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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU 

în unități agricole din Ilfov și Ialomița
Secretarul general al partidului 

a indicat să se acționeze energic, 
cu toate forțele pentru strîngerea grabnică 
a recoltei și încheierea însămînțărilor

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a efectuat sîmbătă, 6 octombrie, în cursul 
dimineții, o vizită de lucru în județele ilfov și Ialomița, 
inspectînd, la fața locului, modul cum se acționează în 
agricultură, astfel încît pînă la 15 octombrie întreaga re
coltă să se afle în hambare, toate suprafețele prevăzute să 
fie însămînțate.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, și Vasile Mușat, prim- 
secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

LA 15 OCTOMBRIE
® Și ultimul bob al recoltei 

să fie adunat din cimp!
® Să fie trasă și ultima 

brazdă la însămîntări!
15 OCTOMBRIE

O zi care va confirma hărnicia 
lucrătorilor ogoarelor, capacitatea de 
organizare și mobilizare a organiza
țiilor de partid de la sate, priceperea 
de a folosi cu randament maxim po
tențialul agriculturii noastre.

' V PAGINA A 1I1-A

Bun venit prințului
moștenitor ui Juponiei!

întreaga vizită a ilustrat preocu
parea pe care o manifestă personal 
secretarul general al partidului pentru 
bunul rners al lucrărilor agricole, 
pentru ca in cel mai scurt timp, folo- 
sindu-se toate mijloacele existente in 
agricultură, mobilizîndu-se toate for
țele umane, să se asigure stringerea 
recoltei bune din acest an și înche
ierea insămințării griului.

In zonele agricole Afumați. Mana
sia. Balaciu. Căzănești. Crunti. Al
bești. Lehliu. de-a lungul întregului 
parcurs al vizitei de lucru, de circa 
230 kilometri, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a examinat stadiul acestor 
lucrări, a discutat cu membri ai 
cooperativelor agricole de producție 
si cu muncitorii din întreprinderile 
de stat, cu mecanizatori, cu cadre de 
conducere și specialiști din unități.

Pretutindeni se vădește că măsu
rile indicate in aceste zile organelor 
locale de. partid și de stat de către 
secretarul general al partidului pen
tru accelerarea recoltării si insămin- 
iârilor au stimulat concentrarea re
surselor existente in agricultură, o 
mai bună organizare a acestor lucrări 
și a transportului, acțiuni hotărite la 
care participă intreaga populație a 
satelor, intărirea disciplinei si ordi
nii. Nu peste tot insă s-a ajuns la 
folosirea in întregime a posibilităților.

Secretarul general al partidului se 
oprește pentru scurt timp lingă 
lanul de porumb al uneia din fer
mele I.A.S.-Afumați. unde recolta 
se ridică la mai bine de 5 200 kg po
rumb boabe la hectar. Dar. din cauză 
că munca nu este organizată așa cum 
ar trebui, pentru a se evita orice 
pierderi, in urma combinelor rămin 
multi știuleti. In drumul său pe tarla, 
tovarășul Nicolae Ceausescu ii strînge 
cu grijă de gospodar, cerind ca elevii 
și ceilalți locuitori ai satului să parti
cipe, în urma combinelor, la culesul 
întregii recolte.

In continuare, se merge în zonele 
Fierbinți, Dridu-Movilița și Coșerenț 
secretarul general al partidului 
examinînd de la bordul elicopterului 
mari suprafețe agricole. Reține aten

Pe ogoarele C.A.P. Albești La una din termele I.A.S. Balaciu

ția faptul că, deși se recoltează me
canizat. prea putini oameni au ieșit 
pe cimp, la celelalte munci agricole, 
iar porumbul strins in grămezi la 
margini de tarlale nu a fost ridicat 
și transportat spre hambare și silo
zuri. Reiese clar din constatările 
secretarului general că se' impune o 
activitate mai energică din partea 
comitetelor județene de partid, a or
ganelor agricole, acțiuni mai hotărite 
pentru aplicarea măsurilor stabilite 
de accelerare a recoltării, de elimi
nare a pierderilor ce pot diminua 
producția bună obținută atit la po
rumb, cit și la alte culturi, de mobi
lizare in acest scop a tuturor cetățe
nilor apți de muncă, in frunte cu 
comuniștii, cu activiștii, de partid din 
sate și comune.

Dincolo de Urziceni. in zona Ma- 
nasia, un nou popas. Lanul de po
rumb, cercetat atent de secretarul ge
neral al partidului, constituie o de
monstrație. concretă ,a faptului că 
atunci cind se asigură respec
tarea întocmai a regulilor și nor
melor agrotehnice și rezultatele sint 
corespunzătoare. Apreciind produc
ția realizată .la hectar, calitatea 
porumbului obținut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă ca 
în viitor să fie redusă distanța 
între rinduri, mărindu-se densi
tatea plantelor, ceea ce poate 
asigura un spor apreciabil de recol
tă. Se subliniază că producția totală 
de porumb obținută de cooperativă 
ar fi fost mult mai mare dacă pe 
tarlalele alăturate, unde după sece
rișul orzului a fost pus porumb în 
cultura a doua, aceste lucrări ar fi 
fost făcute fără întîrzieri, cîștigîn- 
du-se timp pentru ca știuleții aflați 
in prezent în faza de lapte să ajungă 
la maturitate ; astfel, .porumbul de 
aici ar fi putut fi recoltat pentru 
boabe și nu ca furaj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează, de asemenea, de mersul 
insămințării griului, cooperatorii din 
Manasia asigurindu-1 că în citeva 
zile vor termina această lucrare. în 
încheiere, răspunzind urărilor de

in mijlocul cooperatorilor de la C.A.R, Manasia

spor la muncă pe care le adresează 
secretarul general al partidului, ei 
tin să sublinieze că, așa cum s-a 
cerut, pînă la 15 octombrie vor 
termina fără pierderi culesul porum
bului, indeplinindu-și angajamentul 
de a obține o recoltă medie de 7 500 
kg boabe Ia hectar, cea mai mare 
din cele realizate aici.

Ferma nr. 2 a I.A.S. Balaciu. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat munca bună depusă aici, dar 
a criticat faptul că pe tarlale se află 
încă mari cantități de porumb neri
dicat, cerind să se intensifice 
transportul, să fie cit mai curind de
pozitată întreaga recoltă.

Zilele fierbinți ale recoltării au 
mobilizat intreaga populație din co
muna Căzănești și alături de părinți 
pe cimp se afla și pionierii, toți ele
vii școlii din localitate, in frunte cu 
profesorii lor. înconjurindu-1 cu 
dragoste, copiii împărtășesc tova
rășului Nicolae Ceaușescu bucuria de 
a-și îndeplini datoria patriotică, de a 
munci, în timpul practicii, pe ogoare, 
pentru plinea țării. Ei mulțumesc 
secretarului general al partidului 
pentru sfaturile și urările de spor la 
treabă ce le sint adresate.

Și aici, la Căzănești, dialogul secre
tarului general al partidului cu iîii- 
nistrul agriculturii se referă la mă
surile legate de intensificarea recol
tării, ' dar, în același timp, la necesi
tatea de a se asigura in anul viitor, 
prin măsuri temeinice luate de pe 
acum, o producție mai mare și de 
calitate, folosindu-se, totodată, cele 
mai bune soiuri și hibrizi, în funcție 
de condițiile de sol și de climă.

Continuindu-și vizita de lucru, 

secretarul general al partidului s-a 
îndreptat spre o altă zonă agri
colă, oprindu-se pe una din 
tarlalele cooperativei agricole din 
satul Rovine, comuna Crunți, ai 
cărui locuitori se aflau in mare 
număr la recoltatul porumbului. 
Cooperatorii de aici iși exprimă 
în . cuvinte simple, pornite din adincul 
inimii, bucuria de a-1 avea in 
mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a asculta sfaturile și 
îndemnurile sale.

— Bun găsit ! — le spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Văd că sinteți la 
masă. Vă urez poftă bună I Cum este 
porumbul ? Sinteți mulțumiți de re
coltă ?

— Mulțumim, tovarășe Ceaușescu !, 
răspund cooperatorii. Tocmai am În
trerupt treaba ca să mîncăm și noi 
ceva, și apoi ne apucăm din nou de 
lucru mai cu spor. Porumbul e bun, 
ajungem cam la 12 000 kg stiuleți la 
hectar, ' cum nu am avut nici
odată aici.

împreună cu harnicii gospodari din 
Rovine, bărbați și femei, secretarul 
general al partidului cercetează apoi 
știuleții din grămada aurie de po
rumb de la capătul tarlalei, apreciind 
calitatea acestuia, indemnindu-i pe 
săteni să pună c.it mai repede la 
adăpost această recoltă bună, urin- 
du-le, in încheiere, spor la treabă și 
multă sănătate. La rugămintea lor. 
înainte de a se despărți de coopera
torii din Rovine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se fotografiază împreună 
cu ei.

în continuare, pe ogoarele C.A.P. 
Albești si C.A.P. Lehliu. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat din nou. 

in cadrul analizei sale, necesitatea de 
a se respecta toate normele agroteh
nice. pentru a se asigura conai.ii 
bune realizării unor recolte sporite. 
Semănarea neuniformă, nerespectarea 
densității optime, folosirea de hibrizi 
diferiți pe aceeași tarla — unii din
tre aceștia de calitate mai slabă, 
utilizarea nu întotdeauna judicioasă 
a ingrășămintelor, nefolosirea erbici- 
delor in unele locuri, irigarea prin 
aspersiune și nu prin brazde — toate 
acestea au diminuat din recoltele ob
ținute in aceste unități.

în același timp, secretarul general 
al partidului a analizat și aici modul 
cum sint. folosite mijloacele mecani
ce, cum a fost organizată forța de 
muncă, cerind să fie grăbit ritmul de 
recoltare a porumbului si a altor 
culturi, de insilozare a furajelor, de 
insămintare a griului.

întreaga vizită, prin observațiile, 
indicațiile și concluziile formulate de 
secretarul general al partidului, a 
evidențiat faptul că agricultufa țării 
dispune de tpate condițiile ca ageste 
lucrări să fie încheiate pină la 15 
octombrie, lucrîndu-se intens zi și 
noapte, asigurindu-se participarea tu
turor cetățenilor satelor la terminarea 
recoltării și a insămințării griului.

înconjurind cu dragoste, cu sen
timente de stimă și prețuire pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. pretutin
deni lucrătorii ogoarelor au x tinut 
să-l asigure că stă in puterea lor de 
a îndeplini această sarcină pînă la 
15 octombrie, angajîndu-se de a nu-și 
precupeți eforturile, de a acționa cu 
dăruire revoluționară, intîmpinînd 
astfel cu cele mai bune rezultate cel 
de-al XÎI-lea Congres al P.C.R.

Astăzi sosește la București, 
ca răspuns la invitația făcută 
cu ocazia vizitei de stat efec
tuate de președintele Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu. in 
aprilie 1975, in Japonia, prințul 
moștenitor al Japoniei. Alteța 
Sa Imperială Akihito. împreu
nă cu Alteța Sa Imperială prin
țesa Michiko, care face o vizi
tă in Republica Socialistă 
România. în calitate de repre
zentant al maiestății sale Hiro
hito, împăratul Japoniei.

Prințul Akihito s-a născut 
la 23 decembrie 4933, la Tokio, 
fiind primul fiu al împăratu
lui Hirohito. După absolvirea 
cursurilor primare și secunda
re. la școala Gakushuin, in 
1952, intră la Facultatea de 
științe politice din Tokio. După 
absolvirea facultății, iși com
pletează pregătirea prin cursuri 
speciale organizate la palatul 
imperial. Desfășoară cercetări 
de biologie marină, fiind mem
bru al Societății de ihtiologie 
din Japonia.

învestirea sa oficială ca prinț 
moștenitor a avut loc in anul 
1952. Potrivit constituției nipo
ne. prințul Akihito il înlocu
iește pe împărat pe timpul ab
senței acestuia din țară și re
zolvă sarcinile ce revin șefu
lui statului în această perioadă.

In anul 1959 se căsătorește cu 
Michiko Shoda, familia princiară 
avind doi fii și o fiică.

Ca reprezentant personal al îm
păratului Hirohito, prințul Akihito 
a întreprins vizite în rrțai multe state 
ale lumii.

Relațiile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și japonez 
au primit un puternic impuls prin

30 de ani de la întemeierea
Republicii Democrate Germane

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat dl Republicii Democrate Germane 

Tovarășului WILLI STOPH 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

BERLINStimați tovarăși,
.. A( 3i°’a aniversafe a întemeierii Republicii-Democrate Germane ne oferă 

Rnm/n1 Comitetuiui Central al Partidului Comunist
Roman Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al 
Pc,??1 u P.1 roman și al nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră. Comi
tetului Central al Partidului Socialist lînit din Germania, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și poporului Republicii 'Democrate Germane felicitări 
cordiale și un cald salut tovărășesc.

Proclamarea Republicii Democrate Germane, eveniment de însemnătate 
istorica, a deschis in fața poporului tării dumneavoastră calea unor mari pre
faceri sociale, economice și politice, a făuririi noii orinduiri socialiste.

In cei 30 de ani' de existență a republicii, oamenii muncii din primul stat 
g?1*111*11 al muncitorilor și țăranilor, sub conducerea Partidului Socialist Unit 
clin Germania, au obținut realizări remarcabile in dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai, în opera de edificare a so- ; 
cietății socialiste dezvoltate.

Comuniștii, întregul popor român se bucură sincer de succesele Repu
blicii Democrate Germane în înfăptuirea programului adoptat de Congresul al 
IPartidului Socialist Unit din Germania, de făurire a societății socia
liste dezvoltate, de sporire continuă a gradului de civiliza,ie al poporului.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima deosebita satisfacție față de 
evoluția continuu ascendentă în această perioadă a legăturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate statornicite intre partidele, țările și popoarele noas
tre. Sintem ferm convinși căi în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, al Declarației comune, al celorlalte documente și înțelegeri 
convenite la nivelul cel mai înalt, raporturile prietenești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre cele două țări 
și popoare ale noastre se vor dezvolta și adinei tot mai puternic, spre binele 
comun, al cauzei unității țărilor socialiste, pentru triumful idealurilor socia
lismului.

De ziua marii sărbători, vă transmitem cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, iar poporului Republicii Democrate . Germane prietene noi și tot 
mai mari succese în dezvoltarea economicc-sccială, în intărirea și înflorirea 
patriei, in edificarea societății socialiste dezvoltate.

Dumneavoastră personal, stimați tovarăși, vă dorim multă sănătate, feri
cire și putere de muncă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

documentele semnate, in 1975, cu 
prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Japonia — comunicatul 
comun, document de importanță is
torică, ce, prin conținutul său, deschi
de largi perspective dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor de prie
tenie, colaborare și cooperare dintre 
România și Japonia, memorandumul
(Continuare în pag. a V-a)

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România
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Construcția întreprinderii de auto
turisme de mic lifiraj „Oltcit" din 
Craiova înaintează in ritm rapid. 
Pină în prezent au prins contur si
luetele zvelte. înălțate într-o mo
dernă arhitectură, ale celor cinci 
mari hale de fabricație : presai, pre
lucrări mecanice, montaj general, 
vopsitorie piese mari, vopsitorie pie
se mici — hale (:e se întind pe mai 
bine de 35 hectare. Toate aceste 
realizări dau ima
ginea celui mai 
mare volum de 
lucrări, înfăptuit 
intr-un interval 
atit de scurt, de 
către harnicii con
structori craio- 
veni, vorbesc de 
la sine despre 
forța lor de mo
bilizare și acțiu
ne. Odată cu di
mensiunea efor
tului depus, este 
evidentă rodnicia 
colaborării intre 
specialiștii ro
mâni și francezi, 
hotărirea lor co
mună de a finali
za în bune condiții această modernă 
întreprindere.

în această perioadă premergătoare 
Congresului al Xll-leâ al P.C.R., pe 
șantier se muncește cu-și mai multă 
stăruință. „Mai mult, mai bine, mai 
repede" — iată cuvîntul de ordine al 
tuturor oamenilor muncii de pe șan
tier. în fruitte cu cei aproape 550 de 
comuniști, care, amimati de îndem
nurile secretarului general al parti
dului. date cu prilejul vizitei de lu
cru din luna august, sînt hotărîți să 
nu-și precupețească eforturile pentru 
respectarea angajamentului asumat, 
ca în luna octombrie să poată începe 
probele la prima capacitate, iar 
în prima parte a anului viitor să 
înceapă fabricația de autoturisme. în 
acest scop, s-au luat măsuri ample 
si energice pentru accelerarea în 
continuare a ritmului de lucru pe

șantier. Dovada ? A fost încheiat 
montajul a 62 de prese și demarată 
în ritm intens montarea instalației de 
retuș și a liniei de fosfatare — puncte 
fierbinți de lucru care condiționează, 
de fapt, primele puneri în func
țiune. Practic, lucrările au intrat 
într-o nouă etapă decisivă. Aflăm de 
la ing. Petre Andreescu, directorul 
grupului de șantiere Craiova al 
T.M.U.C. București, că, în vederea

și aprecierile domnului Pierre Biliard, 
director generai adjunct al Societății 
mixte „Oltcit" : ..Românii și francezii 
manifestă toată bunăvoința si compe
tenta pentru atingerea scopului pro
pus — realizarea optimă a unul 
important obiectiv economic care să 
producă mașini de calitate, competi
tive pe piețele de desfacere. Desigur 
că Ia înălțarea unui obiectiv de o 
asemenea amploare si complexitate.

CONSTRUCȚIA „OLTCIT" A INTRAT 
INTR-O ETAPA DECISIVA

în această lună vor începe probele la prima capacitate de producție

grăbirii ritmului la montajul utilaje
lor si instalațiilor s-a organizat 
munca în schimburi prelungite, dîn- 
du-se ..startul" unei fructuoase între
ceri între formațiile de lucru de : la 
punctele-cheie — halele de vopsito
rie caroserii, firesaj si montaj gene
ral. O stimulatoare inițiativă, luată 
de conducerea grupului de șantiere 
amintit, se referă la realizarea, in 
baza proprie de producție, a peste 
50 tone suporți de susținere a con- 
veioarelor.

Fără îndoială, cel mai amplu front 
de montaj se înregistrează la secto
rul de presaj. Specialiștii români și 
francezi muncesc umăr la umăr, 
reușind să monteze mai mult' de 
jumătate din numărul de prese de 
Ia sectorul presaj. Edificatoare pen
tru modul fructuos de conlucrare 
între părțile română și franceză șînt

într-un spațiu restrîns. au fost si 
continuă să fie si obstacole, dar nu 
de nctrecut. Optimismul manifestat, 
o mai accentuată dinamizare a lu
crărilor acum, în; etapa decisivă, vor 
contribui, sînt sigur, la finali
zarea în bune condiții a întreprin
derii „Oltcit".

Așa cum aminteam, lucrarea cea 
mai presantă acum este montajul 
tehnologic, condiție sine qua non a 
începerii probelor de rodaj. La efor
tul susținut al montorilor s-a adău
gat si cel al beneficiarului. El lu
crează în multe puncte de lucru cot 
la cot in vederea „comprimării" 
timpului.

— Cea mai mare parte a persona
lului nostru tehnic și-a mutat biroul 
pe șantier, iar muncitorii participă 
efectiv la diferite lucrări pe șantier, 
cu precădere Ia montajul utilajelor.

în prezent, peste 150 viitori construc
tori de autoturisme, constituiți in 
echipe, dau o mină de ajutor mon- 
torilor și constructorilor — ne spu
nea ing. Vinicius Anghel, directorul 
tehnic al întreprinderii de autoturis
me de mic litraj — „Oltcit".

Hotărît lucru, pe acest șantier se 
înregistrează în prezent un ritm bun 
de lucru. Privind insă prin prisma 
apropierii termenului de începere a 

probelor și de în
cepere a fabrica
ției trebuie arătat 
că pe șantier mai 
sînt și probleme 
încă nesoluționa- 
te, pînă Ia capăt, 
se mai manifestă 
pe alocuri o ru
pere de ritm a 
activității. Iată de 
ce este necesar să 
se acționeze cu 
mai multă hotă
râre și răspundere 
pentru asigurarea 
neîntîrziată a tu
turor proiectelor 
și documentațiilor 
de execuție, să se 
impulsioneze rit

mul de realizare și livrare a utilaje
lor, in special de către unitățile 
subordonate Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și, 
nu în ultimul rînd, să se ia 
măsuri de suplimentare a efec
tivelor de montori și de accelerare 
a ritmului de execuție. Așa cum am 
constatat pe șantier, precum dealt
fel ne spunea și tovarășul Doru 
Craia., inginer șef al Grupului de 
șantiere „Oltcit". se impune cu ne
cesitate o mai bună mobilizare de 
forte in special la închideri de hale, 
la montajul utilajelor. Ia etansarea 
acoperișurilor și finalizarea acestora, 
la asigurarea fronturilor de lucru 
pentru montaj pe măsura sosirii do
cumentațiilor.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

Scurtă privire statistică la începutul trimestrului IV
( AVANSURI ) și

• Pe șantierul Combinatului siderurgic din Călărași, 
lucrările de construcții și montaj evoluează în ritm 
rapid, in avans față de grafice. Punctele de lucru 
cele mai „fierbinți" sînt viitoarele instalații-cheie ale 
combinatului: oțeiăria electrică a cuptorului nr. 1, 
sectorul de furnale-aglomerare și cele de laminare 
pentru profile mijlocii și grele.

