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In prezența președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceuușescu, a conducerii

de partid și de stat, ieri a avut loc

CONSTITUIREA CONSILIULUI 
SANITAR SUPERIOR

Organizat potrivit prevederilor cuprinse în Programul P.C.R., Consiliul Sanitar 
Superior este organul de stat învestit cu sarcina de a urmări înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru în domeniul ocrotirii sănătății poporului

Sub președinția tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, simbă- 
tă, 25 octombrie, a avut loc ceremo
nia constituirii Consiliului Sanitar 
Superior.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Uglar, Ștefan Andrei, Iosif Banc, 
precum și Mihai Marinescu și Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai gu
vernului, membri ai C.C, al P.C.R., 
ai Consiliului de Miniștri, ai con
ducerii unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de știință.

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., analizînd problemele 
asistenței sanitare, ale activității în 
domeniul ocrotirii sănătății po
porului nostru, a considerat nece
sar să aducă îmbunătățiri condu
cerii acestui important sector, spre 
a asigura dezbaterea și elaborarea, 
Intr-un cadru cît mai corespunză
tor, a măsurilor ce se impun a fi 
luate, în concordanță cu hotărîrile 
Congresului al XI-lea, în dome
niul sănătății. De aceea, am ajuns 
la hotărîrea de a constitui Consi
liul Sanitar Superior, ca organ de
liberativ, în locul vechiului orga
nism consultativ, care nu și-a des-, 
fășurat activitatea în mod cores
punzător. Materializăm acum a- 
ceastă hotărîre prin constituirea 
Consiliului Sanitar Superior în for
ma și în componența pe care ați 
ascultat-o.

Aș dori să adresez felicitări tu
turor membrilor Consiliului Sani
tar Superior și să le urez să obțină 
rezultate cît mai bune în activita
tea lor.

Consiliul Sanitar Superior va 
trebui să analizeze temeinic sta
diul actual al situației în acest 
important sector al vieții sociale 
și să elaboreze un program cores
punzător de măsuri, acționînd sau 
făcînd propuneri pentru soluționa
rea problemelor. în concordanță 
cu prevederilg legii și cu atribu
țiile ce-i revin.

Fără îndoială că, dacă am lua 
în considerare cifrele, mai cu sea
mă cele privind cheltuielile pe care 
le facem în domeniul sănătății, ar 
trebui să fim foarte mulțumiți. In 
actualul cincinal investițiile s-au 
dublat față de cincinalul 1966— 

profesori universitari, cercetători, ca
dre cu munci de răspundere din do
meniul sanitar.

Participanții la ședință au salutat 
cu vii aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat.

într-un cadru solemn. secretarul 
prezidențial și al Consiliului de Stat, 
Silviu Curticeanu, a dat citire Decre
tului Consiliului de Stat privind Con
siliul Sanitar Superior.

S-a dat, de asemenea, citire De
cretului prezidențial prin care se a- 
probă componența Consiliului Sani
tar Superior.

Au luat apoi cuvlntul tovarășii Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, viceprim-ministru al

1970. S-a lărgit mult baza materia
lă, dotarea' cu mijloace moderne a 
sectorului sanitar ; s-au întreprins 
măsuri pentru producerea în țară 
a aparaturii necesare. S-a dezvol
tat puternic producția de medica
mente. Dacă e să ne referim la 
cifre, trebuie să arătăm că față de 
1960 consumul de medicamente a 
crescut de peste 3 ori — ceea ce 
cred că este chiar prea mult. Desi
gur, asupra acestei probleme ur
mează să se pronunțe Consiliul Sa
nitar Superior.

Avem, după părerea mea, în do
meniul sanitar, un număr satisfă
cător de medici, precum și alți lu
crători cu studii superioare — sto
matologi și farmaciști. în total, ei 
reprezintă peste 44 000 ; la aceștia 
se adaugă 117 mii personal sanitar 
mediu și auxiliar. S-ar părea deci 
că trebuie să fim pe deplin mulțu
miți de felul în care se desfășoară 
activitatea în domeniul sanitar. 
Din păcate însă, și trebuie să spu
nem aceasta deschis, acum, la con
stituirea Consiliului Sanitar Supe
rior, rezultatele nu sînt pe măsura 
eforturilor materiale pe care statul, 
întreaga societate le fac în do
meniul sănătății.

