 
țara la trei zile după aceasta, pentru 
a permite Congresului (parlamentul) 
să aleagă, fără presiuni și influențe, 
un președinte provizoriu pentru ur
mătoarele două luni. în această pe

rioadă s-ar proceda la amendarea 
constituției și desemnarea unui nou 
președinte al țării, cu un mandat de 
doi ani.

Propunerea Comisiei O.S.A. de 
mediere în conflictul intern din Ni
caragua a fost respinsă de cercurile 
guvernamentale, care o consideră 
„antipatriotică". Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.) și alte 
organizații politice de opoziție s-au 
pronunțat pentru înlăturarea pe cale 
revoluționară, a dictaturii somoziste. 
Ele au respins pînă in prezent me
dierea Comisiei O.S.A., apreciind că 
ea duce la menținerea regimului „so- 
mozist chiar și fără Somoza". Fron
tul* Amplu Opoziționist (F.A.O.) a 
acceptat propunerea Comisiei O.S.A. 
și a inițiat pe această temă, negocieri 
cu F.S.L.N., cu Mișcarea Poporului 
Unit (grupare a forțelor politice și 
sindicale care reprezintă clasa mun
citoare nicaraguană) și cu alte for
țe politice din țară. în vederea gă
sirii unei formule adecvate de insta
lare a unui regim de largă concen
trare democratică și populară în Ni
caragua.

„Perioada de după război — se 
arată în lucrare — se caracterizează 
prin -remarcabila constanță» cu care 
imense resurse au fost rezervate în 
fiecare an unor scopuri militare. De 
la încheierea celui de-al doilea război 
mondial și pînă în 1975, inclusiv, 
ansamblul cheltuielilor militare ale 
lumii a atins un nivel de ordinul a 
4 500 miliarde dolari. Această cifră, 
calculată la prețuri constante din 
1970, este aproape 
sigur mai mică 
decît in realitate, 
în medie, în va
loare reală, chel
tuielile militare 
mondiale au acu
zat o creștere 
anuală de 4,5 la 
sută între 1948 și 
1975". între ten
dințele caracteris
tice ale cursei 
postbelice a înar
mărilor, experții 
S.I.P.R.I. mențio
nează, pe de o 

' parte, curba ei 
ascendentă, iar pe 
de alta — menți
nerea ponderii co- 
vîrșitoare a statelor mari, puternic 
înarmate, in efortul militar global. în 
ciuda deplasărilor considerabile și ex
trem de semnificative care se produc 
în repartiția geografică a cheltuielilor 
militare mondiale — precizează ex
perții S.I.P.R.I. — partea principale
lor blocuri militare rămine prepon
derentă.

Dinamica bugetului militar mon
dial, amplu ilustrată în lucrare, 
scoate pregnant în relief fluviul uriaș 
de fonduri și resurse scoase anual din 
circuitul productiv. Astfel, omenirea 
a irosit pentru înarmări 9 miliarde 
de dolari în 1908, 14,5 — în 1913, 19.3
— in 1925, 23,2 — în 1930, 32,6 — in 
1935, 61,6 — în 1938, 64,7 — în 1948, 
107 — în 1951, 130,8 — în 1960, 209 
miliarde în 1970. După cum se știe, 
în ultimii ani creșterea bugetului 
militar global a fost și mai accentua
tă — respectiv 300 miliarde de dolari 
în 1575, 350 în 1976 și 400 miliarde în 
1977 — ultimul an pentru care există 
statistici complete. „Dacă se compară 
creșterea în planul resurselor mondia
le afectate cheltuielilor militare cu 
creșterea producției mondiale însăși
— remarcă experții S.I.P.R.I. — se 
constată : in ultimii 50 de ani cuan
tumul resurselor cu destinație milita
ră a crescut formidabil. Produsul 
total in întreaga lume a sporit de 
circa 5 ori intr-o jumătate de secol; 
cheltuielile militare, calculate la pre
țuri reale, s-au mărit de 10 ori".