® Adevărate recorduri în muncă pe șantierul salbei 
de hidrocentrale de pe rîuî Sebeș. Constructorii sînt 
hotărîți ca, la sfîrșitu! lunii noiembrie, să pună în 
funcțiune, cu 30 de zile înainte de termen, hidrocen
trala de ia Gîlceag.
• Premiere pe șantierul Combinatului de oțeluri 

speciale din Tirgoviște: cu un trimestru mai devreme 
au intrat în producție trăgătorla de bare și un cuptor 
cu flacără pentru neferoase din cadrul turnătoriei 
mixte.

® Pe șantierul întreprinderii de fire și țesături din 
fire de sticlă din București, beneficiarul a adresat 
felicitări muncitorilor din cadrul Trustului de izolații 
pentru lucrări industriale din București, pentru că au 
realizat lucrările de la cuptorul nr. 1 la o înaltă cali
tate și într-un timp record.

9 Constructorii Combinatului minier de la Roșia 
Poienii, județul Alba, au realizat, în 9 luni din acest 
an, un volum suplimentar de lucrări în valoare de 
5 milioane lei, depășind stadiile fizice la lucrările 
prevăzute în grafice.
• întreprinderea de ventilatoare din București a 

livrat suplimentar un număr important de ventila
toare necesare noilor obiective de investiții. Spe
cialiști din întreprindere sînt prezenți la Combi
natul de fire și fibre sintetice Săvinești și Combinatul 
petrochimic Pitești pentru a urgenta montajul acestor 
utilaje.

• Pe șantierul întreprinderii mecanice din Oradea 
— rămineri în urmă mari și un „nod" de probleme ne
rezolvate. Constructorii n-au suficientă forță de muncă, 
proiectanții și beneficiarul au datorii neonorate în pri
vința unor documentații de execuție.

O O întrebare pe adresa întreprinderii „Unio" din 
Satu Mare: cină veți livra toate cele 8 bancuri de 
tragere la rece necesare pe șantierul noilor capacități 
de la întreprinderea bucureșteană „Republica" ? Din 
informațiile noastre, discuțiile în jurul acestor utilaje 
durează de... opt luni.

• Reamintim conducerii întreprinderii de contac- 
toare din Buzău că s-a angajat să livreze integral 
pină la 10 octombrie toate cele 49 tablouri do co
mandă necesare stației de racord adine din cadrul 
Combinatului siderurgic Călărași. Pînă la scadență 
mai sînt 3 zile.

• Urgentarea montării utilajelor pe șantierul între
prinderii de mașlni-unelte din Rîmnicu Sărat rămino 
încă o problemă deschisă. în schimb, termenul de 
punere în funcțiune a turnătoriei de piese din fontă 
se apropie cu pași repezi — 30 noiembrie a.c.

• Indisciplină și restanțe pe șantierul blocului 65 
din Calea Rahovei, unde acționează lucrătorii grupu
lui 1 de construcții-montaj București. Zilele trecute, o 
echipă întreagă nu s-a prezentat la lucru decît cu 
mare întîrziere.

• întreprinderile de materiale de construcții din 
Buzău și Călărași nu și-au onorat decît într-o măsură 
redusă contractele privind livrarea panourilor prefa
bricate față de Trustul de construcții și montaj Pra
hova. Ce intenții au cei doi furnizori ?

Pe pe platforma Combinatului chimic Slobozia 

un apel muncitoresc către furnizori:

„LIVRAȚI-NE URGENT 
UTILAJELE RESTANTE!"

în numele comuniș
tilor șl muncitorilor de 
la Combinatul de în
grășăminte chimice 
Slobozia, ne adresăm 
dumneavoastră. celor 
cu care colaborăm, cu 
rugămintea de a grăbi 
livrarea utilajelor teh
nologice necesare unor 
noi instalații ce se 
construiesc in cadrul 
combinatului nostru. 
Din cauza neprimirii 
unor utilaje tehnolo
gice de la unitățile 
dv„ termenele sca
dente au fost aminate 
de multe ori și, odată 
cu aceasta, intrarea in 
funcțiune a importante 
capacități productive.

9 Facem apel la co
lectivul ÎNTREPRIN
DERII „23 AUGUST“- 
BUCUREȘTI pentru 
livrarea restanțelor din 
contractul 50/352 pe 
1975, privind compre
sorul de gaz sinteză 
nr. 5. Mulțumindu-vă 
pentru promptitudinea 
cit care ne-ați trimis 
in ultimele săptămini 
o serie de piese de 
schimb solicitate, ne 
exprimăm convingerea

că veți acționa la fel 
și in continuare.

9 Ne adresăm co
lectivului ÎNTREPRIN
DERII DE MAȘINI 
GRELE BUCUREȘTI 
pentru a urgenta, li
vrarea celor două tur
bine, cu termene sca
dente in martie 1978, 
precum și coloana de 
sinteză pentru instala
ția de uree, care tre
buia să sosească pe 
șantier încă din sep
tembrie anul trecut.
i Comuniștii 

din ÎNTREPRINDE
REA DE UTILAJ 
CHIMIC PLOIEȘTI ar 
putea să intervină mai 
energic pentru a ur
genta livrarea a două 
utilaje importante — 
striperul și scruberul 
pentru instalația de 
uree, deoarece le aș
teptăm din iulie 1978.

• Considerăm că un 
sprijin mai prompt 
putem primi si din 
partea comitetului de 
partid din întreprin
derea de utilai chimic 
i.GRIVIȚA ROȘIE“- 
BUCUREȘTI. finind 
seama că un conden

sator de carbonat pen
tru instalația de uree 
nu a fost livrat pină 
acum, deși se apropie 
un an de la expirarea 
termenului contractat.

Sintem convinși că 
apelul nostru va avea 
ecoul cuvenit in rin- 
dul dv.. al comuniști
lor, al colectivelor 
cărora ne-am adresat 
și veți întreprinde mă
suri practice și ime
diate pentru a ne 
sprijini in efortul nos
tru și al constructori
lor de a finaliza cit 
mai repede noile capa
cități de producție.

Elena DELIU 
secretara 
comitetului de partid

Inq. Valeriu 
PLATON 
director

Mihail VLASE 
președintele 
comitetului sindicatului 
Combinatul chimic 
Slobozia

Pentru dezvoltarea întreprinderii 
metalurgice din Aiud s-au alocat 
în ultimii ani importante fonduri 
de investiții. Prin construirea 
a numeroase capacități noi de 
producție s-a urmărit ea uni
tatea să devină un adevărat „me
canic șef“ al ramurii, profilul 
ei de fabricație urmînd să fie con
centrat pe execuția utilajelor teh
nologice unicat, necesare amplelor 
lucrări de investiții care se reali
zează în metalurgie. Dar, deși la 
această dată întreprinderea din 
Aiud trebuia să-și intre de mai 
mult-limp. în rol, titlul de „meca
nic șef“ continuă să fie încă un 
simplu deziderat. Cauza principală

PREA MULTE ȘEDINȚE $1 PREA PUTINA EFICACITATE
o constituie neintrarea in funcțiune 
a unor capacități de producție.

1— Deși termenele de punere in 
funcțiune au trecut rînd pe rînd, 
nici secțiile de preparare și for
mare, nici turnătoria nu funcțio
nează, astfel incit între sectoarele 
calde și cele de prelucrări meca
nice există un gol tehnologic, ne 
explică directorul tehnic al între
prinderii. inginerul Mircea Popa.

Neexistind pină acum, așa cum 
ar fi fost normal, un flux tehno
logic continuu, unitatea își acoperă 
o parte din deficitul de piese tur
nate de la întreprinderi din Brăila, 
Baia Mare, Alba Iulia, colaborări 
care încarcă costurile de producție.

în această situație ar fi fost 
normal ca pe șantier să intîlnim o 
masivă cohcehtdSVe 'de forțe teh
nice și umane, de natură să aducă 
în cel mai scurt timp posibil capa
citățile restante in stare să func
ționeze.

Dealtfel, zilele trecute a avut 
loc la Aiud o ședință de comanda
ment la care' au participat și cadre 
din conducerea ministerului și cen
tralei, care a stabilit măsurile ne
cesare pentru intrarea în funcțiune 
la 30 octombrie a sectorului de 
formare și a uneia din cele două 
linii de amestec. Dar activitatea 
de pe șantier, înțîlnită la citeva 
zile după această ședință, este de-

Utilaje năpădite de buruiana... nepăsării
Aparataje de precizie 

„depozitate11 sub cerul liber

Foto : C. Dan

parte de a demonstra că se urmă
rește cu răspundere traducerea în 
fapt *'»a măsurilor stabilite. Este 
drept că tn ultimele zile efectivele 
monturilor au crescut cu încă două 
brigăzi din cadrul întreprinderii du 
construcții și montaje siderurgice 
din Hunedoara, iar alți 20 de mun
citori ai beneficiarului lucrează și 
ei tot la montaj. Dar poate fi a- 
ceastă măsură suficientă in situa
ția restanțelor mari acumulate la 
lucrările de construcții montaj ? 
Pe șantier sînt adunate „de-a val
ma", in jurul halelor nepuse in 
funcțiune, sute de tone de uti
laje tehnologice, multe dintre 
ele descompletate sau deteriorate. 
Fotografiile alăturate nu sint docil 
citeva mostre ale dezordinii care 
domnește in ce privește păstra
rea acestor utilaje. Oare nimeni 
din conducerea ministerului sau 
din organele județene dc partid 
care au trecut de nenumărate ort 
pe șantier nu a observat cum este 
păstrat stocul de utilaj?, ajuns 
acum la peste 30 milioane lei

Din cauzi: dezordinii in care sînt 
„conservate" utilajele. montorii 
pierd mult timp pentru a-și alege 
piesele necesare. „Am plecat după 
un rulment pe care nu-1 mai gă
sim*. ne spune un montor dintre 
cei sosiți de la Hunedoara să 
impulsioneze ritmul lucrărilor pe 
șantier.

— De multe ori sintem în situa
ția de a căuta... acul in carul cu 
fin, adaugă șeful de echipă Bacoș, 
plecat și el după alte piese.

Supunem această stare de lu
cruri existentă pe șantierul între
prinderii metalurgice din Aiud 
atenției conducerii Ministerului In-

Un panou 
de automatizare 

începe să ruginească...

dustriei Metalurgice și Comitetu
lui județean de partid Alba, care 
trebuie să intervină neîntîrziat pen
tru curmarea neajunsurilor sem
nalate.

Dan CONSTANTIN 
Ștefan DINICĂ

---------------- ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.-----------------
Plenara Consiliului de conducere

al Uniunii scriitorilor
Plenara Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate maghiară
în Capitală s-au desfășurat, 

sîmbătă, lucrările plenarei Con
siliului de conducere al Uniunii 
scriitorilor, consacrate dezbate
rii documentelor celui de-al 
XlI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, sarcinilor ce 
revin scriitorilor din țara noas
tră în lumina acestor docu
mente.

La lucrări a participat tova
rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

în raportul prezentat de pre
ședintele Uniunii scriitorilor, 
George Macovescu, ca și în luă
rile de cuvint a fost exprimată 
adeziunea totală a scriitorilor 
români, maghiari, germani, slrbi 
și de alte naționalități la conți
nutul proiectului de Directive, 
al celorlalte documente ce vor 
fi dezbătute și aprobate de con
gresul partidului și în care mî- 
nuitorii condeiului regăsesc și 
propriul lor program de muncă, 
o nesecată sursă de idei pentru 
cărțile lor viitoare.

Scriitorii din Capitală și din 
tară care au luat cuvîntul au 
dat expresie atașamentului lor 
profund la politica internă și 
internațională a partidului și 
statului nostru. Ei au reliefat ro
lul hotăritor al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nîcolae Ceaușescu, la elaborarea 
și fundamentarea acestor impor

tante documente care asigură 
patriei noastre perspectiva dez
voltării armonioase, accelerate, 
înscrierea ei pe calea progresu
lui și civilizației.

Plenara a fâcut o largă trece
re in revistă a strădaniilor scrii
torilor de a da opere inspirate 
din marile prefaceri ale Româ
niei socialiste, din trecutul 
glorios de luptă al poporului, 
creații puse in slujba transfor
mării revoluționare a conștiinței 
umane, a creării unui nou uma
nism, umanismul epocii socia
liste.

Au fost subliniate preocupări
le scriitorilor de a transpune în 
operele lor indicațiile progra
matice ale secretarului general 
al partidului ca literatura 
născută în epoca contemporană 
să dea glas aspirațiilor de drep
tate, libertate și progres ale în
tregului popor, să oglindească 
imaginea nepieritoare a acestei 
mari opere constructive, să fie 
o literatură cu adevărat revolu
ționară, care să se afirme tot 
mai mult în sfera valorilor 
scrisului universal.

Participant» la dezbateri s-au 
angajat să-și consacre, în con
tinuare, tot talentul realizării 
unei literaturi puse în slujba 
măreței cauze a națiunii noas
tre de construire pe pămîntul 
României a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în raport și discuții a fost ex
primată totala adeziune la pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ginditor și arhitect 
al epocii noi, care a făcut ca nu
mele de România să sune astăzi 
mindru in lume, să fie reales la 
cel de-al XlI-lea Congres în 
funcția de secretar general al 
partidului.

în hotărirea adoptată de 
plenară se exprimă devotamen
tul fierbinte fată de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deplina a- 
deziune la documentele de im
portanță istorică ale Congresu
lui al XlI-lea al partidului. Se 
dă glas, de asemenea, angaja
mentului slujitorilor scrisului din 
tara nOastră, al scriitorilor co
muniști, de a contribui nemijlo
cit prin lucrările lor la realiza
rea vastei opere sociale și poli
tice de ridicare a nivelului de 
conștiință al maselor, de forma
re a omului nou, constructor al 
socialismului, de propagare a 
ideilor înaintate despre lume și 
viață ale partidului nostru. Acti
vitatea scriitorilor — se spune 
în hotărâre — este continuu 
călăuzită de indicațiile pe care 
secretarul general al partidului 
le-a dat în legătură cu sarcinile 
literaturii îh etapa actuală, de 
chemarea pe care a adresat-o 
tuturor creatorilor de a oglindi 

mai profund și mai cuprinzător 
lupta partidului, a clasei munci
toare, pentru transformarea re
voluționară a societății româ
nești.

în încheiere, participant» ia 
plenară au adoptat, în unanimi
tate, textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în tele
gramă se spune: „Scriitorii ro
mâni, maghiari, germani, sir'oi 
și de alte naționalități susțin cu 
trup și suflet politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, la a cărei fundamentare 
și elaborare, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit 
ginditor marxist, teoretician și 
organizator al construcției so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, ați adus o contribu
ție inestimabilă. Bucurindu-se, 
împreună cu ceilalți slujitori ai 
culturii; de grija și prețuirea pe 
care le-ați arătat în atitea 
rinduri față de creația pătrunsă 
de înaltele idealuri ale umanis
mului revoluționar. scriitorii 
sprijină cu nestrămutată convin
gere propunerea ca dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales la Con
gresul al XlI-lea în funcția de 
maximă răspundere de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român".

Simbătă dimineață au avut 
loc in Capitală lucrările Plena
rei Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă România 
consacrate dezbaterii proiectelor 
de documente ale Congresului al 
XlI-lea al partidului.

La plenară a participat tova
rășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, care a prezentat Raportul cu 
privire la documentele celui 
de-al XlI-lea Congres al parti
dului, precum și sarcinile ce re
vin Consiliului oamenilor mun, 
cil de naționalitate maghiară in 
noua etapă de dezvoltare a 
patriei noastre socialiste.

în raportul prezentat, ca și în 
luările de cuvint pe marginea 
acestuia, au fost evidențiate pe 
larg succesele de importantă 
istorică obținute de oamenii 
muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în procesul 
de transformare revoluționară a 
societății, precum și modul în 
care partidul a asigurat rezol
varea revoluționară a problemei 
naționale, prin asigurarea reală 

a egalității, în drepturi a tutu
ror cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate.

în raport, precum și în cadrul 
dezbaterilor, a fost subliniată 
însemnătatea covirșitoare a pro
iectelor documentelor programa
tice ale celui de-al XlI-lea Con
gres al partidului în ridicarea 
țării noastre pe noi trepte de 
civilizație și progres, în creș
terea susținută a nivelului de 
trai al poporului, în întărirea 
continuă a independentei și 
suveranității României socialis
te și a fost evidențiat rolul de
terminant al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în elaborarea 
și fundamentarea științifică a 
acestor documente. Reafirmînd 
adeziunea deplină la conținutul 
documentelor Congresului al 
XlI-lea, precum și atașamentul 
fierbinte ai oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară la po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vorbi
torii au condamnat, totodată, 
încercările unor cercuri din 
străinătate de a ponegri țara 
noastră, de a denatura realitatea 
din România, de a semăna dez
binare între poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare.

Dezbaterile din plenară au 
relevat, de asemenea, hotărirea 
Consiliului de a participa mai 
intens la activitatea politico- 

educativă condusă de partid 
pentru formarea omului nou, 
de a acționa pentru participarea 
tot mai profundă a oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră la înfăptuirea marilor sarcini 
ale cincinalului, a Programului 
partidului.

Participant» la dezbateri și-au 
manifestat, in numele oamenilor 
muncii maghiari, bucuria și 
adeziunea deplină la propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales de cei de-al XlI-lea 
Congres în înalta funcție de 
secretar general al partidului, ca 
o expresie a înaltei aprecieri 
de conducător comunist, om de 
stat și militant de seamă ai 
mișcării comuniste internațio
nale.

în rezoluția adoptată de parti
cipant» la Plenară se exprimă 
adeziunea deplină la proiectele 
de documente ale Congresului 
al XlI-lea, precum și hotărirea 
fermă a oamenilor muncii ma
ghiari de a participa cu toate 
forțele, în strinsă unitate și fră
ție cu întregul popor, la înfăp
tuirea neabătută a hotărârilor pe 
care le va adopta Congresul al 
XlI-lea al partidului.

în încheierea dezbaterilor, 
participant!! au adoptat o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune, intre altele : 
Plenara, exprimind, în nume

le oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, profunde 
mulțumiri partidului, dumnea
voastră personal, pentru condi
țiile de muncă și de viață crea
te tuturor oamenilor, fără nici 
o deosebire, a evidențiat cu sen
timentul satisfacției sincere ro
lul decisiv pe care 1-ati avut in 
rezolvarea revoluționară a pro
blemei naționale, in asigurarea 
deplinei egalități in drepturi a 
tuturor fiilor tării, în întărirea 
continuă a unității și frăției 
dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare. Parti- 
cipanții la plenară exprimă sen
timentele de profundă bucurie 
și mîndrie cu care oamenii 
muncii de naționalitate maghia
ră, împreună cu întregul popor, 
au primit și susțin din toată 
inima propunerea ca dum
neavoastră, tovarășe Nicdlae 
Ceaușescu, să fiți reales în 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului. însuflețiți de 
perspectivele noi pe care le 
conturează documentele Con
gresului al XlI-lea al partidului, 
vă încredințăm, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
maghiari din patria noastră. 
Împreună cu toți fiii țării, vor 
consacra întreaga lor energie și 
capacitate de muncă înfăptuirii 
programului partidului.
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IN 9 ZILE
a Rămine de 
recoltat porum
bul de pe 56 la 
sută din supra 
fețe.
• Rămin de în- 
sămînțaî 59 la 
sulă din supra

Toată recolta în hambare!
Toate suprafețele însămînțate!

PORUMBUL
mijloacelor scoase în cimp

— organizarea
în județul Constanța, aproape în

treaga suprafață de 190 000 hectare 
cu porumb se recoltează cu 
mijloace mecanice. S-a prevăzut 
o viteză zilnică de 4 300 hectare. 
Dar încă nu a fost atinsă. O accele
rare a lucrărilor a început abia din 
5 octombrie. Dar nu îndeajuns. 
Există, desigur, și moduri exemplare 
de a se acționa. în consiliile unice 
agroindustriale 23 August, Inde
pendența, Cernavoda, capacitatea de. 
lucru a combinelor este utilizată pe 
deplin. La I.A.S. Albești( viteza zil
nică este depășită cu 5—10 hectare), 
directorul Ruță Marin și inginerul- 
șef Dumitru Zabercă, împreună cu 
șefii de fermă urmăresc, pe cimp, 
realizarea graficelor de lucru de că
tre fiecare dintre cele două formații 
de mecanizatori, organizate în cinci 
module de combine. Subliniem și o 
inițiativă demnă de urmat. Pentru a 
grăbi stringerea recoltei, au fost 
reparate combinele CT-2-R (scoase, 
inițial, din uz) cu fiecare din acestea 
recoltindu-se cite 20 de tone de știu- 
leți pe zi. Pentru a folosi întreaga 
capacitate a mijloacelor de transport, 
s-a organizat încărcarea știuleților 
din grămezi cu mijloace mecanice, 
această operație redueîndu-se la fie
care camion de la o oră la 15—20. 
de minute. De asemenea, la baza vo
lantă s-a pus în funcțiune un încăr
cător frontal care ridică în pătule 
cite 250 tone de știuleți pe zi. 
în aceeași unitate s-a organizat ba-

Viteza era planificată pentru combine, 
nu pentru,., melci

în săptămîna 1—7 octombrie. în 
județul Vaslui suprafața de ne care 
a fost strinsă recolta de porumb a 
sporit de Ia 24 la sută la 38—40 la 
sută. Cu toate acestea, nu a fost 
atinsă viteza zilnică planificată. De 
ce ? Pentru că mijloacele mecanice 
sint prea puțin folosite. Este de ne-

tozarea știulețiloi-, realizîndu-se zil
nic peste 100 tone de boabe, care sint . 
expediate operativ la fabrica de nu
trețuri combinate din Negru Vodă.