M-aș referi, în primul rînd, la 
faptul că sporul natural al popu
lației este nesatisfăcător. Una din 
cauzele natalității scăzute o consti
tuie abuzurile și ușurința cu care 
unii medici aprobă și realizează 
întreruperea de sarcină. Nu vreau 
să dau statistici, însă în cadrul 
Consiliului Sanitar Superior aceste 
probleme vor trebui analizate. Nu
mărul mare al întreruperilor de 
sarcini are o influență directă asu
pra natalității și a sporului natu
ral al populației și, totodată, are 
implicații grave — pe care dum

guvernului, președintele Consiliului 
Sanitar Superior, Radu Păun, minis
trul sănătății, Aurel Moga, președin
tele Academiei de Științe Medicale, 
și Gheorghe Pușkaș, rectorul Institu
tului de medicină și farmacie din Tg. 
Mureș, vicepreședinți ai Consiliului 
Sanitar Superior, Victor Ciobanu, șef 
de clinică medicală. In cuvîntul lor, 
vorbitorii au exprimat profunda sa
tisfacție pentru grija deosebită ma
nifestată constant de societatea noas
tră socialistă față de condițiile de 
viață ale oamenilor muncii și au dat 
o înaltă apreciere noii concepții de 
ocrotire a sănătății promovată de 
partidul Si statul nostru, personal de 
secretarul general al partidului. In 
numele Consiliului Sanitar Superior, 

neavoastră le cunoașteți mai bine 
decît mine — asupra sănătății fe
meilor.

Sînt încă unele boli, despre care 
s-a spps că au fost aproape lichi
date, și care continuă să mai facă 
ravagii. M-aș referi în acest sens 
Ia tuberculoză și la unele boli noi 
care s-au accentuat, au luat o am
ploare în ultimul timp.

Sînt, de asemenea, rămîneri în 
urmă, în unele domenii foarte im
portante ale activității sanitare, în 
raport cu progresele înregistrate pe 
plan internațional și cu necesită
țile României. Nu doresc să enu
măr aceste domenii ; am discutat 
mai de mult cu conducerea Minis
terului Sănătății să elaboreze 
citeva programe prioritare — la 
început în 3—4 sectoare — între 
care și unul în domeniul cardio
vascular. Am dori ca, în activitatea 
sa imediată, Consiliul Sanitar Su
perior să analizeze într-un spirit 
critic situația ocrotirii sănătății 
poporului, să elaboreze propuneri 
de măsuri, acordînd atenție pro
blemelor de importanță deosebită 
și stabilind direcțiile asupra cărora 
trebuie să ne concentrăm atenția 
spre a lichida rămînerile în urmă.

Sînt și alte aspecte de ordin, ca 
să spun așa, profesional, asupra 
cărora va trebui să reflecteze Con
siliul Sanitar Superior. Am în ve
dere problemele eticii profesionale, 
ale comportării medicului, super
ficialitatea cu care unii medici își 
îndeplinesc atribuțiile, abuzul în 
recomandarea de medicamente, ca 
și în acordarea de scutiri și conce
dii medicale, de multe ori cu totul 
neîntemeiate'. într-o serie de spi
tale există o mare îngăduință în 
acordarea de concedii de lungă 
durată, de pensionări, în punerea
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încheierea vizitei premierului 
Zulfikar Aii Bhutto

Ceremonia plecării de la aeroportul Otopeni

vorbitorii s-au angajat că noul organ 
constituit va depune toate eforturile 
pentru ca, printr-o laborioasă și sus
ținută activitate, pătrunsă de un înalt 
simț al răspunderii și datoriei, să 
Îndeplinească în cele mai bune con
diții politica partidului și statului 
nostru în domeniul ocrotirii sănătă
ții, obiectivele stabilite de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. în ce privește dez
voltarea activității de îmbunătățire 
continuă a stării de sănătate a popu
lației.

In încheierea lucrărilor a luat euvîn- 
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

unor diagnostice devenite „modă". 
Sînt deci o serie de probleme de 
ordin organizatoric și de ordin 
etic, de atitudine profesională, 
care trebuie să facă obiectul unui 
studiu și al unor măsuri corespun
zătoare.