Datele aduse de experții S.I.P.R.I. 
privind escalada vertiginoasă a chel
tuielilor militare și povara în creș
tere pe care acestea o reprezintă 
pentru omenire se înscriu drept im
portante contribuții la informarea 
guvernelor și opiniei publice asupra 
parametrilor fără precedent ai înar
mărilor, la eforturile depuse în pre
zent de un mare număr de state, 
intre care și România, pentru nego
cierea și adoptarea unor măsuri care

• In perioada postbelică Înar
mările au înghițit 4 500 mi
liarde de dolari • Cheltuie
lile anuale au crescut de 1<* 
9 miliarde dolari în 1908 la 
400 miliarde în 1977 • Fon
durile destinate înarmărilor 
au sporit de două ori mai re
pede decît producția de bu
nuri materiale • Cheltuielile 
dintr-un deceniu ale O.M.S. 
pentru eradicarea variolei 
sînt mai mici decît costul unui 

bombardier modern

să oprească această colosală risipă 
de fonduri in scopuri distructive.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— în broșura „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei inarmărilor 
si cheltuielilor militare. întrebări și 
răspunsuri", publicată de Oficiul pen
tru Informare Publică (O.P.I.) al 
O.N.U., alcătuită pe baza datelor din 
raportul cu același titlu al secreta

rului general al 
Națiunilor Unite 
— elaborat în ba
za cunoscutei ini
țiative a Româ
niei — sînt cu
prinse o serie de 
statistici și apre
cieri edificatoare 
privind proporți
ile .cursei înar
mărilor și efecte
le ei npcive asu
pra vieții econo
mice și sociale a 
tuturor statelor.

La întrebarea 
„Cum ar putea 
să ajute reduce
rea armamentelor 
la realizarea pro

gramelor In domeniul sănătății in 
lucrare se arată :
• „Organizația Mondială a Sănă

tății (O.M.S.) a cheltuit circa 83 mi
lioane dolari în răstimp de 10 ani 
pentru eradicarea variolei în lume. 
Această sumă nu ar ajunge nici mă
car pentru achiziționarea unui singur 
bombardier strategic modern".
• „Programul O.M.S. pentru era

dicarea malariei în lume, care se ri
dică la un cost estimat de circa 450 
milioane dolari, stagnează din lipsă 
de fonduri. Iar costul lui de-a lungul 
anilor reprezintă doar jumătate din 
suma care se cheltuiește într-o sin
gură zi. în lume, pentru scopuri mi
litare".
• „Eradicarea cîtorva dintre bolile 

transmisibile importante si aplicarea 
altor programe majore elaborate de 
O.M.S. ar costa sume derizorii com
parativ cu prețul cursei înarmărilor".

In vederea constituirii 
noului guvern belgian 
BRUXELLES 22 (Agerpres). — La 

sfârșitul consultărilor sale cu liderii 
principalelor partide politice si parla
mentului. regele Baudouin al Bel
giei l-a însărcinat, joi pe Willy 
Claes, membru al Partidului socia
list. fost ministșu al economiei, cu 
misiunea de informare în vederea 
constituirii noului guvern al țării.

Claes urmează a începe consultări 
pentru stabilirea partidelor care ar 
urma să fie reprezentate în viitoarea 
coaliție guvernamentală. De aseme
nea. va sonda opinia interlocutorilor 
săi asupra viitorului prim-ministru. 
I«a sfîrșitul misiunii sale, Willy Claes 
va prezenta propuneri concrete in 
acest sens suveranului belgian.

I
I
I

Convorbiri sovieto-ame- 
riCanO. Geneva au continuat, 
la 22 decembrie, convorbirile Intre 
Andrei Gromiko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance. Ele sînt 
consacrate desăvirșirii elaborării 
acordului privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive, rela
tează agenția T.A.S.S.