Dar se constată in județ și nu
meroase cazuri cind munca incepe 
tirziu și se încheie devreme. Din 
cauza deselor defecțiuni la combine, 

. a lipsei de control și îndrumare in 
cîmp, în unitățile din cadrul consi
liului agroindustrial Cogealac, de 
exemplu, s-au recoltat numai 36 la 
sută din suprafețele cu porumb. La 
cooperativele agricole Cumpăna, Co
gealac, Mangalia și altele, în urma 
combinelor rămin știuleți risipiți, în
deosebi la capetele tarlalelor. Pe o 
tarla proaspăt recoltată de către 
combine, la cooperativa agricolă 
Mangalia porțiuni numeroase, de 
cițiva metri pătrați fiecare, cu po
rumb nerecoltat, se află in jurul 
stilpilor de telegraf. De asemenea, pe 
cîmp, seara, rămin grămezi de știu- 
leți descărcați pe pămîntul gol, fără 
nici un fel de protecție.

La C.A.P. Sinoe, 5 000 de tone de 
porumb recoltat zac în cîmp direct 
pe pămînt. Nu e singurul caz. Nu
mai o treime din porumbul recoltat 
în cooperativele agricole a fost trans
portat la bazele de recepție. Există 
deci suficiente argumente pentru 
concluzia că organele răspunzătoare 
de bunul mers al campaniei agricole 
au încă multe și urgente măsuri de 
luat. (C. BORDEIANU).

CIT S-A

corespondenții și reporterii „Scînteii"

grădinile

Pe terenurile fermei Moara Nouă a I.A.S județul Dimbovița s-a
încheiat culesul porumbului. Ieri se transportau de pe cimp ultimele can

tități de știuleți

LEGUMELE
că se poate și foarte bine!

înțeles, cum Ia nivelul trustului jude
țean I.A.S.. cu mecanizatori cu o 
vastă experiență, oină la această dată 
s-au recoltat mecanic doar 1 000 hec
tare din cele aproape 5 200 hectare 
planificate pentru mijloace tehnice. 
Randamentul la recoltatul cu combi
nele este cu totul necorespunzător.

Cu mijloacele mecanizate ale stațiu
nilor'de mecanizare trebuie să se re
colteze zilnic 340 hectare. Bilanțul de 
pină acum arată că, efectiv, combi- 

• ' ncle au funcționat numai 4 zile'.
> ■ ' ' ‘ Cauza principală o constituie nu

meroasele defecțiuni, '- faptul că 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii nu reușesc să mențină in 
stare de funcționare toate combinele. 
Un exemplu, doar. Timp de două 
ore. trei combine ■ pe care le-am ur
mărit la recoltat au funcționat doar 
30 de minute. Avincfu-se vedere 
că .in județ există 130 de echipa

mente pentru recoltat stiuleti Si 240 
pentru strîns boabe și că forță de 

• muncă- a satelor- vasluiene poate să 
asigure culesul in scurt timp a po
rumbului de pe Cele ■ aproape 90 000 
hectare, se impune intervenția ener
gică a comandamentelor comunale 
pentru o mai bună organizare a 
muncii. Odată cu încheierea recoltă
rii florii-soarelui. 200 de combine au 
intrat in planurile cu porumb, ceea ce 
înseamnă că. în următoarele zile, rit
mul culesului ar putea creste simți
tor., (Crăciun LĂLUCI).

CULES, CIT TREBUIA SĂ SE CULEAGĂ

de legume ale Bihoru
lui, de la primele ore ale dimineții, 
mii și mii de cooperatori și elevi dau 
acum ultima bătălie pentru culesul 
celor aproape 6 500 tone tomate, 500 
tone ardei, 3 500 tone varză si a rădă-- 
cinoaselor aflate încă pe cimp. Rit
mul zilnic de recpltare este de circa 
450 tone, ceea ce asigură aprovizio
narea îndestulătoare a fabricilor de 
conserve și. mai ales, a pieței.

De Ia Vaida și Borș, de la Sălacea 
și Otomani, de la Valea lui Mihai și 
Sînnicolau Român sint trimise zilnic 
pe piață ardei și tomate de cea mai 
bună calitate, deși, după cum se știe, 
aici, in citeva nopți mercurul termo- 
metrului a coborit ia zero grade. 
Pentru protejarea plantelor s-au fo
losit mctodeVsimple, dar eficace, cea 
mai des uzitată fiind acoperirea cu 
paie sau resturi vegetale.

Nota zece pentru întreprinderea 
județeană de transporturi auto, care

a reușit să asigure numărul necesar 
de mașini. Producătorii spun mul
țumiți că a fost pentru prima dată 
cind nu au avut necazuri cu camioa
nele. La rindul lor. cei de la trans
port sint foarte mulțumiți de felul 
în care s-a asigurat încărcarea și 
OTScărcarea autocamioanelor. S-a re
alizat. adică, acea sincronizare mult 
dorită.

Se acționează cu rezultate bune și 
pentru asigurarea stocurilor de legu
me pentru iarnă. Cantitatea planifi
cată de cartofi se află de acum în 
silozuri. în următoarele zile va fi 
suplimentată cu încă, .1 000 de tone. 
S-a insilozat o cantitate de ceapă 
aproape dublă față de cea prevăzută. 
Planul de însilozare la mere va fi si 
el depășit cu circa 300 tone. Gospodi
nele de aici au deci toate motivele 
să fie mulțumite pentru că au o că
mară de iarnă mai bogată ca oricind. 
(Iosif POP).

FRUCTELE
Se caută ceea ce trebuia căutat de mult:

ambalaje
In fiecare dimineață, la Co

mitetul județean dc partid Dîm
bovița, stațiunea de cercetări po
micole de la Voinești prezintă 
o informare de un fel deose
bit : stadiul recoltării fructelor și 
problemele care șe ridică iți.legătu
ra cu desfășurarea acestei lucr.ărj. 
Cea de ieri, 6 octomhrie, arăta că au 
fost culese 26 500 tone mere din cele 
30 930 tone, cite au fost evaluate. Pe' 
sectoare, situația se prezenta astfelt 
stațiunea experimentală Voinești a 
recoltat 5 440 tone din 6 000 tone cit 
este prevăzut; întreprinderile agri
cole de stat — 2 600 din 3100 tone ; 
cooperativele agricole — 11 080 tone, 
depășind cu aproape. 1 000 tone can
titatea evaluată. (De, mai greșesc oa
menii la evaluări, dar nu-i. rău cind 
iese în plus). în gospodăriile popu
lației s-au strîns 7 350 tone din cele 
11 000 tone cit se apreciază că se va 
realiza in această toamnă. Ce a con
tribuit la grăbirea culesului ? Ne răs
punde tovarășul Gheorghc Sțanciu, 
directorul stațiunii experimentale 
Voinești, unitate care coordonează 
întreaga activitate in pomicultura 
județului Dimbovița. Aflăm că, în a- 
cest an, spre împotrivirea unora, cu
lesul a început mai devreme, și anu
me pe 5 septembrie. în al doilea 
rind. ia stațiune și in unele unități 
se folosesc un mare număr de con- 
teinere, capacitatea fiecăruia echiva- 
lind cu 20 lăzi obișnuite cu mere. 
Fiecare fermă pomicolă, nu numai 
din stațiune, ci din tot județul, știe 
la ce unitate livrează fructele.

Probleme deosebite legate de cu
lesul fructelor : La cooperative
le agricole Dragomirești. Ungu
reni, Lucieni, Mănești și la 
mele întreprinderii agricole de 
Răzvad lipsesc ambalajele.

Ce se face pentru asigurarea 
balajelor

mitetul județean a analizat ce lăzi 
există in fiecare unitate și a dispus 
redistribuirea lor urgentă. Pentru 
grăbirea transportului, pe șoseaua 
care intră în bazinul pomicol al Dîm
boviței, doi lucrători de la I.T.A. țin 
evidența, Tidcăfiui 'camion care vine 
.și pleăc^ Oriei,, ihțirziere este sem
nalata opefatlv.' Probleme de rezol
vat: I.L.F. trebuie să grăbească pre
luarea merelor obținute in gospodă
riile populației. Și sint. multe. Mii 
de tone. (loan HERȚEG).

in plantațiile stațiunii ăe cercetări 
p.omicole Voinești — Dîmbovița, cu
lesul merelor este pe terminate. De 
aici se expediază Capitalei mii de 

tone de fructe

IN ZILELE DE 5

și grăbirea livrărilor ?

-

centralizate 
porumbul a

Șl 6 OCTOMBRIE IN 37 DE 1UDEJE

ARADMEHEDINȚIBRAILA BUZĂUTULCEAILFOV

BACĂUVRANCEASATU MAREBIHOR

MARAMUREȘ SUCEAVABISTRIȚAMUREȘHUNEDOARASĂLAJBOTOȘANINEAMȚ

Pînă la 6 octombrie, din datele 
la Ministerul Agriculturii rezultă că 
fost recoltat de pe 1 129 242 hectare, ceea ce 
reprezintă doar 44 la sută din prevederi. Reiese 
că în numai 9 zile porumbul trebuie cules în 
întregime-de pe mai mult de jumătate din su
prafețele cultivate.

în fiecare județ au fost calculate vitezele 
zilnice ce trebuie realizate pentru încheierea 
recoltării porumbului la 15 octombrie, lată însă 
ca ÎN DOUĂ ZILE — VINERI 5 Șl SÎMBÂTÂ 
6 OCTOMBRIE — ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE DE 
STAT Șl COOPERATISTE AU FOST RECOL
TATE NUMAI 143 826 HECTARE, FAȚĂ DE

272 820 HECTARE, CIT REPREZENTA SARCINA 
PENTRU ACEASTA PERIOADĂ. J Dealtfel, in 
grafic este prezentată, din acest punct -de ve
dere, situația existentă în fiecare județ — cifra 
înscrisă în dreptul județelor reprezintă, în pro
cente, .suprafețele cu porumb culese, față de 
sarcina planificată. Apare cit se poate de clar 
ca în majoritatea județelor organele agricole, 
organizațiile de partid și primăriile comunale 
nu au ' asigurat încă folosirea la capacitate 
maximă a mijloacelor mecanice și nu i-au mobi
lizat pe toți locuitorii satelor la culesul porum
bului. Din acest grafic lipsesc județele Brașov 
și Covasna, care, potrivit statisticilor,

început recoltarea porumbului. Sint și județe 
care dovedesc prin rezultate concrete că vi
tezele stabilite la cules pot fi depășite substan
țial atunci cînd și preocuparea organelor de 
partid și agricole este pe măsura.

Sițuația rezultată din grafic impune o con
cluzie fără echivoc: nerealizările din primele 
două zile aie acestei decade hotăritoare din 
agricultură trebuie recuperate integral in zilele 
următoare, prin sporirea corespunzătoare a 
vitezei de recoltare a porumbului. Timpul pre
sează, și în fiecare,județ intrarea în ritmul .sta
bilit și depășirea lui trebuie să se realizeze 
începînd chiar de astăzi. (A. PAPADIUC).

TELEORMAN IALOMIȚA CONSTANȚA

DÎMBOVIȚA VÎLCEA CARAȘ-SEVERIN GALATI VASLUI

■
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Imagine impresionantă 

a hărniciei și forței

creatoare a poporului
Cronica săptăminii ce se încheie 

consemnează, ca moment de amplă 
rezonantă, inaugurarea, in prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a celor
lalți tovarăși din conducerea de par
tid si de stat, a Expoziției realizări
lor economiei naționale EREN ’79 și 
Expoziției tehnice internaționale 
TEHNOEXPO ’79. înscriindu-se în 
suita de manifestări dedicate celor 
două mari evenimente din viața țării 
in acest' an — gloriosul jubileu al 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifasciste și antiimperia- 
liste și Congresul al XII-lea al 
P.C.R. —EREN’79 constituie o strălu
cită ilustrare a justeței politicii eco
nomice a partidului, ca și a hărni
ciei. capacității și forței creatoare a 
poporului nostru, o mărturie a creș
terii fără precedent a potențialului 
economic al țării, potențial ce repre
zintă o temelie trainică pentru dez
voltarea și mai puternică a Româ
niei, prefigurată in proiectul de Di
rective ale Congresului al XII-lea.

Trăsătură dominantă a expoziției, 
orientarea sure modernizare. com
petitivitate, înaltă eficiență economică 
iși găsește reflectare în zecile de 
mii de produse de inaltă tehnicitate, 
dintre care majoritatea poartă em
blema „produs nou“ sau 
modernizat".

Rodnicul dialog de lucru 
răș'ului Nicolae Ceaușescu 
cialisti. cadre de conducere 
citori privind căile de obținere 
succese in dezvoltarea și moderni
zarea producției, indicațiile concrete 
date ia fiecare din standurile vizita
te au exprimat, o dată mai mult, 
spiritul de exigență cu care partidul 
orientează eforturile colectivelor de 
oameni ai muncii din toate sectoa
rele economiei naționale spre obți
nerea unor performante mereu su
perioare. la nivelul celor mai avan
sate realizări pe plan mondial.

Politica tării noastre de colaborare 
și cooperare economică, participarea 
ei mereu mai amplă la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul 
de valori economice este sugestiv 
oglindită de prezența Ia ediția din 
acest an a TEHNOEXPO. alături de 
țarâ-gazdă, a peste 350 de firme din 
21 de țări, înlesnindu-se astfel 
schimbul de experiență între specia
liștii români și străini, încheierea 
unor tranzacții economice reciproc 
avantajoase.

„produs

al 
cu 
si

tova- 
spe- 

mun- 
a noi

Spre cote mereu 

mai înalte de progres 

aie economiei naționale
în contextul preocupărilor condu

cerii partidului pentru continua per
fecționare a activității în principa
lele sectoare z ale vieții economice 
s-a înscris și ședința de lucru, des
fășurată sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrată anali
zării și stabilirii unor măsuri nece
sare în domeniul industriei extrac
tive. Concluziile desprinse, ca ui*-

SESIUNE
ȘTIINȚIFICA

în Capitală a avut loc. în perioa
da i—6 octombrie, o sesiune de 
comunicări, prilejuită de 'împlinirea 
a 30 de ani de activitate a In
stitutului de cercetări chimico-far- 
maceutice, la care au participat 
specialiști din unități de cercetare, 
cadre didactice din centrele univer
sitare București, Cluj-Napoca, Iași, 
Timișoara, Tîrgu Mureș, Craiova, re? 
prezentanți din întreprinderile produ
cătoare de medicamente.

Cele peste 300 de comunicări pre
zentate au evidențiat succesele obți
nute și preocupările colectivului in
stitutului bucureștean. A fost relevat, 
cu acest prilej, faptul că, pe baza 
cercetărilor efectuate, s-au asimilat 
cele mai importante grupe de pro
duse medicamentoase, asigurîndu-se 
din producția internă circa 95 la sută 
din întreg necesarul de medicamen
te, în cadrul unui nomenclator diver
sificat, corespunzător cerințelor tera
peutice moderne.

EXPOZIȚIE 
FILATELICA

La Iași s-a deschis sîmbătă o expozi
ție de filatelie intitulată „Știința și 
tehnica în sprijinul progresului". 
Expoziția grupează peste 15 000 de tim
bre. ce aparțin unor pasionați colec
ționari din 16 județe ale țării, tim
bre ce ilustrează cu precădere pro
gresul tehnic în ramuri de bază ale 
economiei — industriile chimică, ex
tractivă, electrotehnică, transporturi.

Cu acest prilej, la Iași va avea Iod 
Si un simpozion pe teme filatelice.

mare a unei temeinice și exigente 
analize critice și autocritice, vizează 
sporirea eforturilor pentru îndepli
nirea integrală și la parametri supe
riori ă sarcinilor de plan în indus
tria cărbunelui, petrolului și a celor
lalte substanțe minerale, intensifica
rea activității de cercetare și pros
pectare geologică în vederea punerii 
în valoare a noi rezerve 
gaze naturale, 
feroase și neferoase, a descoperirii 
de noi surse energetice și de materii 
prime, necesare satisfacerii nevoilor 
în continuă creștere ale economiei 
naționale.

Dezbaterea publică a documente
lor Congresului al XII-lea al P.C.R.( 
a atins cote superioare în amploare* 
și intensitate, ca urmare a publi
cării proiectului Programnlui-direc- 
tivă de dezvoltare economico-socială 
a României în profil teritorial în 
perioada 1981—1985. Componentă a 
strategiei unitare de largă perspec
tivă a partidului privind 
rea progresului, multilateral al tutu
ror zonelor țării, proiectul — elaborat 
sub conducerea nemijlocită și cu 
aportul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — concretizează

de titei.
cărbune, minereuri

asigura-

se impune ca sarcină prioritară a 
organizațiilor de partid, a colective
lor de oameni ai muncii 
ficarea eforturilor spre a 
obținerea, pină la sfirșitul 
a unor succese tot mai mari 
terea producției și productivității 
muncii, valorificarea superioară a 
materiilor prime, economisirea se
veră a energiei și combustibilului, 
ridicarea calității și nivelului teh
nic. Cele aproape trei luni care ne 
mai despart de începutul ultimului 
an al cincinalului să fie trans
formate, prin munca harnică, pli
nă de elan, a tuturor fiilor țării, 
intr-o perioadă a muncii record în 
industrie, în investiții, în agricul
tură, în toate sectoarele ! Este cel 
mai potrivit mijloc de a întimpina 
Congresul al XII-lea al P.C.R.

intensi- 
asigura 
anului, 

in creș-

în slujba păcii 

și colaborării
Și în această săptămînă. un șir de 

fapte și acțiuni ilustrează concludent 
activitatea constructivă intensă a

CRONICA SĂPTĂMÎNII
orientările și sarcinile de bază me
nite să determine în viitorul cin
cinal, imbunătățirea în continuare a 
amplasării teritoriale a forțelor de 
producție, sistematizarea, și moderni
zarea localităților, astfel incit să se 
creeze condițiile necesare ca deplina 
egalitate in drepturi a tuturor cetă
țenilor țării, fără deosebire de na
ționalitate, să se sprijine pe temelia 
trainică a creșterii potențialului eco
nomic al tuturor județelor.

Ansamblul prevederilor acestui im
portant document, obiectivul său 
major — realizarea în toate ju
dețele, pînă în 1985, a 
ducții globale anuale de cel puțin 
70 000 Iei pe locuitor — expri
mă cu forța de convingere a fap
telor profundul și autenticul uma
nism propriu orinduirii sociale și 
de stat a României socialiste, poli
ticii partidului nostru.

unei pro

Puternic avînt în muncă

în întîmpinarea

Congresului al XII-lea 

al partidului
Ultima săptămînă a fost marcată 

de importante realizări în marea 
întrecere socialistă desfășurată în 
întîmpinarea Congresului al XII-lea, 
paralel cu adoptarea de măsuri con
sacrate bunei pregătiri a producției 
anului viitor în industrie, construc
ții și în agricultură.

în spiritul îndemnului adresat de 
secretarul general al partidului în
tregului popor : „Să intîmpinăm Con
gresul cu sarcinile îndeplinite în 
toate domeniile de activitate !“ —

• DOLJ. La Teatrul pen
tru tineret „Studio T-94“ din 
Craiova a avut loc un reușit 
spectacol în premieră sub ge
nericul „Sintem ai tăi. partid 
al demnității". (Nicolae Bă- 
bălău). • ORADEA. Au fost 
lansate, în prezența autorilor, 
lucrările : „Voievodatul Transil
vaniei**, vol. II, de acad. Ștefan 
Pascu — la Muzeul Țării Crișu- 
rilor ; „Dieta românească a 
Transilvaniei** și „Civilizația fie
rului la daci**, de S. Retegan și, 
respectiv, I. Glodariu — la Li
ceul pedagogic „Ioslf Vulcan" ; 
„Mișcarea românilor pentru uni
tate națională și diplomația pu
terilor 
semnată de Teodor Pavel, 
nerariile italiene ale unui filo- 
sof“, de Balazs Sandor — la în
treprinderea „Solidaritatea**, 
„Permanențe filosofice româ
nești" de Gheorghe Toma — la 
clubul C.F.R. din localitate. în 
holul hotelului „Lotus", din sta
țiunea balneară Felix, s-a des
chis o expoziție de artă fotogra
fică, organizată de membrii 
Foto-cine-clubului „Nufărul** al 
întreprinderii poligrafice „Cri- 
șana" din Oradea. (AL Peti). 
• DÎMBOVIȚA. La biblioteca 
județeană au fost deschise ex
pozițiile de carte „Cîntec ■ lîngă 
sonde**, dedicată Zilei petrolistu
lui, și „Cartea în slujba progre
sului social". La clubul „Fla
căra" din Moreni s-a desfășurat 
spectacolul „Oameni de aur“ de
dicat oamenilor muncii din 
cele două schele petroliere ale 
orașului. Au participat forma
țiile de muzică ușoară și popu
lară ale petroliștilor și grupul 
folk Moreni. (Gh. Manea). • SI-

centrale, 1878—1895“,
„Iti-

în do-. partidului si statului nostru 
meniul vieții internaționale.