întrunit în sesiune,la Var- 
șovia. Seimul R. P. Polone a adop- 

I tat planul economiei naționale și 
bugetul 
sesiunii

IGierek, 
P.M.U.P., 
și de stat polonezi. în raportul pri
vind cele două probleme supuse

I examinării Seimului s-a arătat — 
I după cum relatează agenția P.A.P. — 

că in 1979 creșterea venitului națio- 
|> nai va fi de 2,8 la sută, a producției 

industriale de 4.9 la sută, iar schim-
I burile comerciale externe vor spori 

cu 7 la sută. S-a relevat, totodată,
I că sarcinile de plan privind redu- 
I cerea consumului de materiale și a 

cheltuielilor materiale în industrie și 
i în construcții trebuie considerate ca 
I fiind minimale. în ce privește bu

getul pe anul viitor, a fost reliefată 
necesitatea întăririi continue a disci-

I plinei bugetare și a căutării de noi 
posibilități pentru realizarea de 

; economii.
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pe 1979. La
au luat parte
prim-secretar al 
alți conducători

lucrările
Edward

C.C. al 
de partid

La Budapesta au luat 
lucrările sesiunii de iarnă a Adunării 
de Stat a R.P. Ungare. Au fo-R 
aprobate planul și bugetul de stat $ > 
anul 1979. precum și noul Cod pen 
al R.P. Ungare.

Fred Degazon—ales pre
ședinte al statului Domini- 

Parlamentul din insula Do
minica, stat caraibian care și-a obținut 
la 3 noiembrie independența, a ales 
în funcția de președinte al țării pe 
Fred Degazon, „speaker“-ul Con
gresului. Fred Degazon s-a născut 
în 1913 în insula Santa Lucia. A 
urmat studii universitare la Londra, 
iar. apoi a deținut funcții in admi
nistrația de stat din Santa Lucia. Do
minica și Jamaica. în cadrul alege
rilor prezidențiale din statul Do
minica a candidat pentru funcția su
premă ca reprezentant al Partidului 
Laburist Dominican.

Acord cultural Finlanda— 
Turcia* Gu Prdeiul vizitei între
prinse in Finlanda de primul mi
nistru al Turciei, Biilent Ecevit, Ia 
Helsinki a fost încheiat un acord 
cultural care prevede extinderea co
laborării . bilaterale în domeniile 
științei, educației, artei și sportului.

Contacte Portugalia — 
Cuba cadrul întrevederilor din
tre Ramalho Eanes, președintele 
Portugaliei, și Carlos Rafael Rodri- 
guez, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Cuba, aflat în vi
zită oficială la Lisabona, au fost 
analizate probleme privind intensifi
carea cooperării bilaterale, precum 
și evoluția situației internaționale.

„ATLAS MONDIAL AL COPILULUI"
WASHINGTON 22 (Agerpres). *— Condițiile de viață a sute de milioane 

de copii care trăiesc in țările in curs de dezvoltare se vor ameliora intr-o 
anumită măsură pînă la sfîrșitul acestui secol, dar ele vor rămine dificile — 
se arată intr-un „Atlas mondial al copilului", publicat la Washington de 
Banca Internațională pentru Reconstrucție șt Dezvoltare (B.I.R.D.).

Acest atlas a fost realizat în ajunul Anului mondial al copilului, pro
clamat pentru 1979 de Organizația Națiunilor Unite. Atlasul arată că in 
statele in curs de dezvoltare se află majoritatea copiilor lumii. Pe plan 
mondial — se arată in document — se va înregistra o scădere a ratei de 
creștere a natalității, dar situația va fi diferită de la regiune la regiune 
și adesea de la țară la țară.

I
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I
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Delegația Partidului So
cialist din Japoniacondusă d« 
președintele Comitetului Central 
Executiv al partidului. Ichio Asukata, 
și-a încheiat vizita întreprinsă în 
U.R.S.S. la invitația C.C. al P.C.țLS. 
Convorbirile dintre delegațiile P£- ’• 
și P.C.U.S., relateaza agenț.â 
T.A.S.S., s-au referit la probleme in
ternaționale actuale, diferite aspecte 
ale relațiilor sovieto-japorieze și ale 
legăturilor dintre Cele două partide.