Dezvoltarea raporturilor de 
nie. solidaritate și colaborare 
publica Democrată Germană 
ternic stimulată de întîlnirile 
vorbirile dintre tovarășii 
Ceaușescu și Erich Honecker 
găsit reflectarea si în primirea de 
către secretarul general al partidului 
nostru a dr. Gerhard Weiss. . vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., în cursul întrevederii fiind 
exprimată dorința comună de a se 
acționa pentru ca aceste rapor
turi să se, amplifice și să se 
diversifice în continuare. în același 
timp, schimbul de mesaje prietenești 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito a dat glas satisfac
ției fată de dezvoltarea relațiilor ne 
multiple planuri dintre cele două țări 
si popoare, precum si hotărîrii de a 
extinde în continuare aceste raporturi.

Toate acestea, ca și întîlnirea 
de lucru româno-bulgaro-iugosla- 
vă de la Drobeta-Turnu Severin 
consacrată analizării unor proble
me de interes comun legate de reali
zarea complexului hidroenergetic Tr. 
Măgurele-Nicopol și sistemului hi
droenergetic și de navigație „Porțile 
de Fier II". convorbirile româno- 
chineze, de la Beijing, precum și o 
serie de alte acțiuni oglindesc Con
cludent preocuparea constantă a 
României pentru dezvoltarea legătu
rilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste.

în același timp, prezenta în tara, 
noastră în cursul acestei săptămînl a 
unor personalități de seamă din di
verse țări ale lumii — între care mi
nistrul federal al industriei, comer
țului și meseriilor din Austria, pri
marul orașului Atena — primirea 
acestora de către președintele Nicolab 
Ceaușescu, precum si convorbirile 
la nivelul miniștrilor de extern.e de

priete- 
cu Re-
— pu
și con- 
Nicolae
— și-a

premiere 
începutul 

Teatrul 
— „De 
moarte'*,

BIU. Celor două 
prezentate de la 
acestei stagiuni de 
de Stat din Sibiu 
viață, de dragoste, de
spectacol de poezie și muzică 
veche românească, regia Nico- 
leta Toia, și „Neînțelegerea** de 
Albert Camus, regia Drago? 
Galgoțiu — li se alătură pre- 
mierele aflate în pregătire — 
„Răceala** de Marin Sorescu. 
regia Iulian Vișa, secția română, 
și „Biciclistul** de Valentin Mun-

CARNET CUI

teanu, regia Gheorghe Mileți- 
neanu, secția 
cadrul suitei 
prilejuite de 
de ani de la 
cietății de înfrumusețare a Si
biului** la Sibiu au fost deschi
se patru expoziții cu tema „Ur
banism și înfrumusețare** : o ex
poziție de pictură (la Casa Arte
lor), una de fotografii-color (la 
Casa de cultură a sindicatelor), 
o alta filatelică (la sediul filia
lelor A.F.R.), precum și o expo
ziție florală (în Parcul Sub 
arini). Sub același generic, la 
Casa de cultură a sindicatelor a 
avut loc un simpozion la care 
au participat edili și numeroși 
cetățeni ai orașului. (Nicolae 
Brujan). • MEHEDINȚI. La 
casele de cultură din Drobeta- 
Turnu Severin, Orșova, Stre- 
haia, Vinju Mare și Baia de 
Aramă s-au organizat dezbateri

germană. în 
de manifestări 
împlinirea a 100 
înființarea „So-

Un proces pentru 
audienta

la Washington si Paris, vizita dele
gației M.A.N. în Italia și a delegației 
Consiliului de Stat al României în 
Portugalia vin să întregească tabloul 
unei intense activități consacrate 
dezvoltării relațiilor de colaborare cu 
toate statele, indiferent de orinduirea 
socială, în folosul cauzei destinderii, 
păcii și înțelegerii în lume.

Potrivit cerințelor 

edificam noii ordini 
economice mondiale
Un șir de importante reuniuni in

ternaționale din această săptămînă 
au readus in atenția opiniei publice 
problemele deosebit de stringente ale 
edificării noii ordini economice mon
diale. Este vorba de reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale „Grupului celor 77", desfășu
rată la sediul O.N.U. din New York, 
ca și de sesiunea anuală a F.M.I. și 

.B.I.R.D., eare a avut loc la Belgrad.
Acționînd în spiritul politicii sale 
neabătute îndreptate spre înfăptuirea 
acestui deziderat istoric. România so
cialistă a depus, alături de celelalte 
țări participante, eforturi susținute 
pentru ca documentele adoptate să 
reflecte in mod adecvat cerințele noii 
ordini. în acest sens, țara noastră 
a propus un ansamblu de măsuri 
constructive și eficiente în sprijinul 
eforturilor țărilor în curs de dezvol-' 
tare. în aceeași ordine de idei, Româ
nia consideră că se impune intensifi
carea eforturilor pentru asigurarea 
unei pregătiri temeinice a sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1980. consacrată noii or
dini economice. România acordă o 
atenție deosebită ideii de a se angaia 
negocieri globale care să permită 
abordarea în strînsa lor intercone
xiune a problemelor majore pe care 
le pun dezvoltarea si adîncirea coope
rării economice 
mod special cele privind 
prime, energia, stimularea 
jui. știinta si tehnologia, 
monetare si financiare.

internaționale. în 
materiile 
comertu- 
aspectele

Probleme majore

0. N. U.pe
La Organizația Națiunilor Unite au 

continuat, în această săptămînă, dez
baterile de politică generală, în ca
drul cărora au fost puse cu putere 
în evidentă acuitatea unor mari dto- 
bleme care frămintă omenirea : 
dezarmarea generală, și în primul 
rînd cea nucleară, solutionarea pe 
cale politică a situațiilor conflictuale. 
eliminarea ultimelor reziduuri ale co
lonialismului. eradicarea apartheidu
lui și discriminării rasiale, sporirea 
rolului și eficientei O.N.U. în viata 
internațională. în mod firesc, în 
cuvîntările rostite apar deosebiri de 
opinii, puncte de vedere contradic
torii. dar se poate spune că în an
samblu a fost exprimată dorința de 
a se depune eforturi pentru ca pro
blemele lumii de azi să-și găsească 
soluționări adecvate, o condiție esen
țială în acest sens, degajată din 
dezbateri, fiind soluționarea ne căi 
politice a problemelor litigioase, 
democratizarea relațiilor internațio
nale și. în acest cadru, creșterea ro
lului și eficientei O.N.U.

Tudor OlARU 
Gh. CERCELESCU

cu tema: „Rolul și contribuția 
consiliilor inginerilor și tehni
cienilor în activitatea de intro
ducere a noului în producție". 
„Națiunea română și contempo
raneitatea" a fost tema unei 
mese rotunde organizate la Că
minul cultural din Hinova. în 
sala universității cultural-științi- 
fice din Drobeta-Turnu Severin 
s-a desfășurat dezbaterea : 
„Geto-dacii și popoarele antice 
din spațiul mediteraneean". 
Formațiile artistice ale Casei de 
cultură din Strehaia au susținut 
în fața locuitorilor orașului 
un spectacol sub genericul : 
„Cîntec și joc’ pe Valea Mo- 
trului". La Clubul „Patria" 
din Drobeta-Turnu Severin s-a 
desfășurat recitalul de poezie 
patriotică „Te slăvim, partid 
iubit". Formațiile artistice ale 
căminelor culturale din Dirvari, 
Dumbrava șiJVlădaia au susți
nut in cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui spectacole artistice sub 
genericul „Partidul — mîndria 
noastră". în localitatea Patul ele 
s-a desfășurat simpozionul 
„Personalități ' de seamă ale 
științei românești și universale". 
(Virglliu Tătaru). • TG. MU
REȘ. în organizarea oficiului 
de expoziții al Consiliului cultu
rii și educației socialiste. în să
lile filialei Mureș a Uniunii ar
tiștilor plastici de la Palatul 
culturii din Tîrgu Mureș a avut 
loc vernisajul expoziției re
trospective a pictorului Ion 
Musceleanu. Sînt expuse apro
ximativ 50 de lucrări de pic
tură ilustrînd principalele pe
rioade de creație ale pictorului. 
(Gh. Giurgiu).

De „Ziua petrolistului"
în plină toamnă, cinci 

bruma îmbracă trupul 
zvelt al sondelor țării, 
am rezervat chenar de 
sărbătoare in calen
darul nostru muncito
resc celor care extrag 
din adincuri „aurul 
negru" și il transfor
mă în produse utile 
economiei naționale în 
rafinării. Importantă 
ramură economică, in
dustria petrolieră ocu
pă în momentul de 
fată o poziție deosebi
tă, decUrgind din rolul 
acesteia in 
ritmurilor 
dezvoltare. 
României

Așa cum 
eurind secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul 
ședinței consacrate 
perfecționării activității 
în domeniul industriei 
extractive, se impun 
măsuri de natură să 
asigure sporirea sub
stanțială în piitorii ani 
a producției românești 
de petrol. Este necesa
ră intensificarea lucră
rilor de foraj, îndeo
sebi la mare adinci-

susținerea 
înalte de 

proprii 
socialiste, 

sublinia de

pentru
coperi noi rezerve, 
creșterea gradului de 
recuperare a țițeiului

din zăcăminte, sporirea 
extracției, atit in tere
nurile petrolifere cu
noscute, dar in special 
in cele nou descoperi
te. îmbunătățirea re
zultatelor in industria 
petrolieră, ridicarea lor 
la cota pretențiilor 
statuate in întreaga 
noastră activitate im
pune aplicarea imedia
tă in viață a indicației 
secretarului general al 
partidului privind în
tărirea ordinii și dis
ciplinei în producție, 
asigurarea 
cadrelor, 
întregului ,______
tehnic și uman în ve
derea realizării exem
plare a planului, a pro
gramelor stabilite.

Felicitindu-i cu căl
dură pe toți cei ce lu
crează in industria pe
trolului pentru hărni
cia și priceperea lor 
profesională, le dorim 
muncă spornică și ie 
urăm să obțină în în
tîmpinarea Congresu
lui al XII-lea al parti
dului noi și impor
tante succese.

stabilității 
mobilizarea 

potential

de foraj din Craiova au încheiat. în aceste zile.• Petroliștii schelei
lucrările; de foraj la cea de-a 1 460-a sondă realizată de la începerea activi
tății unității. Numai în actualul cincinal, sondorii din această zonă a tării 
au realizat lucrări de foraj care însumează 650 000 metri. Șantierele schelei 
de foraj au fost recent dotate cu peste 20 de instalații noi destinate fora
jului de mare adincime. (Nicolae Băbăiău).

• Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul Trustului 
petrolului Tîrgu .Tiu desfășoară cu bune rezultate lucrări de cercetare a 
zăcămintelor situate la mare adincime în zonele Bibești, Turburea, Vîrt'eju, 
Golumbu și Bulbuceai. La Vîrteju (județul Dolj) s-a aplicat o tehnologie 

lucru optimizată, care permite reducerea timpului de foraj la o sondă 
cel puțin 10 zile. (Dumitru Prună).

de 
cu

• Petroliștii de la Rafinăria Ploiești-Sud au realizat în 9 luni din acest 
importante producții suplimentare : aproape 16 000 tone benzină, 15 600an _ .. ________ _______ . , ___ _______ ____

tone petrol, 82 000 tone motorină, 39 000 tone uleiuri minerale, 5 700 tone 
bitum, 5 600 tone cocs petrolier și alte produse care însumează 293 milioa
ne lei. (Constantin Căpraru).
• în zona de est a Ploieștiului, în apropierea platformei industriale 

Teleajen, unde lucrează mii de rafinori și petrochimlști, in ultimii doi ani 
de zile s-au dat in folosință aproape 1 500 de noi apartamente. în majo
ritate acestea au fost repartizate oamenilor muncii care lucrează pe 
forma amintită. (C. Constantin).

plat-

• Petroliștii schelei de extracție Morenî ou realizat în primele 
luni ale anului o producție industrială suplimentară de peste 12 
oane lei. La rindul său, colectivul schelei de extracție Tîrgoviște a obținut 
o producție de 1,8 milioane lei peste prevederi. (Gh. Manea).

nouă 
mili-

t
PROGRAMUL 1

8,45 Gimnastica la domiciliu. 
9,00 Tot Înainte !
9,25 Șoimii patriei.
9.35 Film serial pentru copil: 

pețlile lui David Balfour”, 
dul 1.

10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. '
13,05 Album duminical
17.50 Imagini din
18,10 Film serial:
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 îndeplinim

Industrie in .. . ________
19.35 Varietăți pe platou.
20.15 Film artistic: „Palma". Premieră 

pe țară. Producție a studiourilor 
franceze.

21,40 Telejurnal •

PROGRAMUL

R.D. Germană.
Calvarul. Episodul 10.

Programul partidului, 
tîrguriJe de altădată.

Sport.

2

Harghitei — muzică8,45 La poalele 
' popularii.

9,15 Mai aveți o întrebare ? Petrolul — 
trecut, prezent și viitor.

10,00 Concert educativ susținut de or
chestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu“. Solist: Dan Gri- 
?ore. Dirijor: Mircea Cristescu. 
nchiderea programului. 

Telejurnal.
Telerama. Sporturi 
noscute (II).
Atelier de creație 
că

20,15 Bijuterii muzicale 
„Philarmonia". 
Clubul tineretului. 
Telejurnal a Sport.

ii,40
19.00
19,15

19,45

20,55
21,10

15,15

■ 16,00
18.50
19,00
19.20
19,30
19.50
20,10
20,40

TV.

mai puțin cu-

literar-artisti

cu formați f

LUNI, 8 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

îs41

Telesport. Fotbal : Universitar t 
Cluj-Napoca — Dinamo Bucure: i 
(Divizia A). — repriza a II- i.
Transmisiune directă de la Clu - 
Napoca.
Emisiune în limba maghiară. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Urgențe în agricultură. 
Revista economică TV. 
Cadran mondial.
Orizont tehnico-științific. 
Roman-foileton: „Cei din Moga- 
dor“. Episodul 4.

21,35 Telejurnal. f

PROGRAMUL 2

16.00. Cenaclul tinerilor din Galați.
16.30 '
17.30
18.00
18.30
18.50
19,00
19.20
20,10

21,35

Planeta inocenței. Documentar TV 
Drumuri europene 
Teleenciclopedia (reluare).
Parada șlagărelor.
1001 de seri.
Telejurnal.
De la A la... infinit (selecțiunl).
Un fapt văzut de aproape — 
portaj TV.
Seară de balet: „Lacul lebedelor* 
de P.I. Ceaikovski (partea I). 
Telejurnal.

Reluarea activității după un accident vascular
Posibilitățile de reluare a activităților normale după un accident 

vascular sau infarct de miocard sint în prezent cu mult mai mari decît 
in urmă cu unul sau două decenii. Despre progresele înregistrate în 
această direcție ne-a vorbit dr. ION ORHA, șeful secției de car
diologie preventivă și reabilitare ' ' ~ ............. ~de la Spitalul clinic Fundeni.

—Ce se înțelege prin noțiunea de 
reabilitare a unui cardiac ?

— Prin reabilitare, readaptare ' sau 
recuperare se înțelege ansamblul1 de 
măsuri (medicale, psihologice și so- 
cial-economice) care are drept scop 
nu numai recîștigarea, respectiv 
restaurarea unor funcții cardiovascu
lare deteriorate de o boală cardiacă 
sau de un accident vascular, ci și 
aceea de a dezvolta corespunzător 
toate funcțiile biologice și psihologi
ce, cit și situația socio-economică a 
unui bolnav.

Recuperarea este un proces com
plex în care pe lîngă măsuri medi
cale propriu-zise — începînd de la 
tratamentul medicamentos ori chirur
gia funcțională reparatorie pină la 
regim dietetic și antrenament fizic 
— sint incluse toate măsurile posi
bile de intervenție terapeutică. Pe 
de altă parte, jin aspect important il 
reprezintă • factorii psihologici și so
ciali care condiționează în mod cel 
puțin egal reîncadrarea bolnavului in 
circuitul social. Din punct de vedere 
principial, avind în vedere faptul că 
nu se urmărește numai restabilirea 
funcțiilor deteriorate, ci și călirea or
ganismului in vederea preintîmpinâ- 
rii altor accidente posibile, progra
mul de recuperare este strîns împle
tit cu cel de prevenire secundară. 
Din acest motiv, noi vorbim frecvent 
de recuperare și prevenire secun
dară.

— în ce măsură în prezent poate 
fi refăcută capacitatea de efort a 
celui ce a avut de suferit un acci
dent vascular ?

— Se știe că unul din elementele 
principale care caracterizează o boa
lă cardiovasculară sau un accident 
cardiovascular (este vorba în special 
de infarctul miocardic) este limita
rea capacității de efort a individului. 
Uneori această incapacitare sau in
validare nu permite reluarea unei 
activități profesionale cu efort fizic 
mai deosebit, iar alte ori nu permite 
nici măcar reluarea unei activități 
zilnice minime. Din acest motiv unul

din elementele principale care orien
tează procesul tie recuperare îl con
stituie tocmai cunoașterea capacită
ții de efort a bolnavului. Se înțelege 
ușor că în contextul clinic al boli
lor cardiovasculare există și unele 
simptome, cum ar fi durerea de tipul 
anginei pectorale, tulburările de 
ritm (tahicardie, extrasistole, fibri- 
latie), care limitează capacitatea de 
efort a organismului și care au și ele 
o importanță majoră in procesul de 
recuperare. Astfel stind lucrurile, pri
mul pas in instituirea unui program

OMUL Șl VIA
RAȚIONALĂ

îl constituie 
efort a bol

face testarea

complex de recuperare 
stabilirea capacității de 
navului.

— Cu ce mijloace se 
capacității de efort ?

— Datorită progreselor realizate în 
cercetările clinice și de fiziologie, 
medicul are astăzi la dispoziție o me
todă sigură, lipsită de riscuri, efici
entă. simplă, economică, la îndemî- 
na oricărui serviciu medical, inclu
siv a unui cabinet de consultație de 
policlinică, de a stabili capacitatea 
de efort intr-un caz dat.

Fără a intra în detalii, voi aminti 
că aceasta se poate realiza printr-o 
probă făcută pe bicicletă ergonietri- 
că sau prin proba scăriței (urcarea 
treptelor) ori a covorului rulant.

Odată stabilit diagnosticul clinic 
și precizată capacitatea de efort a 
bolnavului, operație pe care, după un 
infarct miocardic, noi o executăminfarct miocardic, noi o ____
între o lună și 3 luni de la debutul 
infarctului miocradic, se 
un program complex de 
recuperare și de prevenire a unui al 
doilea accident vascular. In cadrul 
acestui program, alături de medicația 
specifică, se fac recomandări igieno- 
dietetice (dietă săracă in grăsimi 
animale și dulciuri, restricție de la

stabilește 
măsuri de

Cu nr. 8 506/14.07.1978 muncitoarea Recali
ficată Lungu Lucia a depus o scrisoare că
tre directorul I.A.P.L. „Aluniș" care începea- 
astfel : „Rog a binevoi a mâ primi in 
audiență". Cu toate că formula era excesiv 
de politicoasă, nici directorul, nici altcineva 
din conducerea întreprinderii nu și-a găsit 
timp să o asculte, lăsîndu-se să se creadă 
că la I.A.P.L. „Aluniș" primirea in audiență 
poate fi un privilegiu. Faptul este destul de 
grav în sine, știute fiind reglementările și 
recomandările foarte limpezi și răspicate 
care îi obligă pe factorii de decizie din toate 
sectoarele de activitate — deci și din ali
mentația publică — să asculte și să cerce
teze. cu toată solicitudinea, sesizările, pă
rerile și păsurile oamenilor muncii.

Ce puteau afla persoanele din conduce
rea întreprinderii de alimentație publică 
dacă ar fi acordat audiența solicitată ? Aflau 
cel puțin o nouă rețetă de ciorbă. Era 
formula unei ciorbe pentru zilele de dumi
nică, zi în care responsabila și bucătarul 
cantinei din incinta întreprinderii „Progre
sul** erau liberi, iar prestigiul firmei 
urma să fie întreținut în ochii și în farfu
riile celor 200 de abonați de către munci
toarea Lungu. Pentru aceasta, responsabila 
Orleanu Gabriela i-a lăsat trei produse : 
sare, lobodă, și spanac stricat. Urma să 
adauge apă la discreție, cișmeaua nefiind 
închisă nici duminica.

Consemnul era „să se descurce". Lungu 
Lucia n-a vrut „să se descurce", a sesizat 
funcționarul de serviciu din întreprinderea 

^j:are găzduiește cantina; reprezentantul uni-

tății a deranjat-o cu un telefon pe respon
sabila cantinei și a întrebat-o, probabil, dacă 
nu știe adresa vreunui scamator, care să 
poată transforma ce-a lăsat ea în mîncare 
aburindă.

Pînă la urmă fiertura a ieșit, dar și res
ponsabila s-a simțit opărită. în consecință, 
i-a făcut celei care o „pîrîse** o salată pe 
cinste și i-a promis că, prin „oamenii ei", 
face ce-o face și-o. mută-n altă parte. Iată 
ce voia să aducă L.L. la cunoștința condu
cerii I.A.P.L., adresîndu-se înălțimilor lor 
cu petiție scrisă și formule de aleasă poli
tețe. în loc de audiență au transferat-o la 
un chioșc. Nevoind să se prezinte acolo, 
pentru că socotea mutarea abuzivă, Luciei 
Lungu i s-a desfăcut contractul de muncă. 
Noroc că există și justiție. Instanța a admis 
contestația celei ce i se refuzase pină și o 
audiență și a anulat abuzivele măsuri.

Cît valoreazd 
„nimicurile" ?