I
Unul din cele mai importante pro

cese ale dezvoltării contemporane îl 
constituie apariția pe' harta lumii a 
zeci și t zeci de noi state, care, redeș
teptate* la viată din lunga noapte a 
epocii coloniale, au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare. Mar- 
cînd destrămarea sistemului colonial 
și transformarea sa dintr-o vastă re
zervă de forțe și resurse ale impe
rialismului într-o forță activă antiim- 
perialistă, constituirea noilor state 
independente reprezintă o uriașă 
transformare progresistă, revoluțio
nară în viata omenirii, care a inrîu- 
rit și înrâurește profund raportul de 
forte pe plan mondial in favoarea 
cauzei libertății popoarelor.

România, care în decursul istoriei 
sale a dus o luptă grea și îndelungată 
împotriva asupririi străine, pentru 
eliberare socială și națională, a ur
mărit cu caldă simpatie și și-a ma
nifestat activ solidaritatea cu lupta 
de eliberare a popoarelor acestor țări, 
acordîndu-le sprijin sub diferite for
me — politic, material, diplomatic și 
stabilind apoi relații diplomatice cu 
noile state independente imediat 
după constituirea lor. Dezvoltarea 
amplă a colaborării cu. aceste state, 
cu țările în curs de dezvoltare este 
una din orientările definitorii ale 
activității României pe plan interna
țional și care își' găsește fundamen
tarea in Programul partidului, în 
hotăririle Congresului al XI-lea, în 
cj.tvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în toate documentele de 
politică externă ale țării noastre. 
Relevind temeiurile acestei orien
tări statornice, principiale, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Dezvoltăm largi relații de colabo
rare și solidaritate cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
considerind că aceasta constituie o 
parte inseparabilă a luptei împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru apărarea inde
pendenței popoarelor, pentru dreptul 
fiecărei națiuni de a fi stăpină pe 
destinele sale, pentru pacea gene
rală".

întreaga dezvoltare a lumii con
temporane evidențiază ca una din 
sarcinile istorice ale mișcării revolu
ționare. ale țărilor socialiste, ale par
tidelor comuniste și muncitorești, ale 
forțelor înaintare de pretutindeni, 
necesitatea sprijinirii acestor state 
pentru lichidarea stării de subdezvol
tare și înaintarea lor pe calea făuririi 
unei vieți libere și prospere, pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale.

Este o realitate că noile state in
dependente, țările în curs de dezvol
tare constituie un aliat firesc al so
cialismului. al forțelor mondiale pro
gresiste în ansamblu. Ele s-au năs
cut din lupta împotriva imperialis

mului și se afirmă ca o prezență tot 
mai activă in viața internațională 
în lupta împotriva politicii imperia
liste și neocolonialiste de aservire, 
dominație și dictat, pentru promo
varea unor relații noi de egalitate și 
echitate. Aceste țări sînt vital inte
resate în menținerea și consolidarea 
păcii, condiția fundamentală, esen
țială a realizării operei de construc
ție pașnică de care depinde lichida
rea înapoierii moștenite. în același 
timp, în covârșitoarea lor majoritate, 
ele se orientează spre înfăptuirea 
unor transformări sociale progresiste, 
în vederea înlăturării structurilor 
perimate, anacronice, bazate pe exis
tența unor rămășițe de tip feudal.

imperioasă cu cît forțele imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului încearcă in felurite modali
tăți și forme să-și mențină sau să-și 
extindă pozițiile — țările în curs de 
dezvoltare reprezentînd astăzi prin
cipala arenă a luptei pentru reîm
părțirea nonelor de influentă și do
minație.

în această privință, de cea mai 
mare importantă pentru consolidarea 
independentei politice a noilor state 
este consolidarea independentei lor 
economice, depășirea stării de_ sub
dezvoltare. Firește, rolul hotărîtor 
în acest sens îl au înseși popoarele 
din țările respective, eforturile lor 
proprii, mobilizarea tuturor resurse-

resursd) vital necesare programelor 
de dezvoltare economică si socială, 
creînd totodată relații de dependentă 
fată de statele furnizoare de tehnică 
militară — ceea ce deschide breșe 
ingerințelor în treburile lor interne, 
periclitează grav independenta sta
telor respective.