Se spune că genial e acel om care ignoră 
ceea ce îi interesează pe toți și e intere
sat de ceea ce ignoră toți ceilalți. Această 
definiție a părut greu pusă la încercare cu 
cîțiva ani în urmă la o licitație publică, 
în ziua de 19 noiembrie 1973, executorii 
Judecătoriei sectorului 2 avuseseră de valo
rificat niște lucruri confiscate. Obiectele 
păreau ridicule : capete de sîrmă, ciozvirte 
din drugi de aluminiu, o seamă de peticele 
de tablă și alte asemenea „valori** pentru 
care merita să plătești pe cineva doar ca 
să Ie măture. Consultate oficial, conform 
procedurii. O.C.L. Universal și I.C.S. Con
signația au răspuns, tot oficial, că nu sint 
interesate să comercializeze fiare vechi.

Iată insă că a apărut un bătrinel hota- 
rît să ia în seamă ceea ce ignorau toți 
ceilalți. El a acceptat să răscumpere cu 
867 de lei cele 879 de repere confiscate, 
respectiv 872 bucățele deșeu de aluminiu și 
șapte matrițe „confecționate rudimentar**. 
Peste patru ani avea să se observe sclipi
rea. Pentru o singură matriță rudimentară 
din cele șapte, răscumpărătorul (deposedat 
între timp de un alt ins întreprinzător) 
deschidea un proces ale cărui dezbateri 
s-au prelungit pînă la Tribunalul Suprem.

Răscumpărătorul de odinioară pretindea 
6 000 de lei contravaloarea propriu-zisă plus 
22 230 lei reprezentînd ciștig nerealizat in 
timpul cît i-a lipsit matrița. Părerea unui 
expert, inginer, a fost că' despăgubirile 
cerute nici nu reprezintă decît a zecea 
parte din cît s-ar putea cere ! Ce lucra 
bătrînul cu matrița și cu deșeurile de alu
miniu ? Nimicuri pentru fetițe : inelușe, ve- 
righetuțe, brățărușe, obiecte de bilei. Ca 
productivitate, expertul a normat 50 de 
bucăți pe zi. „Pentru stabilirea prețului 
per bucată de inel — a mai scris el în ra
port — m-am deplasat în Piața Ilie Pin- 
tilie, unde există cetățeni (mici meseriași) 
autorizați cu producerea z?i desfacerea de 
podoabe din deșeuri și am constatat că se 
vindeau cu 10 lei bucata**.

Fostul răscumpărător, reclamantul de 
astăzi, are și el autorizație. Nu pentru 
acest aspect am notat cazul. Materia primă 
a unor astfel de podoabe costă maximum 
zece bani. Un calcul simplu arată că din- 
tr-o singură matriță rudimentară se poate 
obține, zilnic, un beneficiu de aproape 
500 de lei. Exceptind considerentele de or
din estetic, și pe lîngă cele de ordinul 
echității veniturilor, credem că un aseme
nea spirit întreprinzător față de valorifi
carea resturilor și „nimicurilor** ar merita 
să fie mai des întilr.it și în atelierele co
operatiste ori în micile unități industriale.

spațiul verde
Relatarea martorului R.C. e simplă, ca și 

faptul la care se referă : „Mergeam pe bu
levardul Păcii și înaintea mea se afla incul
patul cu un ciine de rasă". (Caniș — re
zultă din restul probelor). „La un moment 
dat acel ciine a intrat în spațiul verde**. 
(Incurabilul obicei al cățeilor, fie ei și de 
rasă, de a inspecta spațiile verzi). ..A apă
rut partea vătămată cărînd un cărucior cu 
niște lăzi goale**. (Partea vătămată, vajnic 
responsabil de aprozar, se afla deci in exer
cițiul funcțiunii). „A apucat o ladă și a 
încercat s-o azvîrle după ciine**. De ce a 
înșfăcat gestionarul S.N. lada și mai ales 
de ce a ochit canișul ?

Există mai multe ipoteze. S-ar putea ca 
gestionarul, devenit în urma evenimentelor 
parte vătămată, să iubească pisicile și să 
nu-i sufere pe adversarii lor naturali ; s-ar 
putea ca el să accepte cîinii în general, 
dar să aibă aversiune față de caniși, con- 
siderîndu-i prea sofisticați ; s-ar putea să 
se antreneze pentru campionatul de arun
care a lăzilor goale în ținte ' " ~
a ajuns în justiție deoarece 
și îngrijitorul canișului n-a 
asiste pasiv la abominabila 
aprozaristului. S-a . repezit și 
bine plasată (26 de ani, pe jumătate 
aruncătorul de navete) l-a culcat pe nave- 
tobol la pâmînt.

La proces, intentat de aprozarist și pentru 
finalitatea foarte pragmatică a unor des
păgubiri civile (contravaloarea unui cos
tum de ginere — 1 600 de lei — el fiind îm
brăcat în pantaloni de lucru, maiou și 
halat), incidentul a căpătat o lumină foarte

mobile. Cazul 
proprietarul 

suportat să 
tentativă a 
cu o lovitură 

cit

evidențiat că gestul de a 
după ciine exprima preo- 
vătămate față de întreți-

principială. S-a 
azvîrli cu lada 
cuparea părții 
nerea spațiului verde din spatele chioșcu
lui. în opinia contrară, a apărării inculpa
tului, s-a susținut că fapta de a-1 buși pe 
omul care voia să-i tulbure cățelul din 
programul personal de ieșire în natură a 
constituit un act de legitimă apărare. Din 
aceste două înfruntări de păreri, instanța 
competentă a reținut-o pe... a treia. Citim 
că plimbarea canișului prin zona din spa
tele chioșcului I.L.F. constituia un pericol 
pentru avutul obștesc, așa că fapta ges
tionarului de a azvirli cu o părticică din 
acel avut a fost menită să salveze stiva de 
lăzi goale de la eventualul atac al patru
pedului.

Din caietul 
grefierului

„întreaga muncă în gospodărie a fost fă
cută de reclamant, lucru ce l-a îmbolnăvit 
de inimă și de ficat".

(Martora C.E1. la judecarea do
sarului nr. 2 617/78 al Judecăto
riei sectorului 2).

„Din cele 6 piei au caracter de bun co
mun numai 2 piei de miel (și nu de oaie !) 
pe care le-am luat la plecarea 
miciliul conjugal ca să am pe 
locul de muncă...".

(Din întîmpinarea 
acțiunea de partaj a soției săle, 
U.C. — Judecătoria Lugoj).

Sergiu ANDON

mea din do- 
ce dormi la

lui U.I. la

consumul de cafea și alcool, renunța
rea la fumat), un rol important avîn- 
du-1 reluarea unei activități fizice do
zate și progresive, supravegheate și 
controlate medical, care are ca scop 
și efecte creșterea capacității de 
efort a individului.

— Școala medicală românească a 
înregistrat realizări notabile în acest 
domeniu.

— In prezent există numeroase și 
extrem de convingătoare argumen
te clinice (observații făcute pe mii 
și zeci de mii de bolnavi cu infarct 
miocardic) care arată că instituirea 
unui astfel de program, în centrul 
căruia se situează activitatea fizică, 
duce la creșterea considerabilă a ca
pacității de efort, uneori cu mult 
peste situația existentă înainte de 
accidentul vascular, la îmbunătățirea 
performanțelor biologice, psihice și 
profesionale chiar, care ameliorează 
calitatea vieții și duc la ceea ce li
teratura de specialitate denumește 
creșterea bucuriei de a trăi. Un 
lucru care trebuie să fie înțeles este 
acela că programul de recuperare nu 
reprezintă o activitate spontană a 
bolnavului, lăsată Ia voia întimplări.’. 
Ea constituie o activitate sistematic: 
organizată și permanentă, pusă suj 
control medical.

— Credem că nu ar fi lipsit de i. 
teres să vă referiți mai detaliat lf. 
programul de recuperare a unui bel- 
nav cardiovascular.

— în afară de faptul că programul 
trebuie să fie complex (medicamen
tos, igieno-dietetie etc), el trebuie să 
fie precoce instalat, adică imediat 
după accidentul cardiovascular. Dacă 
înainte cu 10—15 ani un bolnav cu 
infarct miocardic era imobilizat la 
pat cel puțin 4—6 săptămini și stătea 
în spital 8 săptămini, iar în concediu 
medical 6—12 luni, azi, datorită pro
greselor biomedicale înregistrate, 
majoritatea infarcturilor miocardice 
neconiplicate părăsesc spitalul după 
20—25 de zile și iși reiau activitatea 
profesională după 3—5 luni in con
diții de refacere totală. Procesul de 
recuperare trebuie să fie înțeles ca 
un proces de lungă durată, continuu, 
uneori pentru viața întreagă. Din 
păcate, adesea, odată obținute bene
ficiile recuperării funcționale atit 
bolnavul, cît și medicul scapă din ve
dere acest obiectiv important al con
tinuității.

— Uneori bolnavii preiau o medi- 
catie bună sau unele recomandări 
care au dat rezultate in cazul unor 
cunoscuți, rude etc.

— Consider că este o practică 
greșită, profund dăunătoare. Pro
gramul de recuDerare este și tre
buie să fie strict individualizat. 
Este util să se știe că ceea ce face 
bine unui bolnav indiferent dacă 
este vorba de medicație sau de an
trenament fizic zilnic .și mai ales fe
lul, cantitatea, intensitatea, frecven
ța mișcărilor practicate nu se potri
vesc in mod obligatoriu pentru toți 
bolnavii. Programul trebuie să fie 
alcătuit după situația clinică, după 
caracteristica simptomelor și starea 
funcțională a fiecărui bolnav. Dacă 
nu se respectă acest principiu știin
țific și dacă se procedează empiric 
rezultatele desigur că nu vor fi cele 
așteptate. Să nu uităm că in cadrul 
programului de recuperare pot să 
apară și elemente noi legate de evo
luția naturală a bolii : pot să apară 
unele complicații care nu au nici o 
legătură cu programul de recuperare 
sau să apară asociate alte îmbolnă
viri independente de boala preexis
tentă care necesită prin urmare mă
suri speciale de diagnostic, trata
ment și eventual modificarea pro
gramului de recuperare.

Nu s-ar putea încheia discuția 
noastră in legătură cu programul de 
recuperare fără a insista asupra fap
tului că în contextul acestui pro
gram de recuperare atit organizarea 
noastră sanitară, cit și social-econo- 
mică oferă condiții ideale prin exis
tența unei rețele extrem de bogate de 
stațiuni balneoclimatice și a unui, 
sistem de asigurări sociale care per
mit utilizarea concediului medical 
sau a celor de odihnă in scopul re
facerii sănătății.

Convorbire consemnata da 
Elena MANTU

%25c3%25aentilr.it
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Guvernatorul general al Australiei
Excelenței Sale Sir ZELMAN COWEN

Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile prie
tenești existente intre România si Australia vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă. în interesul popoarelor noastre, al păcii, cooperării și înțelegerii in-

Călduros salut cu prilejul marii sărbători naționale

ternaționale.

i
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

a Republicii Democrate Germane

SOSIREA PRIMULUI MINISTRU
AL NOII ZEELANDE

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Jlie Verdet. slm- 
bătă după-amiază a sosit la Bucu
rești primul ministru al Noii Zeelan- 
de. Robert Muldoon, care. împreună 
cu sofia, va efectua o vizită oficială 
de prietenie in tara noastră.

Șeful guvernului neozeelandez este 
însoțit în această vizită de B.V. Gal
vin. șeful departamentului primului 
ministru. J.W.H. Clark, secretar al 
departamentului comerțului și in
dustriei, de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. pavoazat cu 
drapelele de stat ale celor două țări.

Bun venit prințului 
moștenitor al Japoniei!

(Urmare din pag. I)

privind cooperarea bilaterală și pe 
terfe piefe în domeniile minier, pe
trolier,. fr-estier și agricol, acordurile 
de cooperare cuprinzînd o gamă lar
gă de activități, inclusiv construirea 
în comun de obiective industriale, li
vrarea de produse pe terfe piefe și 
constiturea de societăfi mixte.

Aceste documente reflectă voiTița 
comună a celor două țări de a dez
volta colaborarea pe multiple pla
nuri, de a lărgi cooperarea economi
că, tehnico-științifică și. în alte do
menii și. totodată, de a conlucra ac
tiv pe plan international în vederea 
creării unei lumi a păcii, a unei noi 
ordini economice și politice mon
diale. Președintele Nicolae Ceaușescu 
aprecia că „România și Japonia pot 
face ca relațiile de prietenie și cola
borare dintre ele să cunoască o dez
voltare tot mai puternică, in folosul 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a destinderii, securității și păcii în

Cronica
Primifi Sîmbătă, tovarășul Ște

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Peter McLaren 
Roberts, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Canadei in 
țara noastră, in legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

Sîmbătă dimineața, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe Hans E. Skold, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Sue
diei la București, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

Expoziție. Sub ausPiciilc Li- 
gii UNESCO pentru artă și edu
cație din Japonia și Comitetului na
țional român pentru UNICEF, 
sîmbătă la amiază a fost deschisă, la 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România, o expoziție de desene 
ale co iilor japonezi, organizată cu 
prileju • vizitei in România a Alteței 
Sale 'mperiale Akihito, prințul 
moștț idor al Japoniei, și a prințesei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORTAL ȘASELEA...
Rugbiștii români — la un pas de victorie in fața celebrei echipe 

a Țării Galilor!
Credem că britanicii, despre a că

ror pricepere în materie de rugbi 
nici nu se cade să mai vorbim, au 
dobîndit convingerea, privind la tele
vizoare jocul de la Cardiff, că acest 
brav XV al României poate deveni 
cel de-al șaselea membru cu drepturi 
de-pline în selectul club al națiunilor 
riigbistice, garanți fiindu-i societari 
mai vechi, cum sînt echipele Franței 
și Țării Galilor.

Ieri, la Cardiff, meciul test Româ
nia—Wales n-a fost cu nimic mai 
prejos decît cele mai bune partide pe 
care le oferă anual „Turneul celor 
cinci națiuni". Galezii, cîștigători de 
peste 20 de ori ai renumitului trofeu, 
au jucat, desigur, bine, așa cum ii 
știam din atitea transmisiuni ale te
leviziunii. Noi. cei de-acasă, știam că 
și rugbiștii români, puternici, iuți și 
dibaci în ale tehnicii și tacticii mingii 
ovale, sînt redutabili pentru orice 
echipă mare din lume ; pentru tele
spectatorii britanici și pentru publi
cul din Cardiff, călăuzindu-ne după 
reacțiile acestuia pe timpul desfășu
rării meciului, echipa României tre
buie să fi fost o surpriză foarte plă
cută. Gazdele luaseră conducerea in 
minutul 12. printr-o lovitură de pe
deapsă de la 25 m, executată de 
Fenwick (3—0) ; românii, deloc im
presionați, ripostează în minutul 21, 
cind Ion Constantin trage excepțional 
o lovitură de pedeapsă de 40 m ! Cu 
3—3 se încheie o repriză egală în 
forțe, între vestiții galezi și băieții 
noștri, puși la Cardiff pe fapte mari. 
Și iată că partea secundă a meciu
lui începe furtunos, fapt reflectat și 
de evoluția senzațională a scorului :

FOTBAL: Azi, în campionatul diviziei A
în campionatul diviziei A la fotbaj 

se vor juca, astăzi, opt din cele nouă 
meciuri ale etapei a X-a.

Iată programul jocurilor : Sportul 
studențesc — C.S. Tîrgoviște (stadion 
„Steaua") ; A.S.A. — Steaua ; Poli
tehnica Iași — F.C. Baia Mare ; Uni
versitatea Craiova — Gloria ; F.C.

Campionatul european de volei
PARIS 6 (Agerpres). — în ziua a 

doua a campionatului european mas
culin de volei (grupa a IlI-a. de la 
Toulouse), echipa Franței a învins cu 
scorul de 3—0 (15—2, 17—15, 15—11) 

unde a avut loc ceremonia primirii 
oficiale, primul ministru al Noii 
Zeelande a fost salutat de prim vice- 
prim-ministrul guvernului. Gheorghe 
Oprea, cu sofia. Paul Niculescu și 
Angelo Miculescu, viceprim-miniștri 
ai guvernului. Ion Ursu. prim-vice- 
președinte al Consiliului National 
pentru .Știință și Tehnologie, Gheor
ghe Petrescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenti F.A. Small, amba
sadorul Noii Zeelande în România, 
și membri ai ambasadei.

întreaga lume". La rîndul său, pri
mul ministru al Japoniei sublinia că 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în această țară „adincește și mai 
mult spiritul de înțelegere și încre
dere mutuală, constituind un eveni
ment epocal, care trebuie să fie în
scris Ia loc de cinste în istoria rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări".

în ajunul vizitei în România, prin
țul moștenitor al Japoniei și-a ex
primat dorința, în cadrul unei con
ferințe de presă, ca intilnirile ce vor 
avea loc cu acest prilej să contribuie 
la promovarea prieteniei, bunăvoin
ței și înțelegerii reciproce dintre cele 
două popoare ale noastre.

Animat de sentimente de prietenie 
și simpatie față de poporul japonez, 
poporul român adresează un călduros 
„Bun venit" înaltului oaspete, expri- 
mîndu-și convingerea că vizita va 
contribui la adincirea prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări și 
popoare.

zilei
Michiko șt al manifestărilor dedicate 
Anului internațional al copilului.

Expoziția înmănunchează peste 200 
din cele mai reușite creații, ale mici
lor artiști japonezi și ale profesori
lor lor, ce redau aspecte din viața 
cotidiană și pitorescul peisajului 
acestei țări.

, Au participat Jean Livescu, pre
ședintele Comisiei naționale române 
pentru UNESCO, reprezentanți ai 
Ministerului , Afacerilor Externe, 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor. Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Asociației de prietenie 
româno-japoneză, artiști plastici, cri
tici de artă, profesori, pionieri din 
școlile bucureștene.

La festivitatea inaugurală au rostit 
alocuțiuni Ion Pacea, vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici, și 
Hiroshi Kay, președintele Ligii 
UNESCO pentru artă și educație 
din Japonia, membru al Asociației 
de prietenie Japonia-România.

(Agerpres)

Constantin, Ia numai patru minute 
după pauză, repetă isprava loviturii 
de pedeapsă de la distanță (6—3 !); 
trec trei minute și Davies înscrie 
Pfintr-un drop-gol (6—6) ; apoi, ur
mează lovitura de teatru din minu
tul 49 — un atac foarte viguros și 
bine orientat tactic al românilor se 
încheie cu spectaculoasa incercare 
a lui Marin Ionescu ! Fundașul Bu- 
cos transformă precis : scorul, de 
12—6 pentru România, amenință 
acum reputația de un secol a rug- 
biului galez. Reacționează vehement 
gazdele, privim atacurile lor furi
bunde, admirăm bărbăția apărării 
noastre. Totuși, o încercare a lui 
Griffith (min. 53) reduce diferența 
la 12—10. Abia in minutul 64, noul 
drop-gol marcat de Davies aduce 
gazdelor avantajul minim de 13—12. 
O victorie smulsă prin forțarea ta
lentului, a resurselor fizice și a ex
perienței. pe propriul teren, de refe
rință pentru cea mai bună echipă 
din rugbiul contemporan. Ai noștri 
s-au aflat la un pas de victorie. 
Nu le. reproșăm că n-au îndrăznit 
mai mult, fiindcă ar fi un neade
văr. Românii au jucat fără com
plexe, îndrăzneți, conștient! de ceea 
ce sînt astăzi în rugbi. Să-i felici
tăm pe cei 15 de la Carpați și 
Dunăre pentru strălucitul turneu
întreprins' în Țara Galilor, pentru
modul admirabil în care ne-au re-, 
prezentat culorile acasă la cei mai
tari. Și să le urăm aceeași perse
verență pe drumul spinos al gloriei 
sportive.

Valeriu MIRONESCU

Argeș — Jiul ; Politehnica Timișoa
ra — Olimpia (repriza a Il-a va fi 
televizată) ; S.C. Bacău — F.C.M. 
Galați ; Chimia Rm. Vilcea — F.C. 
Scornicești. Toate meciurile vor în
cepe la ora 15,00. Partida Universita
tea Cluj-Napoca — Dinamo se va 
desfășura luni, 8 octombrie.

formația R.D. Germane, iar reprezen
tativa Cehoslovaciei a întrecut cu 
3—1 (15—13. 15—11, 12—15, 15—5)
echipa României.

Republica Democrată Germană îm
plinește astăzi trei decenii de exis
tență. Crearea primului stat al mun
citorilor și țăranilor germani a mar
cat o cotitură radicală in viața po
porului din această țară, deschizind 
calea unor profunde prefaceri revolu
ționare in toate domeniile vieții so
ciale, a înfăptuirii pentru prima dată, 
pe pămînt german, a societății socia
liste. Totodată, actul de la 7 octom
brie 1949 s-a înscris ca un eveniment 
de seamă în istoria postbelică a Euro
pei, mareînd apariția în centrul con
tinentului a unei noi și puternice 
forțe a progresului, păcii și colabo
rării internaționale.

Evenimentul aniversat astăzi a 
constituit o încununare a luptei desfă
șurate de-a lungul deceniilor de cla- 
sa muncitoare, de forțele revoluțio
nare aid poporului german. în frun
te cu comuniștii. Instituirea puterii 
oamenilor muncii a fost obiectivul 
care a însuflețit rezistența antifas
cistă în închisori și lagăre de concen
trare, în perioada de ilegalitate, in 
lupta grea, plină de sacrificii, dusă 
împotriva imperialismului și fascis
mului. După zdrobirea fascismului în 
cel de-al doilea război mondial, de 
către coaliția antihitleristă victorioa
să, în care rolul hotărîtor l-a avut 
Uniunea Sovietică, s-au creat condiții 
favorabile înfăptuirii obiectivelor a- 
cestei lupte, întemeierii R.D. Germa
ne, trecerii pe calea făuririi unei 
vieți noi.