După cum se știe, între unele din 
țările în curs de dezvoltare există 
diferite litigii, probleme nerezol
vate lăsate moștenire de perioa
da dominației coloniale. Interesele 
fundamentale ale acestor state, inte
resele generale ale tuturor popoare
lor. ale păcii în lume impun insă ca 
toate problemele litigioase să fie so
luționate pe cale pașnică, prin trata-

împărțirea în bogatl șl săraci, o lume 
în care toate popoarele să se poată 
bucura de prosperitate, bunăstare, 
dfemnitate. Depășirea decalajelor, fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale reprezintă un măreț 
obiectiv revoluționar al zilelor noas
tre, în care își găsesc expresie cerin
țele Înfloririi tuturor popoarelor, va
lorificării potențialului de resurse al 
lumii și progresului întregii omeniri, 
statornicirii- unor perspective trainice 
de pace.

Desigur, lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor economice constituie 
un grandios obiectiv istoric. Ome
nirea contemporană dispune însă de

Întărirea solidarității cu țările in curs de dezvoltare 
in lupta pentru independență, pace și progres social, 

pentru o nouă ordine economică
pentru realizarea unui progres acce
lerat in toate sferele vieții sociale. 
Este semnificativ in acest sens fap
tul că o serie din aceste state op
tează pentru calea socialistă de dez
voltare, caută căi specifice de a edi
fica, potrivit condițiilor și particula
rităților concrete, bazele unei noi 
orinduiri. Cu deplin temei se poate 
aprecia că, în ansamblul lor. noile 
state independente, țările în curs de 
dezvoltare se afirmă tot mai pregnant 
ca un important factor de progres 
in evoluția omenirii.

în dezvoltarea colaborării și soli
darității cu aceste state ca obiectiv 
prioritar se reliefează necesitatea in
tensificării sprijinului pentru întă
rirea independentei lor naționale. 
Lupta tinerelor state pentru conso
lidarea independentei reprezintă, in 
fond, o continuare nemijlocită a 
luptei de eliberare națională a po
poarelor respective — care, așa cum 
se știe, s-a bucurat de solidaritatea 
activă a forțelor politice înaintate, 
democratice din întreaga lume. In 
prezent, sprijinirea eforturilor lor 
pentru consolidarea independentei, 
asigurarea respectării dreptului lor 
de a fi stăpîne pe propriile resurse, 
de a-si alege calea dezvoltării în 
mod liber, fără nici un amestec din 
afară, potrivit voinței si intereselor 
lor fundamentale este cu atît mai

lor interne în vederea accelerării 
progresului economico-social. în ace
lași timp, se evidențiază necesitatea 
unei cooperări internaționale care să 
susțină aceste eforturi, să asigure 
accesul liber al țărilor în curs de 
dezvoltare la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne, stabilirea unui 
raport just intre prețul * materiilor 
prime și cel al produselor industriale 
— cerințe esențiale pentru instaura
rea unei noi ordini economice.

Pentru a fi eficient, pentru a se 
solda cu rezultate efective pe calea 
depășirii subdezvoltării, un asemenea 
sprijin trebuie orientat irr mod ex
clusiv în direcția dezvoltării forțelor 
de producție, a progresului economic, 
în primul rind a industrializării, dez
voltării intensive a agriculturii, in
tr-un cuvînt creării unei economii 
moderne, de sine stătătoare. Aceasta 
este o cerință cu atît mai stringentă 
cu cît forțele imperialiste încearcă 
să folosească asa-zisele „ajutoare" 
pentru a perpetua sau a crea noi 
forme de dependentă economică, de 
subordonare fată de marile monopo
luri și societăți multinaționale. Tot
odată este evident că nu poate con
tribui la depășirea subdezvoltării 
atragerea acestor state în viitoarea 
curșei inarmărilor ; dimpotrivă, a- 
ceasta are ca efect deturnarea în 
scopuri militare a unor fonduri și