în acest răstimp, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, oamenii 
muncii din R.D. Germană, deveniți 
stăpîni pe propria soartă, au depus, 
sub conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, stăruitoare efor
turi creatoare, au ‘ înlăturat urmările 
gravelor distrugeri provocate de 
război, au asigurat statornicirea și 
consolidarea puterii populare, lichi
darea claselor exploatatoare, victoria 
socialismului la orașe și sate. La ma
rele său jubileu, R.D. Germană se 
prezintă ca o țară socialistă în plin 
avînt. cu un înalt grad de dezvoltare 
a forțelor de producție. Caracterul de 
prim rang al industriei este ilustrat 
de faptul că, drept urmare a înfăp
tuirii politicii partidului de ridicare 
continuă a productivității muncii so
ciale, în primul rînd prin moderniza
rea industriei, prin înzestrarea ei cu 
cele mai noi cuceriri ale tehnologiei, 
în prezent, circa jumătate din utila
jul întreprinderilor nu are o vechi
me mai mare de cinci ani. Toate 
acestea au determinat creșterea de 11 
ori a volumului producției industria
le, în raport cu anul 1949, R.D. Ger
mană — care se situează pe locul 36 
pe plan mondial în ce privește numă
rul populației — numărîndu-se in 
prezent printre primele zece țări in
dustriale din lume. Nu mai puțin re
voluționare au fost transformările în 
agricultură. O dezvoltare impetuoa
să ap țunoscut știința, cultura, invă- 
țămîntul. Dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție,. piarile succese 
dobindite în făurirea noii . orinduiri 
își găsesc o expresivă sinteză în 
creșterea continuă a nivelului de ci
vilizație materială și spirituală a În
tregului popor.

într-una din fabricile 
combinatului „Robotron" 
din Dresda asistam la ge
neza aparaturii electronice 
și a elementelor de auto
matizare. începînd chiar cu 
transportul pieselor și așe
zarea lor de-a lungul ben
zilor, pină la realizarea 
produsului final, întregul 
proces este automatizat. 
Miinile mecanice efectuea
ză, cu zgomote ritmice, ope
rațiunile de montare a cal
culatoarelor electronice. 
„Este concretizarea, in uzi
na noastră, a ceea ce noi 
numim «intensificarea pro
ducției»", ne explica, direc
torul adjunct al fabricii, 
Gottfried Heichler, care ne 
face în continuare o prezen
tare a combinatului și a 
preocupărilor colectivului 
său.

Combinatul „Robotron", 
ale cărui fabrici reunesc 
70 000 de oameni ai muncii, 
este una din cele mai mari 
unități industriale din țară. 
Ca producător de aparatură 
fină, calculatoare electro
nice, elemente de automa
tizare, întreprinderii ii re
vine un deosebit rol in pro
cesul de modernizare a 
celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale. „în ulti
mii zece ani, producția com
binatului a crescut de trei 
ori — ne informează inter
locutorul — iar în prezent 
aduce o contribuție masivă 
la înfăptuirea directivelor 
celui de-al IX-lea Congres 
al P.S.U.G., privind crește
rea eficienței economiei 
naționale".

Deși economia R.D. Ger
mane se concretizează 
printr-un înalt grad de în
zestrare tehnică, ramura 
construcției de mașini con
tinuă să se dezvolte cu 
prioritate, într-un ritm mai 
inalt decît al ansamblului 
industriei. . Investițiile in 
acest sector sînt orientate 
nu atit spre construirea de 
noi capacități, cit spre lăr
girea celor existente și creș
terea în continuare a nive
lului tehnic și a randamen
tului. Dar acest comanda
ment economic nu se limi
tează numai la industria 
constructoare de mașini, ci

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 octombrie. în țară: După o ră
cire de scurtă durată, vremea se va în
călzi din nou în toate regiunile țării. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi sla
be, locale. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 1 și plus 9 grade, iar valorile maxi
me vor oscila între 12 și 22 de grade, 
local mai ridicate. Ceață slabă. 
£n București: Vreme în. încălzire. Ce
rul va fi variabil. Vînt slab. Tempera
tura ușor variabilă.

A apărut „MAGAZIN 
ISTORIC" nr. 10/1979

Pornind de la realizările dobindite. 
oamenii muncii din R.D. Germană în- 
tîmpină sărbătoarea jubiliară de as
tăzi angajați intr-un amplu efort pen
tru infăptuirea hotăririlor Congresu
lui al IX-lea al P.S.U.G., care a ela
borat cel mai vast program social 
economic din istoria țării — privind 
edificarea societății socialiste dezvol
tate și crearea condițiilor esențiale 
pentru trecerea treptată la comunism.

împărtășind pe deplin bucuria oa
menilor muncii din R.D. Germană 
pentru drumul parcurs, oamenii mun
cii din România participă din inimă 
la marea sărbătoare de astăzi, mani
festările care au avut loc. în aceste 
zile în țara noastră fiind pătrunse 
de sentimentele de prietenie, solida
ritate și stimă ce și le nutresc reci
proc cele două popoare. Este bine 
cunoscut că poporul nostru a salutat 
cu mare bucurie proclamarea primu-. 
lui stat al muncitorilor și. țăranilor 
germani. România fiind unul din pri
mele state care au stabilit relații di
plomatice cu această țară. în perioa
da ce a urmat, România s-a pronun
țat ferm pentru recunoașterea R. D. 
Germane, pe arena mondială, a spri
jinit consecvent drepturile ei legitime1 
de a fi primită în rîndurile Națiuni
lor Unite, de a participa la viața in
ternațională în condiții de -deplină 
egalitate.

Relațiile noastre de prietenie și 
colaborare, stimulate de îndelungate 
tradiții ce și-au găsit întruchipare in 
solidaritatea militantă, intemaționa- 
listă dintre proletariatul român și 
german, dintre forțele democratice 
ale celor două popoare, in sprijinul 
reciproc pe care și l-au acordat 
partidele noastre comuniste în anii 
grei ai luptei împotriva imperialis
mului. reacțiunii și fascismului, au 
dobîndit un conținut calitativ nou, 
s-au amplificat și diversificat con
tinuu în perioada construcției socia
liste. Evoluția conlucrării dintre 
România și R. D. Germană adeve
rește. o dată în plus, caracterul rod
nic al noilor principii de raporturi 
interstatale — principiile deplinei 
egalități în drepturi, stimei și res
pectului reciproc, independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc, care sînt așezate trai
nic . la temelia acestor relații.

Factorul hotărîtor al intensificării 
raporturilor noastre îl constituie le
găturile de solidaritate și colaborare 
dintre P.C.R. și P.S.U.G.. intilnirile 
și convorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
care au deschis, de fiecare dată, noi 
și largi perspective ansamblului re
lațiilor reciproce. în acest cadru, de 
o deosebită însemnătate s-au doveuit 
vizita efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R. D. Germană in 1977, 
ca răspuns la vizita întreprinsă an
terior în România de tovarășul Erich 
Honecker, Înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri. Documentele poli- 
tjco-juridice încheiate, între care șe 
reliefează Declarația comună, sem- 

- riată la nivel înalt, ca și primul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală consacră voința 
popoarelor noastre și creează noi

este, în aceeași măsură, va
labil pentru construcții, in
dustria ușoară și a bunuri
lor de consuțn, agricultură.

Pentru a răspunde aces
tor cerințe, colectivele în
treprinderilor de pe tot 
cuprinsul R. D. Germane 
desfășoară o amplă întrecere 
sub deviza : „Ffecare
marcă, fiecare oră de mun
că, fiecare gram de mate
rial — cit mai eficient fo
losite". Iar întrecerea este 
acum cu atit mai însufle
țită, cu cît 1979 — anul 
unei etape importante j in

190 000 tone de țevi. Aceeași 
distincție au primit-o și 
muncitorii uzinei „Elektro- 
projekt" din Berlin, care, 
printre alte succese, au pus 
în funcțiune o nouă capaci
tate de producție — cu trei 
luni mai devreme decit ter
menul prevăzut.

Pe harnicii constructori 
din Cottbus i-am văzut la 
fața locului. Datorită mun
cii lor, orașul energeticieni- 
lor și-a îmbogățit, de la an 
Ia an. zestrea urbanistică. 
Numai un singur cartier de 
locuințe construit în acest

Un jubileu 

al împlinirilor 
-------- NOTE DE CĂLĂTORIE---------
realizarea actualului plan 
cincinal — este și anul ani
versării jubiliare a înte
meierii noului stat german, 
al muncitorilor și țăranilor, 
în aceste zile, ziarele infor
mează pe larg despre re
zultatele oamenilor muncii, 
ale celor mai harnici, mai 
gospodari cu timpul de 
muncă și cu materialele, cu 
energia și combustibilul. 
Minerii combinatului car-' 
boțiifer „Erich Weinert" din 
Deuben, de pildă, ău ra
portat că, in primul semes
tru, au depășit planul la 
extracție cu 292 400 tone, Ia 
fabricarea de brichete cu 
73 800 tone, la producția de 
energie electrică cu 5 121 
megawați, in timp ce con
sumul de materiale a fost 
redus.

în zilele ce au precedat 
sărbătoarea, numeroase co
lective fruntașe au fost dis
tinse cu „Drapelul de onoa
re". Printre acestea £e află 
și colectivul Uzinei de oțe
luri și laminate din Riesa, 
unde zilele acestea a fost 
inaugurat un nou laminor, 
cu o. capacitate anuală de

cincinal este tot atit de 
m4re. cît întreg orașul de 
acum 30 de ani. De aceea, 
n-am fost surprinși cind, în 
paginile ziarelor. printre 
protagoniștii întrecerii, i-am 
aflat și pe constructorii din 
Cottbus. Performanța lor : 
industrializarea și mecani
zarea lucrărilor de con
strucții, înlocuirea materia
lelor tradiționale prin altele, 
mai economice și mai rezis
tente, utilizarea pe scară 
largă a prefabricatelor, ra
ționalizarea activității în 
organizarea șantierelor.

Tot la Cottbus am fost 
oaspeții combinatului de 
textile, una din cele mai 
mari întreprinderi din oraș, 
de unde a pornit inițiativa 
textilistei Doris Kerstens. 
După cum ne spunea direc
torul întreprinderii. Wolf
gang Springuth, o mie de 
textiliste din întreprindere 
lucrează după metoda ei, 
care constă în elaborarea 
de planuri individuale săp- 
tămînale de muncă, în așa 
fel incit programul anual să 
fie realizat in 50 desăptă- 
mînî. în prezent, sute de mii

TELEGRAME
Cu prilejul celei rie-a XXX-a ani

versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, au trimis telegra
me de felicitare omologilor lor . pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România și mi
nistrul afacerilor externe.

Au trimis, de asemenea, telegrame 
de felicitare organizațiilor și institu
țiilor similare din Republica Demo
crată Germană Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii, Comi
tetul foștilor luptători antifasciști, 
alte instituții centrale, organizații de 
masă și obștești. 

premise și posibilități pentru extin- ț 
derea relațiilor de conlucrare — pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. In această lumină, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Aș dori să exprim satisfac
ția mea. a conducerii de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia pentru cursul ascendent al re
lațiilor dintre România și Republica 
Democrată Germană, care a dus la 
intensificarea schimburilor econo
mice, tchnico-științifice. la o întărire 
a colaborării dintre partidele și sta
tele noastre". La rîndul său, tova
rășul ERICH HONECKER declara : 
„Avem in față noi ani de colaborare 
fructuoasă, multilaterală. Ii vom 
folosi împreună în modul cel mai 
eficient. Vă asigurăm, dragi tovarăși 
români, că dumneavoastră și între
gul popor român veți avea și iu 
viitor în Republica Democrată Ger
mană un prieten și aliat de nădejde".

Constituie un motiv de vie satis
facție faptul că relațiile de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri 
dintre țările și popoarele noastre 
cunosc un curs mereu ascendent. 
Ca reflectare a succeselor țărilor 
noastre in dezvoltarea forțelor de 
producție, se extind și se aprofun
dează legăturile economice. In acest 
sens, este semnificativ că volumul 
schimbului de mărfuri realizate între 
țările noastre ajunge, în actualul 
cincinal, la circa 3 miliarde ruble, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
peste 70 la sută față de perioada 
corespunzătoare anterioară. O dova
dă a îmbunătățirii continue a indi
cilor calitativi ai acestei conlucrări 
o constituie creșterea, an de an, a 
ponderii cooperării și specializării in 
producție. Se intensifică, de ase
menea, colaborarea in domeniile 
științei, culturii, invățămîntului. Tot
odată, se dezvoltă contactele la dife
rite niveluri pe linie de partid și de 
stat, a. organizațiilor de masă și 
obștești, schimburile de experiență 
în cele mai diverse domenii ale con
strucției socialiste, ceea ce facilitea
ză cunoașterea mai bună și apro
pierea celor două popoare, întărirea 
prieteniei dintre ele.

Tabloul relațiilor noastre este în
tregit de conlucrarea pe tărîmul 
vieții internaționale, unde cele două 
țări și partide contribuie prin acțiuni 
și eforturi comune, la instaurarea' 
unor raporturi echitabile între state, 
la soluționarea constructivă a pro
blemelor complexe ale contempora
neității, la asigurarea unui climat 
de destindere, securitate și coope
rare în Europa, la întărirea unității 
țărilor socialiste, a tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste, aritiimpe- 
rialiste, la sporirea influenței socia
lismului în lume, la promovarea 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

La sărbătoarea marelui jubileu al 
Republicii Democrate Germani?, po
porul român' adresează poporului 
frate din această țară cele mai bune 
urări de prosperitate, urindu-i, tot
odată, noi și remarcabile succese m 
edificarea societății socialiste și co
muniste pe pămîntul patriei sale, în 
lupta pentru progres și pace în lume.

de oameni ai muncii din în
treaga țară au preluat 
exemplul ei.

...Un nou popas pe itine
rarul implinirilor : Seebach. 
Pină nu de mult, un sat mic 
și pierdut în Thuringia, 
Seebach a devenit o locali
tate cunoscută. în mica așe
zare rurală a apărut, în 
decurs de 14 luni, o fabrică 
producătoare de mașini- 
unelte automate. Dincolo de 
fațadele moderne ale com
plexului de hale funcțio
nează mașini cu comandă 
numerică de prelucrare a 
metalelor. Punctul forte al 
automatizării îl constituie 
centrul electronic de prelu
crare 11 N.C. Gradul de au
tomatizare este mult peste 
media întreprinderilor re
publicii, ceea ce face din 
uzina de la Seebach una 
din cele mai moderne uni
tăți industriale ale țării. 
Aici lucrează aproximativ o 
mie de muncitori cu inaltă 
calificare, precum și un 
mare număr de specialiști. 
Deși întreprinderea are o 
vechime de numai cîțiva 
ani, ea a obținut pină acum, 
pentru calitatea produselor 
sale, patru medalii de aur 
la Tîrgul de la Leipzig.

în noua așezare urbană 
au fost ridicate moderne 
blocuri de locuințe, grădi
nițe de copii, magazine. O 
mindrie a orașului o consti
tuie politehnica. Astfel, 
odată cu tehnica modernă, 
în Seebach a pătruns un 
suflu de viață nouă. Un sat 
și-a schimbat înfățișarea ca, 
dealtfel.'multe altele în cei 
treizeci de ani de existență 
a R.D.G.

în aceste zile, străzile și 
clădirile din orașele și satele 
țării sint împodobite sărbă
torește, grafice și panouri 
înfățișează drumul marilor 
înfăptuiri ale oamenilor 
muncii. Entuziasmul și 
bucuria cetățenilor republi
cii exprimă mîndria pentru 
realizările obținute, dar și 
hotărirea de a munci cu 
aceeași hărnicie pentru a 
crea noi dimensiuni propă
șirii patriei lor.

C. VARVARA

INTILNIRE
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a intemeierii Republicii De
mocrate Germane, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la Bucu
rești. colonelul Joachim Schroter, 
s-a întîlnit eu cadre și elevi de la 
Institutul de marină „Mircea cel 
Bătrin".

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. D. Germane în țâra 
noastră.

Participanților Ia întîlnire le-au 
fost prezentate o foto-expoziție și fil
me documentare înfățișînd aspecte 
ale dezvoltării economico-sociale a 
R. D. Germane, precum și momente 
din viața și activitatea militarilor 
Armatei populare naționale germane.

Adunare festiva la Berlin
BERLIN 6 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a XXX-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane, în marea sală a Palatului 
Republicii din Berlin a avut loc, slm- 
bătă. o adunare festivă a Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Consiliului de 
Stat. Consiliului de Miniștri și Con
siliului Național al Frontului Națio
nal al R.D.G.

în prezidiul adunării au luat loc 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., alți con
ducători de partid și de stat ai R.D. 
Germane.

în prezidiu se afla conducătorul 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ilie Verdet, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al guver
nului.

Cu vin ta rea tovarășului 
Erich Honecker

BERLIN 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul, Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, a evi
dențiat importanța istorică a făuririi 
primului stat socialist al muncitori
lor ,și țăranilor pe pămîntul german, 
una dintre prefacerile majore care 
s-au petrecut în timpul evoluției 
postbelice și în cadrul cărora înte
meierea R.D.G. a marcat un punct 
culminant. Cei 30 de ani ai R.D. Ger
mane — a relevat vorbitorul — sint 
ani de înfăptuire a misiunii istorice a 
clasei muncitoare pe pămîntul ger- < 
man, sînt decenii în care, sub condu
cerea clasei muncitoare și a partidu
lui său, Partidul Socialist Unit din 
Germania, poporul a străbătut o cale 
de profunde transformări revoluțio
nare in toate domeniile vieții. Statul 
nostru — a declarat el — a renăscut 
literalmente din ruine, străbătînd o 
cale de muncă grea, de jertfe și 
permanente controverse de clasă în
verșunate cu imperialismul. Din rui
nele celui de-al doilea război mon
dial, care a fost declanșat atit de 
mîrșav de banda lui Hitler, din Însăr
cinarea capitalului monopolist ger
man, a luat naștere un stat în care 
au fost trase învățămintele istoriei, 
un stat care aparține pentru totdea
una familiei popoarelor libere, lumii 
socialismului. R.D. Germană s-a dez
voltat ca un stat în care se face to
tul spre binele poporului, ca un stat 
al progresului’ și al perspectivelor 
clare de viitor.

Vorbitorul a relevat faptul că, 
după eliberarea de sub fascism, 
în R.D.G. s-a reușit să se uni
fice pe bază revoluționară P.C.G. 
$i P.S.G. în Partidul Socialist 
Unit din Germania și. astfel, 
să se depășească fatala sciziune a 
clasei muncitoare. Astfel, clasa mun
citoare a devenit capabilă să-și înde
plinească responsabilitatea ei istori
că. Ea a încheiat o alianță fermă cu 
celelalte clase și pături, reușind să 
unească poporul muncitor.

Erich Honecker a adresat mulțumiri 
țărilor socialiste pentru solidaritatea 
manifestată cu R.D.G. în cele trei 
decenii în direcția întăririi pozițiilor 
ei internaționale, pentru i colaborarea 
fructuoasă in cele mai diverse dome
nii.

în Republica Democrată Germană 
s-a înfăptuit idealul pentru care au 
luptat participantii la rezistenta 
antifascistă în ilegalitate. în închiso
rile și lagărele de concentrare ale 
regimului hitlerist. dind dovadă de 
curaj și fermitate, neprecupețindu-si 
forțele și nici viata. Cele trei decenii 
demonstrează că moștenirea lor se 
află în mîini de nădejde și că tinere
tul nostru continuă cu cinste opera 
părinților.

în R.D.G. — a continuat vorbitorul 
— a fost creată o puternică bază 
tehnico-materială. ale cărei structuri 
sînt determinate de industriile tradi
ționale. dar si de ramuri care înainte 
nu existau. Relațiile de producție so
cialiste au fost perfecționate perma
nent si au atins un nivel avansat.

Cu 30 de ani în urmă — a arătat 
vorbitorul — orașele si satele noastre 
erau în ruine. Astăzi, ele sînt înflo
ritoare și poartă amprenta vieții 
noastre noi. Datorită celui mai am
plu program de construcții de locu
ințe din istoria noastră, adoptat de al 
IX-lea Congres al partidului, sintem 
pe cale ca pină în 1990 să soluțio
năm problema locuințelor ca o ches
tiune socială.

La bilanțul de trei decenii al sta
tului nostru socialist, fiecare plan 
cincinal a adăugat succese marcante 
—■ a relevat secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G. Dacă in 1949 la noi 
s-a realizat un venit national de 
22,4 miliarde mărci, in 1978 el a cres
cut la peste 161 miliarde mărci. Dacă 
în 1949, într-o zi de lucru se realiza 
o producție industrială de 100 mili
oane mărci, anul trecut aceasta a fost, 
de un miliard de mărci. în intervalul 
1949—1978, volumul investițiilor a 
crescut de la 2,8 miliarde mărci anual 
la 50,8 miliarde mărci. volumuV con-; 
strucțiilor — de la 3,3 miliarde mărci 
la 28,8 miliarde mărci. în primul an 
de existentă a R.D. Germane s-a ob
ținut o recoltă de cereale de 18 chin
tale la hectar. Anul acesta, recolta 
la hectar va fi de peste 35 chintale.

Agricultura noastră socialistă bine 
dezvoltata permite ca populația să 
fie aprovizionată in mare măsură din 
producția proprie, iar condițiile de 
muncă, instruire și civilizație din lo
calitățile rurale să se apropie, pas cu 
pas, de cele de la orașe. In 1952, flota 
noastră comercială mai consta încă 
dintr-o singură navă, in 1978. însă, 
un număr de 196 de vase navigau sub 
pavilionul R.D.G. Dacă în 1956 repu
blica noastră utiliza doar cinci linii 
aeriene, anul trecut numărul acesto
ra s-a ridicat la 53. Odată cu imbu- 
nătățirea rezultatelor muncii s-au 
îmbunătățit condițiile de viață ale 
oamenilor. Astfel, anul trecut numă
rul locuințelor noi sau modernizate 
a fost de 167 800.

Oricît de impresionante ar fi aces
te date — a menționat vorbitorul — 
ele nu reflectă decit parțial amploa
rea schimbărilor pe care le-a adus 
cu sine socialismul. în aceste 
trei decenii economia tării a că
pătat dimensiuni cu totul noi. 
Locul de muncă asigurât, accesul 
liber la instruire și profesiune, spri
jinul multilateral acordat familiei, 
îngrijirea medicală gratuită și grija 
pentru veteranii muncii alcătuiesc 

în prezidiu au luat loc. de aseme
nea. conducătorii delegațiilor altor 
țări socialiste — Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C, al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C.C.. președintele R.S. Ceho
slovace, Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.. Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria. Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-șecrctar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, alți con
ducători de delegații de peste hotare.

La adunarea festivă, Erich Ho
necker a rostit o amplă cuvîntare.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
L. I. Brejnev. , 

laolaltă acea siguranță socială și în
credere in viitor care sînt proprii so
cialismului. Cei 30 de ani de exis
tență a R.D.G. demonstrează din nou 
că numai socialismul a putut să pună 
pe deplin în slujba poporului roa
dele creativității umane, cuceririle 
științei și tehnicii.

Nu numai baza materială a vieții 
sociale a cunoscut prefaceri profun
de in cele trei decenii sub conducerea 
clasei muncitoare. S-a schimbat fun
damental profilul spiritual al po
porului nostru. Cea mai importantă 
realizare a revoluției socialiste este 
omul nou. Astăzi sint formate de că
tre învățămintul socialist multe 
promoții de oameni tineri cu in- 
vățămintul general de zece ani și 
școli politehnice. Tuturor copiilor 
poporului li s-au deschis porțile 
cătțe bogățiile științei și școala 
noastră îi pregătește prin învățămînt 
și educație pentru viitorul comunist.

Erich Honecker a amintit efortu
rile din trecut ale capitalului mono
polist vest-german de a priva, 
cu ajutorul „doctrinei Hallstein", 
R.D. Germană de locul ei egal în 
drepturi pe arena mondială. Țările 
socialiste s-au situat permanent de 
partea tinerei noastre republici in 
lupta împotriva blocadei diploma
tice imperialiste. Multi prieteni ai 
K.D. Germane din lumea intreagă și 
de diferite orientări politice și-au ma
nifestat solidaritatea cu noi, deoarece 
ei vedeau încă .de atunci în statul 
nostru un factor de stabilizare a pă
cii europene. Astăzi, Republica De
mocrată Germană este o componen
tă fermă a familiei popoarelor socia
liste. un partener activ in politica 
internațională și in' raporturile eco
nomice mondiale. Ea a devenit mem
bră a O.N.U. și a organismelor ei 
specializate. în prezent, R.D. Germa
nă întreține relații diplomatice cu un 
număr de 128 de state.

Conform orientărilor de politică 
externă stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G. — a relevat, in 
continuare, vorbitorul — R.D. Germa
nă, alături de țările frățești, depune 
toate eforturile pentru a asigura con
dițiile externe favorabile construcției 
socialiste și comuniste în țările 
noastre.

Fiecare an al istoriei republicii 
noastre a fost și un an al luptei con
secvente pentru marele obiectiv, de a 
garanta pacea și de a aduce o con
tribuție activă, pentru ca de pe pă
mîntul german să nu mai pornească 
vreun război. Pe primul plan stă sar
cina de a acționa și mai energic pen
tru întărirea destinderii, in direcția 
unor măsuri reale de dezarmare și, 
pe această bază, de îndepărtare a 
oricărui pericol al unui război mon
dial. Trebuie să se pună capăt cursei 
înarmărilor și. astfel, să se creeze o 
condiție indispensabilă a unor noi 
progrese în direcția asigurării păcii. 
De aceea — a arătat el — înre
gistrăm cu atenție toți pașii R.F. Ger
mania care servesc normalizării, în 
continuare, a relațiilor dintre cele 
două state germane, precum si limi
tării înarmărilor și dezarmării. Multe 
probleme ale prezentului și viitoru
lui depind de această normalizare în 
continuare. Recent, cancelarul fe
deral Schmidt a amintit că este 
necesar realism pentru ca pacea să 
se instaureze definitiv. întrucit R.D. 
Germană manifestă, in această pri
vință, realism, noi consideram că 
există în mare măsură posibilitatea 
să se clarifice o serie de probleme 
care să ducă la noi progrese în di
recția asigurării păcii și a dezarmă
rii. Reafirmînd sprijinul R.D.G. pen
tru cauza păcii mondiale, vorbitorul 
a apreciat că acordul SALT-II are 
drept scop de a înfăptui o stăvilire 
eficientă a cursei înarmărilor, renre- 
zentind un pas important în rezol
varea problemei dezarmării.

în încheierea cuvîntării sale, Erich 
Honecker a subliniat că, pășind in 
cel de-al patrulea deceniu de exis
tență a R.D.G., cetățenii țării abor
dează cu optimism și încredere 
justificată sarcinile ce le stau in 
față. Amploarea progreselor în toa
te domeniile vieții va depinde, în 
primul rînd — a afirmat el — de 
modul în care vom reuși să înfăp
tuim cu succes și eu o înaltă efi
ciență sarcinile economice. în cadrul 
pregătirilor pentru cea de-a 30-a 
aniversare, oamenii muncii din R.D.G. 
au manifestat numeroase inițiative 
noi, care se orientează deja spre exi
gențele viitorului. Avînd în vedere 
schimbările hotâritoare și de durată, 
care au survenit pe piața mondială, 
aceste exigențe sînt mari. Cu atit 
mai mare este importanța noilor an
gajamente care își propun să reali
zeze creșterea și mai mare a pro
ductivității muncii, valorificarea mai 
rațională și cu mai multă grijă a 
energiei, materiilor prime și mate
rialelor, a tuturor rezervelor. în a- 
ceastă privință — a subliniat vorbi
torul — noi ne bizuim, cu încredere 
și optimism, pe inepuizabila forță a 
societății socialiste. Hotărîrile celui 
de-al IX-lea Congres al P.S.U.G., Pro
gramul partidului ne arată clar dru
mul. Construim in continuare socie
tatea socialistă dezvoltată în țara 
noastră, creînd astfel condițiile esen
țiale pentru trecerea treptată la co
munism. Continuăm ferm cursul uni
tății politicii sociale cil cea eco
nomică și sintem convinși că putem 
conta pe sprijinul activ al milioane
lor de oameni ai muncii' din republica 
noastră.
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Intîlnire tovărășească 
la Londra

LONDRA 6 (Agerpres). — Gordon 
McLennan, secretar general al Par
tidului Comunist din Marea Brita
nie, l-a primit pe tovarășul Ion 
Ioniță, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
care a participat, ca invitat, la con
ferința anuală a Partidului Labu
rist.

Cu acest prilej, a fost transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, un mesaj 
de salut și cele mai bune urări. 
Secretarul general al P.C. din Marea 
Britanie a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde 
mulțumfri pentru mesajul adresat, 
urări de sănătate și de noi succese 
pentru paporul român in construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Au fost abordate aspecte privind 
preocupările"actuale ale celor două 
partide.

Cu prilejul participării la masa 
rotundă, ministrul român a avut 
întrevederi cu Hikmet Cetin, vice- 
prim-ministru al guvernului turc, 
Teoman Koprululer, ministrul co
merțului, Gunes Ongut, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Deniz Baykal, ministrul energiei și 
resurselor naturale, și Orhan Alp, 
ministrul industriei și tehnologiei. 
In cursul convorbirilor au fost exa
minate noi modalități de intensifi
care in continuare a colaborării 
economice româno-turce. A fost 
evidențiată importanța realizării in 
Turcia, in cooperare cu partea 
.română, a rafinăriei Anatolia, cu o 
capacitate de 5 milioane tone pe an.

Cu prilejul participării la masa 
rotundă, șeful delegației române a 
avut, totodată, convorbiri de Ipcru 
cu conducători ai altor delegații 
participante, respectiv cu viceprim- 
ministrul și ministrul industriei din 
Bangladesh, cu miniștrii industriei 
din Egipt, India, Iordania, Peru, 
Tanzania, Portugalia și Malayezia.

La plenara Consiliului 
UNESCO

Cu prilejul „mesei rotunde" 
de la Ankara

ANKARA 6 (Agerpres) — La 
Istanbul a avut loc, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare industrială 
(O.N.U.D.I.), o masă rotundă la 
nivel ministerial privind promova
rea cooperării industriale intre ță
rile in curs de dezvoltare. Au par
ticipat. delegații din 25 de țări in 
curs de dezvoltare. Delegația Rc-mă- 
niei a fost condusă de Ioan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini:

„Zilele culturii românești" 
la Torino

ROMA 6 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor organizate in cinstea 
celui de-al XII-lea Congres al Par
tidului Comunist Roman, la Torino 
s-au desfășurat „Zilele culturii 
românești" sub genericul „Piemon
tul intilnește România". In cadrul 
acestei ample acțiuni, la Tda.tr o 
Nupvo din localitate a fost organi
zată o expoziție de carte.

Totodată, la „Museo Nazionale 
del risorgimento" a fost inaugurată 
o secție română, consacrată luptei 
poporului român pentru unitate și 
independență.

PARIS 6 (Agerpres) — Plenara 
Consiliului Executiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru educație, 
știință și cultură a examinat rapor
tul pe care directorul general ur
mează să-l transmită Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la con
tribuția UNESCO, in domeniile sale 
de competență, la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
in vederea pregătirii sesiunii spe
ciale a. O.N.U., din 1980, consacrată 
noii ordini economice internaționale.

în -intervenția sa, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a subliniat contribuția 
României, . a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea conceptu
lui noii ordini economice interna
ționale, precum și activitatea in
tensă depusă de țara noastră, in 
diferite foruri internaționale, ca și 
pe plan bilateral, pentru lichidarea 
subdezvoltării, accelerarea progresu
lui economic, social și cultural al 
țărilor, in curs de dezvoltare.

în Kuweit
KUWEIT 6 (Agerpres). Delegația 

Consiliului popular municipal Plo
iești. condusă de Ion Paraschiv, 
primarul municipiului, care face o 
vizită de prietenie in Kuweit, la in
vitația guvernatorului provinciei 
Ahmadi., a.fost primită de șeicul 
Saad Abdallah Al-Sabah, print moș
tenitor si-prim-ministru al Kuwei
tului. îri'cSrsul convorbirii a fost 
evocată evoluția favorabilă a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Kuweit, înteme
iate pe respect și avantaj reciproc.

NAȚIUNILE UNITE 1 NICARAGUA

NAȚIUNILE UNITE 6 — Trimisul 
Agerpres transmite : încetarea cursei 
înarmărilor. înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și. in primul rind. 
a dezarmării nucleare, in scopul în
tăririi procesului de destindere, a 
păcii și securității mondiale, al eli
berării unor fonduri și resurse strin
gent necesare pentru progresul eco
nomic și social al tuturor națiunilor 
— au constituit temele mai ore abor
date de șefii de delegații care au luat 
cuvintul in cea de-a zecea zi a 
dezbaterilor de politică generală din 
plenara Adunării Generale a O.N.U.

Henck A. E. Arron. șeful delegației 
Surinaniului, a apreciat că ..cursa 
înarmărilor a devenit, in zilele noas
tre. intolerabilă din punct de vedere 
moral și material". El a propus adop
tarea de măsuri pentru reducerea 
cheltuielilor militare. în scopul elibe
rării resurselor necesare acoperirii 
nevoilor economice ale statelor — in 
primul rind ale țărilor in curs de 
dezvoltare, si s-a pronunțat pentru 
înfăptuirea, cu prioritate a unor mă
suri de dezarmare nucleară, precum 
și pentru sporirea eficienței negocie
rilor de dezarmare in ansamblul lor.

La rîndul său. Rashleigh Jackson, 
ministrul de externe ai Guyanei, a 
declarat că dezarmarea este obiectiv 
necesară pentru generalizarea pro
cesului de destindere la scara între
gii olanete. Destinderea nu trebuie 
să fie limitată la continentul euro
pean. a arătat vorbitorul. Atunci cinci 
este vorba de alte continente, a adău
gat el. destinderea nu trebuie inter
pretată ca insemnind dreptul la sfere 
de influentă.

Ministrul de externe al Belgiei. 
Henri Simonet, s-a pronunțat pentru

participarea, în condiții de egalitate, 
a tuturor statelor la eforturile vizind 
dezarmarea. El și-a exprimat sper 
ranta că „acordul ,.S.A.L.T.-II“, deși , 
nu este propriu-zis o măsură de dez
armare. va deschide, după ratificarea 
șa, calea spre noi negocieri, vizind. 
reducerea substanțială a stocurilor 
uriașe . de arme nucleare și, pe uri 
plan mai general, va. aduce o con
tribuție importantă la crearea unui 
climat mai favorabil centru succesul 
celorlalte negocieri in domeniul dez
armării".

Primul ministru al statului Mau
ritius, Seewoosagur Ramgoolam. s-a 
pronunțat nentru reducerea activită
ților militare in Oceanul Indian si 
pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă a păcii.

în pofida semnării Acordului 
„S.A.L.T.-II". spunea ministrul de 
externe jamaican. Percival James 
Patterson, pericolul nuclear se men
ține in continuare. Reprezintă o iro
nie faptul că, in intervalul 1970— 
1980. proclamat „Deceniu al dezarmă
rii", s-a inregiștfat. o : perfecționare 
fără precedent a armamentelor si o 
creștere substanțială a volumului 
vinzărilor de arme. în timp ce :ne
voile economice ale marii maiorităti 
a omenirii sporesc și devin tot mai 
urgente.

în favoarea unor măsuri urgente 
nentru oprirea competiției militare 
actuale și realizarea dezarmării s-au 
pronunțat, de asemenea, miniștrii de 
externe ai Ruandei — M. Ngaruki- 
yintwali. R.D.P. Yemen — Salem 
Saleh Mohammed. Nigerului — Daud 
Diallo, Irakului — S. Hammadi, și 
Ucrainei — G. G. Seveli.

Noi pași pe calea 
reformei agrare

MANAGUA 6 (Agerpres) — 
total de. 1 250 de proprietăți aparți- 
nind unor .persoane din anturajul fos
tului dictator Anastasie Somozâ au 
fost expropriate de Institutul de re
formă agrară (I.N.R.A.) . din Nica
ragua. aducind in patrimoniu! aces
tuia o suprafață de peste 700 000 de 
hectare — a declarat Jaime Whee
lock, directorul I.N.R.A.. referindu-se 
lă procesul de înfăptuire a refor
mei agrare. El, a anunțat, totodată, 
că Se va proceda la noi exproprieri, 
pentru a se rezolva situația din anu
mite zone ale țârii — cum ar fi 
Masaya și Las Segovias — unde 
există o mare concentrare a popu
lației rurale fără pămint. Wheelock 
a precizat câ aceste exproprieri au 
o bază legală in prevederile Codului 
de drepturi și garanții, care permite 
trecerea păminturilor in proprietatea 
statului din motive sociale., •

Referindu-se la planurile de pro
ducție, el a menționat că I.N.R.A. va 
acorda prioritate culturilor și activi
tăților .industriale destinate înlo
cuirii importurilor. în 1980, a spus 
Wheelock, producția va fi menținută, 
in genere, la nivelurile atinse în 
1978. între sarcinile prioritare pentru 
etapa următoare, directorul I.N.R.A. 
a enumerat creșterea productivității, 
promovarea unei politici de dezvol
tare a agriculturii și industriei agro- 
alimentare, pentru eliminarea de
pendenței față de străinătate sub 
acest aspect, ameliorarea condițiilor 
sociale și economice ale muncitorilor 
agricoli nicaraguani și schimbarea 
totală... a relațiilor de producție în 
mediul rurai.

PRE-
AL

Britanie și Republica Irlanda au că-

O.E.P. 
al po-

REGIMUL RASIST DE LA PRETORIA, care menține sub ocupație 
ilegală Namibia, a trimis noi contingente militare sud-africane în acest 
teritoriu, se arată într-un comunicat al S.WAPO (Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest), difuzat la Luanda.

e scurt

ARMATE MOZAMBI- 
CANE au doborit cinci avioane 
rhodesiene care au atacat tara la 
sfirșitui săptăminii trecute — in
formează agenția mozambicană de 
presă. Avioanele au fost doborite 
pe teritoriul Mozambicului, la 15 și, 
respectiv, 36 kilometri depărtare de 
granița cu Rhodesia.

PRIMIRE LA LISABONA. Pre
ședintele Republicii Portugheze, 
Antonio Ramalho Eanes, l-a primit 
simbătă pe secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. Enrico 
Berlinguer, care se află intr-o vi
zită la Lisabona, in fruntea unei 
delegații a P.C.I., la invitația Parti
dului Comunist Portughez. Ante
rior, secretarul general al P.C.I. a 
fost primit de primul ministru al 
Portugaliei, Maria de Lourdes Pin- 
tasilgo.

YASSER ARARAT LA ANKARA. 
Primul ministru turc. Biilent 
Ecevit„ a avut o întrevedere cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, aflat la An
kara, cu prilejul inaugurării unei 
reprezentante oficiale a O.E.P. in 
Turcia. Premierul turc a exprimat 
sprijinul deplin al țării sale față de 
dreptul poporului palestinian de 
a-și hotărî destinul și de a-și crea 
propriul stat, . subliniind, că 
este adevăratul reprezentant 
porului palestinian.

ELIBERAREA FOSTULUI 
ȘEDINȚE AL MAURITANIEI. 
Fostul președinte al Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah, a fost elibe
rat și a părăsit capitala țării, 
Nouakchott, plecind in Franța — 
transmite agenția France Pres'șe, 
citind surse mauritane demne, de 
încredere.

Lichidarea
a promovării păcii. înțelegerii și colaborării

O PLENARA A C.C.
FINLANDEZ, la care 
examinate probleme internaționale 
privind destinderea, dezarmarea, 
precum și unele probleme de poli
tică internă, a avut loc la Helsinki. 
La, plenară au prezentat rapoarte 
președintele partidului. Aarne 
Saarinen, și vicepreședintele, T. Si- 
nisalo.

UN NOU REGIM DE VlNZARE 
A CARBURANȚILOR a intrat în 
vigoare în Bulgaria cu începere de 
la 1 octombrie. Astfel, benzina des
tinată autoturismelor proprietate de 
stat va conține un indicator special 
sub forma unui izotop, care permi
te identificarea provenienței carbu
rantului. Motorina va conține de a- 
semenea un indicator special, in 
așa fel incit să poată fi identifica
tă de autorități în cazul folosirii 
sale frauduloase.

REUNIUNE A „CLUBULUI DE LA 
ROMA". — în Berlinul occidental 
au luat sfîrșit lucrările unei reu
niuni a „Clubului de la Roma" 
consacrată perspectivelor de dez
voltare în următorul deceniu. Timp 
de trei zile, participant au exami
nat, între altele, chestiuni privind 
posibilitățile de reducere a dispari- 
tăților existente între țările indus
trializate și statele în curs de dez
voltare.

La o conferință de presă organi
zată la încheierea reuniunii, pre
ședintele „Clubului de la Roma", 
Aurelio Peccei, a făcut cunoscut 
că au fost elaborate trei rapoarte 
consacrate introducerii ecologiei în 
științele economice, microelectro
nicii și, respectiv, unor propuneri 
vizind. frînarea cursei înarmărilor.

ACORD ANTITERORIST. Marea Britanie și Republica Irlanda au că
zut de acord asupra unor noi măsuri pentru combaterea terorismului in 
Ulster. Măsurile vizează împiedicarea deplasării teroriștilor de o parte și 
de alta a graniței dintre Irlanda și Irlanda de Nord, ca și a tentativelor lor 
de a utiliza frontiera in scopuri criminale sau pentru evitarea arestării.

PRECIZĂRI ALE PREMIERULUI 
IRANIAN. Primul ministru iranian, 
Mehdi Bazargan, a declarat că 
Iranul „nu are nici lin fel de am
biții și nici interese extrateritoriale 
in zona Golfului sau planuri de a 
ataca vreo țară". „Orice declarație 
a unor lideri religioși din Iran, a 
spus el, nu reprezintă opinia guver
nului iranian și nu au nici un fel 
de semnificație". EI a precizat că 
Iranul „nu dorește să joace rolul 
de polițist în Orientul Mijlociu sau 
în zona Golfului".

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ] 
TURCO-ALBANEZE. După cum 
transmite agenția Anadolu, Nedim 
Hodja, ministrul comerțului extpg | 
rior al Albaniei, a sosit la Ankara, j 
Ei a relevat cu acest prilej că este 
primul reprezentant al guvernului I 
albanez care vizitează Turcia și | 
și-a exprimat speranța că relațiile 
dintre țară sa și Turcia se vor dez- I 
volta atit in domeniul comerțului, I 
cit și in alte domenii.