tive, pe baza respectului și stimei re
ciproce, să se acționeze stăruitor pen
tru stingerea focarelor de încordare, 
cate pot oricînd degenera în conflicte 
cu consecințe imprevizibile, să se de
pună toate eforturile pentru instau
rarea unor raporturi de bunăvecină- 
tate și conlucrare prietenească. Uni
tatea țărilor în curs de dezvoltare 
constituie condiția hotărâtoare, ga
ranția cea mai sigură a consolidării 
independenței lor naționale ; numai 
prin întărirea solidarității lor, pu- 
nindu-se pe primul plan interesele 
fundamentale comune, ceea ce unește 
aceste state, se poate asigura po
poarelor acestora o perspectivă nouă, 
de progres și bunăstare. în același 
timp, numai actionind unite, aceste 
țări, care constituie marea majoritate 
a statelor lumii, pot să-și facă auzit 
cu mai multă putere cuvintul, să-și 
sporească contribuția la evoluțiile de 
pe arena mondială.

în mod firesc, țârilor socialiste, 
partidelor comuniste și muncitorești 
le revine îndatorirea de a se afla în 
primele rînduri ale.luptei pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale — aceasta fiind o parte 
inseparabilă ă misiunii istorice a 
mișcării revoluționare, a idealu
lui comunist, de făurire a unei 
lumi noi, în care să nu mai existe

resursele necesare pentru aceasta, de 
fonduri uriașe — care sînt insă în
dreptate spre alte scopuri, irosite in 
cursa înarmărilor. Este evident că 
principala piedică în calea efortu
rilor pentru înlăturarea acestei grave 
anomalii o constituie înarmările — 
imensă povară pentru toate popoare
le, deturnare inadmisibilă a resurse
lor lumii în condițiile cînd există 
zeci și zeci de state confruntate cu 
nevoi din cele mai acute, cînd sute 
de milioane de oameni trăiesc in 
foamete și mizerie.

Astăzi a devenit o idee-forță care 
dinamizează conștiințele înaintate 
de pretutindeni afirmarea imperati
vului încetării cursei inarmărilor, 
transferării resurselor irosite pentru 
noi arme de distrugere în scopul 
prosperității întregii umanități. Iată 
de ce este tma din îndatoririle su
preme ale tuturor forțelor politice 
progresiste de a milita pentru 
înfăptuirea unor măsuri concrete, 
efective de dezarmare, pentru redu
cerea cheltuielilor militare. Aceasta ar 
însemna atit diminuarea primejdii
lor ce planează asupra omenirii, cît 
și eliberarea unor fonduri indis
pensabile asigurării unor condiții 
demne de viață popoarelor din țările 
în curs de dezvoltare. Eforturile pen
tru încetarea cursei înarmărilor, ac
țiunile energice pentru reducerea

cheltuielilor militare și înfăptuirea 
dezarmării constituie astfel un ade
vărat teren de afirmare concretă a so
lidarității cu popoarele acestor țări.

Acționind neabătut pentru extin
derea colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare, pentru intărirea soli
darității active cu aceste țări. Româ
nia întreține relații cu peste 100 de 
state în curs de dezvoltare, promo
vează forme noi de cooperare, 
menite să contribuie la valorificarea 
eficientă a resurselor naționale 
ale acestora, la crearea unor eco
nomii de sine stătătoare, le acordă 
asistență tehnică și sprijin în forma
rea de cadre proprii de specialiști — 
in toate acestea reliefindu-se solidari
tatea in lapte a partidului și statului 
nostru cu popoarele acestor țări. In 
același timp, s-a extins an de an 
colaborarea României cu țările în 
curs de dezvoltare pe planul vie
ții politice internaționale. ceea 
ce își găsește cea mai semnifi
cativă reflectare in participarea 
țării noastre ca membră cu drepturi 
depline la activitatea „Grupului celor 
77", ca și în participarea ei ca invitat 
la activitățile țărilor nealiniate. în 
multiple acțiuni comune întreprinse 
Ia O.N.U. și în alte organizații mon
diale.

De o importanță determinantă pen
tru evoluția pozitivă a acestor 
raporturi s-au dovedit vizitele în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în numeroase țări în curs 
de dezvoltare, precum și vizitele 
efectuate in România de șefi de state 
și guverne din aceste țări. în- 
mînarea Premiului .,Simba" — sim
bol al luptei popoarelor Africii 
pentru eliberare își progres — 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se în
scrie ca o nouă expresie a inaltei pre
țuiri de dare se bucură pe toate me
ridianele ' secretarul general al parti
dului nostru pentru activitatea 
neobosită în slujba idei Ion libertății și 
neatîrnării popoarelor, a sprijinului 
consecvent pe care România socia
listă l-a acordat și 11 acordă luptei de 
eliberare națională, dezvoltării social- 
economice de sine stătătoare a po
poarelor Africii, a tuturor statelor 
noi, independente, înfăptuirii năzuin
țelor lor vitale de a înainta pe ca
lea progresului și civilizației.

România socialistă, așa cum se 
subliniază în documentele partidului 
nostru, in cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este hotărîtă să 
facă totul și pe viitor pentru întă
rirea solidarității și colaborării cu ță
rile în curs de dezvoltare, să-și spo
rească aportul la lichidarea subdez
voltării, la edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
potrivit aspirațiilor de pace, indepen
dentă și progres ale întregii umani
tăți.
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„Ziua națională de acțiu- 
jțg" desfășurată joi în Franța, a fost 
marcată — potrivit agenției France 
Presse — de numeroase greve și de
monstrații ale oamenilor muncii or
ganizate în toate regiunile tării. Ac
țiunea a fost inițiată de Confedera
ția Generală a Muncii (C.G.T.) în 
semn de protest, în special, împo
triva masivelor concedieri anunțate 
în ultima vreme de patronat în di
verse sectoare de activitate, 
privește presa, se relevă că _____
cotidiane, cu excepția unuia singur 
(„Le Parisien Libere"), nu au apărut 
joi, iar din cele 58 de cotidiane re
gionale au apărut numai 15.

In ce 
marile

Miliarde de lăcuste s att 
acumulat în unele regiuni ale Etio
piei de sud și Somaliei, amenințind 
recoltele nu numai din aceste țări, ci 
și din Kenya. Tanzania, Uganda și 
Sudan — a anunțat Organizația in
ternațională est-africană pentru 
combaterea lăcustelor. întrucît in
sectele nu au fost nimicite înainte de 
a se forma așa-numiții nori de lă
custe, acum nu se pot lua decît mă
suri de atenuare a urmărilor invaziei 
insectelor.
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Capriciile vremii
Temperaturile neobișnuit de ridi

cate in această perioadă a anului au 
făcut ca migdalii să înflorească în 
Sicilia. De obicei, migdalii înfloresc 
în sudul Italiei in luna februarie, cu 
acest prilej avînd loc și tradiționalele 
manifestări din celebra Vale a tem
plelor din Sicilia, care reprezintă cel 
mai important complex arhitectural 
din perioada clasică greacă, situat in 
afara teritoriului Greciei.

Ploile torențiale care au căzut in 
ultimele trei zile in statele .mexicane 
Sonora și Baja California Norte au 
provocat mari inundații. Multe lo
calități sînt izolate. Cinci persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 60 sint 
date dispărute. Pierderile sînt esti
mate la peste 25 milioane dolari.

tn nordul statului Sonora situația 
continuă să se agraveze — s-a anun
țat la Ciudad de Mexico. Autoritățile 
au luat măsuri pentru lichidarea in 
cel mai scurt timp a consecințelor 
inundațiilor.

Ploile torențiale au provocat mari 
inundații in Sumatra de Nord. Sute 
de case se află sub apă, iar impor
tante suprafețe agricole au fost inun
date. Numărul victimelor încă nu 
este cunoscut. Autoritățile au luat 
măsuri pentru ajutorarea sinistraților.
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