CONCURS INTERNAȚIONAL PENTRU ÎNCURAJAREA CAMPANIEI 
ANTIRISIPĂ. Societatea „British Petroleum" .a hotărit organizarea unui 
concurs international pentru încurajarea eforturilor împotriva risipei de 
energie in lume. Concursul, ai cărui premiu principal este in valoăre 
de 400 000 lire sterline, va recompensa ideile și invențiile susceptibile de 
a permite o folosire mai eficace a resurselor energetice.

NORVEGIA

Importantă remaniere
OSLO 6 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Norvegiei, Odvâr Nordli. a 
procedat la o importantă remaniere 
a guvernului său minoritar. în cadrul 
căreia 11 ministere din 16 și-au 
schimbat titularii. Observatorii po
litici din capitala Norvegiei aprecia
ză că decizia de modificare a compo
nenței cabinetului a fost dictată de 
dorința de a se reda guvernului o 
audiențăype care acesta părea să o 
fi pierdut in ultimul timp. Astfel, 
observatorii amintesc că la alegerile

a cabinetului minoritar

internaționale

Cuvîntarea tovarășului 
Leonid Brejnev 

la adunarea festivă de la Berlin
O importantă inițiativă pontică, 

o acțiune pozitivă în spiritul cerințelor păcii 
și destinderii în Europa și în lume: Uniunea 
Sovietică a hotărit să reducă în mod unilateral 
efectivul trupelor sovietice din Europa centrală, retrăgînd 
de pe teritoriul R.D.G. 20 000 de militari, 1000 
de tancuri, precum și o cantitate de altă tehnică militară

BERLIN 6 (Agerpres). — în cuvîn
tarea rostită la Berlin, la adunarea 
festivă consacrată celei de-a XXX-a 
aniversări a R.D.G., Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a declarat că 
Uniunea Sovietică a adoptat hotărî
rea de a reduce în mod unilateral 
efectivele trupelor sovietice din Eu
ropa centrală, relevă agenția T.A.S.S. 
în cursul următoarelor 12 luni, de pe 
teritoriul R. D. Germane vor fi re
trași 20 000 de militari sovietici. 1 000 
de tancuri, precum și o anumită can
titate de altă tehnică militară. Aceas
tă hotărire a fost adoptată de comun 
acord cu conducerea R. D. Germane 
și după consultări cu celelalte state 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

U.R.S.S. este gata să reducă, de 
asemenea, in comparație cu nivelul 
actual, numărul mijloacelor nucleare 
cu rază medie de acțiune situate în 
regiunile vestice ale Uniunii Sovie
tice, dacă in Europa occidentală nu 
se vor amplasa mijloace nucleare su
plimentare cu rază medie de acțiune.

„Doresc să confirm în mod solemn 
— a spus L. I. Brejnev — că Uniu
nea Sovietică nu va folosi nici o 
dată arma nucleară împotriva ace
lor state care renunță la producerea 
și achiziționarea unor asemenea 
arme și nu le au pe teritoriul lor".

El a chemat țările occidentale să 
lărgească măsurile de întărire a în
crederii în Europa și, in special, să 
se ajungă la o ințelegere ca înștiin
țările prealabile, prevăzute de 
Actul final de la Helsinki, cu pri
vire la aplicațiile trupelor terestre să 
se facă cu un termen mult mai 
mare înainte de începerea lor, față 
de cei actual și, in afară de aceasta, 
nu de la nivelul de 25 900 de parti
cipant, ci de la un nivel mai redus. 
..Sîntem, de asemenea, gata ca, pe 
bază de reciprocitate, să nu se efec
tueze aplicații militare cu partici

europeana.
! El a calificat

parea unor efective de peste 40 000— 
50 000 de oameni" — a declarat vor
bitorul.

Leonid Brejnev a propus să se 
facă înștiințări nu numai cu privire 
la aplicații militare in regiunea 
stabilită prin Actul de la Helsinki, 
ci și despre deplasările în această 
regiune a unor efective de trupe 
terestre de peste 20 000 de oameni, 
declarind că rărnîn în vigoare propu
nerile țârilor socialiste cu privire la 
înștiințările referitoare la marile, 
manevre aeriene și navale efectuate 
in apropierea apelor teritoriale ale 
participanților la conferința general-

drept o „înșelă
ciune deliberată" afirmațiile cu nri- 
vire la faptul că U.R.S.S. ar face 
să crească forța sa militară pe 
continentul european în proporții 
care nu sint determinate de ne
cesități defensive. „Ca președinte 
al Consiliului apărării al L.R.S.S. 
declar cu toată fermitatea : iii ulti
mii zece ani pe teritoriul ■ zonei 
europene a Uniunii Sovietice r.umă- 
rtil vectorilor purtători de an e nu
cleare cu rază medie de acțitlhe nu 
a sporit cu nici o rachetă, cu nici un 
avion. Dimpotrivă, numărul rampe
lor de lansare pentru rachete cu 
rază medie de acțiune, ca și pu
terea focoaselor nucleare ale acestor 
rachete a descrescut".

„S-a redus, de asemenea, numă
rul avioanelor mijlocii. Pe teritoriul 
altor state Uniunea Sovietică nu 
amplasează în general asemenea 
mijloace" — a subliniat vorbitorul. 
El a făcut apei la țările occidentale 
să dea un răspuns la perspectiva 
propusă de țările socialiste de ă se 
asigura in mod real tuturor popoare
lor europene o viață in condiții de 
securitate și pace. „Sperăm că rea
lismul, înțelepciunea de stat și, în 
sfirșit, gindirea sănătoasă vor 
triumfa" — a spus el.

GENEVA

încheierea acordului internațional 
asupra cauciucului natural

Atenția opiniei publice mondiale 
este concentrată in aceste zile spre 
lucrările marelui for al națiunilor lu
mii — Adunarea Generală a O.N.U. 
— pe a cărei agendă de lucru se află 
inșerise probleme de cea mai mare 
însemnătate pentru întărirea păcii și 
colaborării internaționale.

în acest cadru, se cuvine remarcat 
că Adunarea Generală a hotărit ca 
cunoscuta propunere a Uniunii So
vietice. de a se înscrie pe ordinea de 
zi a sesiunii punctul „Cu privire la 
caracterul inacceptabil al politicii he- 
gemonismului in relațiile internațio
nale" — propunere despre care s-a 
relatat in presa noastră — să fie dez
bătută in comitetul special pentru 
problemele politice și țle securitate.

Pronunțindu-se ferm și acționfod 
cu consecventă pentru însănătoșirea 
climatului politic internațional. Româ
nia socialistă consideră problema li
chidării hegemonismului drept unul 
din imperativele principale ale con
temporaneității. Se poate aprecia că 
eradicarea acestei politici reprezintă 
una din necesitățile cele mai arză
toare, este o cerință-cheie pentru a- 
firmarea și consolidarea unei reale 
destinderi internaționale, pentru so
luționarea constructivă, conform cu 
interesele fundamentale ale popoare
lor, a numeroaselor probleme de 
mare complexitate ce confruntă ome
nirea. pentru întărirea încrederii și 
colaborării intre state, pentru cauza 
păcii și libertății in lume.

întreaga desfășurare a vieții inter
naționale demonstrează caracterul 
nociv și consecințele profund negati
ve ale politicii de hegemonie — ana
cronism al timpurilor noastre, expre
sie a vechii politici imperialiste, 
de dominaț.te și dictat, de asuprire 
și exploatare a altor popoare. Este 
o realitate că oriunde. în orice parte 
a lumii și sub orice formă s-ar ma
nifesta — dominație, presiuni poli
tice. economice sau militare, inge
rințe mergind pină la intervenții 
armate — politica de hegemonie 
aduce mari daune climatului politic 
internațional, creează mari piedici 
dezvoltării unor relații de colaborare

între state. Această politică este cu 
atit mai 
pletește 
a lumii, 
tendințe ... . . _
cele mai grave raporturilor interna
ționale, 
conflicte.
război. Expresie a politicii de forță, 
politica de hegemonie constituie o 
rămășiță a colonialismului și o for
mă principală de manifestare a neo- 
colonialismului; această politică afec
tează nu numai popoarele împotriva 
cărora se exercită, întrucît. in rea
litate, nu poate fi liber un popor 
care admite asuprirea și dominarea 
asupra altor popoare.

tn același timp, practicile hegemo- 
nismului, incalcă grav principiile re
lațiilor dintre state, legalitatea inter
națională, respectul independenței 
și suveranității naționale, al egali
tății in drepturi și neamestecului in 
treburile interne ale altora, con
stituie o negare a dreptului po
poarelor de a se dezvolta liber 
și de sine stătător, potrivit propriei 
voințe, de a-și hotărî singure calea 
dezvoltării economice, sociale și po
litice, de a fi stăpîne pe resursele na
ționale și a le folosi potrivit inte
reselor lor de progres — drept ina
lienabil, care se afirmă cu deosebită 
forță in zilele noastre. Politica de 
hegemonie care urmărește dominația 
asupra altor state și grupuri de state 
și chiar dominația mondială este 
principial inacceptabilă, contravine 
flagrant Cartei Organizației Națiuni
lor Unite, principiilor de bază con
semnate în Actul final de Ia Hel
sinki al Conferinței pentru securitate 
și Cooperare in Europa.

Epoca noastră este epoca manifes
tării cu o amploare fără precedent 
a voinței popoarelor de a se pro
mova in relațiile internaționale un 
spirit nou, de egalitate deplină in 
drepturi între toate statele, indife
rent de mărime, forță economică sau 
militară, orinduire social-politică. In 
epoca noastră popoarele nu pot to
lera și nu tolerează practicile imix
tiunilor și încercările de dominație,

primejdioasă cu cit se im- 
cu tendințele de împărțire 
a sferelor de influență, — 

care provoacă prejudicii din
generează și perpetuează 

focare de încordare și

se ridică cu hotărire împotriva lor, 
pentru apărarea independentei și 
suveranității lor naționale. Cu atit 
mai mult in aceste condiții, tendin
țele de hegemonie sînt de natură să 
provoace convulsii internaționale din 
cele mai grave, reprezintă un {.actor 
permanent de instabilitate, ciocniri 
și conflicte care primejduiesc pacea 
mondială. De aceea, abolirea acestei 
politiei este azi o necesitate obiecti
vă, una din cerințele majore ale tu
turor popoarelor lumii.

După cum este bine cunoscut, 
România socialistă a condamnat în
totdeauna energic Încercările de sub
ordonare și dominare a altor state, de 
a le impune cum să-și organizeze 
viața, ce orientări să adopte pe plan 
intern sau internațional, ce relații să 
dezvolte. Cu neabătută consecvență 
și cu cea mai măre' hotărire. Româ
nia s-a pronunțat și a militat împo
triva acestei politici, pentru afirma
rea a ceea ce constituie contrariul și 
antipodul ei — politica de respect al 
suveranității, independenței și egali
tății in drepturi a tuturor statelor, 
întreaga politică externă a României 
se bazează pe respectarea strictă a 
acestor principii în relațiile cu toate 
statele, fără excepție, și au ca obiec
tiv central generalizarea acestor 
principii pe intreaga arenă mondială.

Ca o permanentă definitorie a poli
ticii partidului și statului nostru se în
scriu cuvintele tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Adresăm tuturor po
poarelor chemarea de a se opune cu 
hotărire politicii imperialiste de do
minație și dictat, de a se ridica cu 
toată fermitatea in apărarea dreptu
lui sacru al fiecărei națiuni de a-și 
hotărî singură soarta, fără amestec 
din afară, de a se dezvolta liber, co
respunzător intereselor și aspirațiilor 
sale fundamentale, de a asigura inde
pendenta și suveranitatea tuturor na
țiunilor lumii !“. Acțiunea fermă, 
eforturile depuse neobosit de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în slujba acestei cerințe 
vitale a contemporaneității s-au bucu-

rat și se bucură de cea mai largă 
recunoaștere și prețuire interna
țională, reprezintă una din. trăsătu
rile distinctive permanente și din 
principalele surse ale autorității și 
prestigiului înalt de care se bucură 
astăzi România socialistă în lume.

Se poate spune că nu există docu
ment al partidului și țării > noastre 
referitor la problemele internațio
nale sau document încheiat cu alte 
state, intîlnire sau convorbiri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi 
de state, lideri politici in care să nu 
fie-puternic subliniată necesitatea li
chidării politicii de dominație și a 
înlocuirii acesteia printr-o politică 
nouă, de egalitate in drepturi, nein- 
gerințe și respect al independenței 
popoarelor.

Convingerea României socialiste, 
premisa fundamentală de la care 
pornește in intreaga să activitate in
ternațională este aceea că numai prin 
promovarea și statornicirea unor l-a
porturi de. egalitate, respect și stimă 
reciprocă, prin înfăptuirea .consec- 

. ventă a principiilor noi de relații in
ternaționale se pot asigura înse
ninarea. climatului politic, .eliminarea 
surselor de discordie și animozitate, 
stingerea conflictelor- și soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor liti
gioase, dezvoltarea încrederii și a 
cooperării rodnice intre state, spre 
binele fiecătuia și al tuturor, al pro
gresului și înfloririi' civilizației 
umane.

Pronunțindu-se cu claritate 
sprijinul propunerii înaintate 
Uniunea Sovietică și susțin ind-o ferm, 
România consideră că este absolut 
necesar ca dezideratul lichidării he- 
gemoriismului să-și găsească concre
tizare in intreaga viată internaționa
lă. in politica tuturor statelor, să fie 
aplicat cu fidelitate si consecventă în 
practica relațiilor 
ta este o cerință 
fundamental în 
pentru o lume a
conlucrării prietenești, o lume mai 
bună și mai dreaptă.

locale desfășurate la 17 septembrie 
Partidul Muncitoresc, de guvernă- 
mint, a suferit un recul. Se estimea
ză, in acest context, că Odvar Nordli 
a ținut să consolideze guvernul in 
perspectiva alegerilor legislative din 
anul 1981. Președintele Partidului 
Muncitoresc, Reiulf Steen,, intră, cu 
acest prilej, in cabinet, deținind por
tofoliul comerțului, măsură interpre
tată de observatori ca o dorință de 
a îmbunătăți raporturile dintre gu
vern și partidul . de* guvernămint. Pe 
de altă parte, la Oslo se reține fap
tul că in noua componentă a cabi
netului intră doi lideri sindicali — 
Ulf Sand, care inlocuiește, la Minis
terul de Finanțe, pe Per Kleppe, 
precum și Lars Skytoeen, căruia 1 
s-a conferit portofoliul industriei; Per 
Kleppe a devenit titularul unui mi
nister nou, căruia i se atribuie o im
portantă deosebită, acela al planifi
cării pe termen lung.

In fine, menținerea în funcții a lui 
Knut Frydenlund, ministrul de ex
terne, și a lui Bjartmar Gjerde, mi
nistrul petrolului, indică, după cum 
relevă agenția France Presse, citind 
comentatori din capitala norvegiană, 
faptul că remanierea este concepută 
ca o chestiune de politică internă, 
ce nu trebuie să afecteze principalele 
orientări ale țării.

GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge- 
newi a fost realizat un acord inter- 
naponal asupra cauciucului natu
ral, după un an de negocieri des
fășurate sub auspiciile Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Acesta 
este primul acord care a fost Înche
iat asupra produselor de bază, lansat 
în 1976 în cadrul celei de-a IV-a 
sesiuni a U.N.C.T.A.D.

Principalul obiectiv al acestui 
acord, negociat de către reprezen
tanții a 50 de țări, constă in a asi
gura stabilizarea prețului la cauciu
cul natural prin crearea unui stoc

regulator de 550 000 tone, cu o marjă 
oscilatorie cuprinsă intre 150 și 270 
de cenți per kg. ’

Cele mai importante țări produ
cătoare de cauciuc natural sint Ma
layezia, Indonezia și Thailanda, iar 
principalele consumatoare — Sta
tele Unite, Japonia si țările membre 
ale Pieței comune. în opinia șefu
lui delegației C.E.E., Leopoldo Giun- 
ti. acest acord „va deschide calea 
unei noi serii de aranjamente inter
naționale, bazate pe interdependența 
intereselor intre țările producătoare 
și consumatoare, contribuind, tot
odată, la facilitarea dezvoltării dia
logului Nord-Sud“.
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ISLANDA

în 
de

interstatăle. Aceas- 
decisivă si obiectiv 
lupta popoarelor 

păcii, destinderii și

Eșuarea actualei 
coaliții guvernamentale
REYKJAVIK1 6 (Agerpres). — 

Grupul parlamentar al Partidului 
Social Democrat din Islanda a hotărit 
retragerea miniștrilor social-de- 
mocrați din actuala, coaliție guverna
mentală, ca urmare a disensiunilor 
în problema modalităților de comba
tere a inflației in tară, care va atinge 
rata de 60 la sută.

Hotărîrea va constitui obiectul 
unei discuții în cadrul Comitetului 
Executiv al partidului, care urmează 
să se întrunească la începutul săptă
minii viitoare. Coaliția guvernamen
tală din Islanda, alcătuită de parti
dele progresist, social-democrat și 
Alianța Populară, a fost formată la 
1 septembrie 1978, fiecare partid 
fiind reprezentat în cabinet cu cîte 
trei miniștri.

Președintele Partidului Social De
mocrat, Benedikt Groendal, care este 
și ministru de externe, a declarat că 
actuala coaliție a eșuat in multe pri
vințe în anul în care s-a aflat la 
guvernare. „De aceea, a adăugat el, 
nu văd nici o rațiune să continuăm 
această coaliție".

Primul ministru islandez, Olafur 
Johannesson, a declarat că își va 
formula poziția în această problemă 
numai după reuniunea anunțată a 
Comitetului Executiv al social-de- 
moeraților.
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Traumatismele benigne
)

Ce neastîmpărați sint copiii I Cît timp sînt mici 
de a deveni copii 
joacă cu 
săgeți din crengi 
cu cercul.

Joaca-i joacă, 
sau vînătăi, genunchi

Lovituri, răniri ușoare — sau, 
traumatisme.

Părinții, oameni mari, sînt pe drept cuvînt îngrijorați de pericolele 
traumatismelor.

săbii

adică înainte 
maturi sau bătrini — fac tot felul de năzbitii: se 
de 

de
lemn, aruncă pietre cu praștia, fac arcuri cu 
țetar și așchii de brad, sar, fug, aleargă

dar se soldează adeseori cu zgîrieturl, echimoze 
jUIiți, entorse, citeodată chiar fracturi.

în terminologia medicală. mici

...Sînt chiar într-atît de îngrijorați îneît la Geneva a avut loc o 
conferință O.N.U. consacrată special acestei probleme: „Conferința 
pentru interzicerea sau limitarea armelor convenționale care pot 
provoca traumatisme excesive".

Deoarece s-ar putea ca unii să nu fi știut că există și asemenea 
arme — care, în loc să mîngîie sau să gîdile, sînt capabile să 
cauzeze traumatisme — precizăm că in această categorie intră 
gloanțele dum-dum, napalmul, bombele cu bile, minele și minele- 
surpriză, bombele brizante ș.a.

Care sînt de natură să provoace, atît copiilor cît și adulților, 
traumatisme într-adevăr excesive. Se știe, de pildă, ce vînătăi pot 
face gloanțele dum-dum care explodează în măruntaiele corpului 
omenesc, ori că napalmul provoacă eriteme ale pielii mai pronunțate 
decît o insolație, sau că, spre deosebire de bilele cu care copiii se 
joacă „la arman" sau „la ghioc", bombele cu bile împrăștie o ploaie 
deasă de bobițe mâtalice drăguțe care seceră totul în jurul lor — 
orice fir de viață sau de iarbă — deci pot provoca oamenilor zgârie
turi neplăcute. Nemaivorbind de mine, îngropate în pămînt sau ca
muflate poznaș și hazos în stilouri, tabachere, penare și care pot 
provoca fracturi celor pe care-i aruncă în aer sfîrtecîndu-i.

...Din păcate, Conferința O.N.U. de Ia Geneva, desfășurîndu-se 
discret, s-a încheiat și mai discret, printr-un eșec total. După trei 
săptămîni de dezbateri nu s-a putut ajunge la nici un acord ; rămine 
ca Adunarea Generală a O.N.U. să se pronunțe asupra organizării 
unei noi sesiuni.

Avînd în vedere aceste dificultăți — n-ar fi, oare, mai ușor de 
ajuns la un acord în privința armelor care provoacă traumatisme 
ne-excesive, ci simple, obișnuite și firești? Cum sint gloanțele, obuzele 
și bombele (obișnuite și firești), care au provocat în trecutul război 
mondial doar 50 de milioane de ne-traumatizați grav. Care au decedat 
euforic.

Desigur, aria unui asemenea acord s-ar putea extinde. De fapt, 
nici armele nucleare nu provoacă traumatisme excesive — experi
ențele de pînă acum ale omenirii arată că nu s-a găsit nici urmă' 
de zgîrietură sau vinătaie la cei pulverizați de exploziile atomice.

Dar poate că nu s-au înregistrat progrese pe linia unor acorduri 
tocmai pentru că în legătură cu această problemă mulți oameni, 
prea mulți oameni, sint încă indiferenți, prea indiferenți, prea nepăsă
tori, prea placizi sau indolenți.

S-ar spune că experiențele de pînă acum ale omenirii nu i-au 
traumatizat deloc. I N. CORBU
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