Este adevărat, unele din aceste 
probleme au fost discutate și cu 
conducerea ministerului. Din pă
cate, trebuie să spun deschis, în 
activitatea acestui minister nu s-au 
făcut simțite spiritul de partid, răs
punderea în înfăptuirea programu
lui și măsurilor stabilite de partid 
și guvern în domeniul sănătății. 
Există, de cîțiva ani, o hotărîre 
care nu a fost dusă la îndeplinire. 
Dorim ca, odată cu înființarea 
Consiliului Sanitar Superior, să 
asistăm și la îmbunătățirea gene
rală a activității ministerului, a 
conducerii sale. Conducerea minis
terului va răspunde, în continuare, 
pentru întreaga activitate sanitară, 
pentru înfăptuirea în viață a poli
ticii partidului, inclusiv a hotărîri- 
lor adoptate de Consiliul Sanitar 
Superior. Consiliul nu este un or
gan de administrație, ci un organ 
de dezbateri și hotărîri — ca să 
spun așa — un parlament al medi
cilor, o expresie a conducerii colec
tive, democratice în domeniul sani
tar. El nu înlocuiește însă ministe
rul și organele sanitare ; dimpotri
vă, activitatea sa trebuie să aibă 
nemijlocit rezultate în creșterea 
răspunderii și îmbunătățirii muncii 
acestor organe. In acest sens, Con
siliul Sanitar Superior va trebui să 
exercite un rol de control, de sti
mulare a activității organelor sa
nitare, începînd cu ministerul, tu
(Continuare în pag. a III-a)

Sîmbătă. 25 octombrie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie pe care a 
efectuat-o în țara noastră, la invita
ția secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, precum și a pri
mului ministru al guvernului, 
Manea Mănescu, președintele Parti
dului Poporului din Pakistan, primul 
ministru al Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto, Împreu
nă cu doamna Nusrat Bhutto.

Dialogul la nivel înalt româno-pa- 
kistanez — a cărui rodnicie și În
semnătate o atestă documentele ofi
ciale de o deosebită importanță 
semnate cu acest prilej — se în
scrie ca un nou eveniment de seamă 
In evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 

' două țări și popoare.
Ceremonia plecării a avut loc la 

aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
premierului Zulfikar Aii Bhutto, în
cadrate de drapelele României și 
Pakistanului. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Să se întărească 
prietenia și colaborarea dintre 
România și Pakistan în interesul am
belor noastre popoare, al cauzei pă
cii și colaborării internaționale 1“ ; 
„Trăiască pacea șl colaborarea între 
toate popoarele lumii !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sosesc la 
aeroport împreună cu primul minis
tru Zulfikar All Bhutto și doamna 
Nusrat Bhutto.

Dind glas satisfacției pentru re
zultatele fructuoase ale acestei vizi
te, numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport, precum șl studenți din 
Pakistan care studiază in țara 
noastră, au salutat cu entuziasm pe 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe premierul Zulfikar 
Aii Bhutto, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu șl pe doamna Nusrat 
Bhutto, aclamînd îndelung pentru 
prietenia româno-pakistaneză.

Ceremonia plecării începe cu pre
zentarea onorului de către garda mi
litară. Se intonează, apoi, imnurile 
de stat ale Pakistanului și României, 
în timp ce sînt trase, în semn de sa
lut, 21 de salve de tun.

Șeful statului român șl premierul 
pakistanez trec în revistă garda de 
onoare.

In continuare, primul ministru Zul
fikar Aii Bhutto și doamna Nusrat 
Bhutto își iau rămas bun de la per
sonalitățile oficiale române venite la 
aeroport. Sînt prezenți tovarășii Ma
nea Mănescu, Emil Bobu, Cornel

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie a președintelui Partidului 
Poporului din Pakistan, primul ministru al Republicii Islamice Pakistan, 

Zulfikar Aii Bhutto, în Republica Socialistă România
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a acordat un interviu
Radiuteleviziunii portugheze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, simbătă di
mineața, pe Josă Carlos Megre, di

Azi, întreaga țară sărbătorește 
ZIUA RECOLTEI

In jurul orei 12, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite, direct, 
de la Alexandria, adunarea populară organizată cu acest prilej.

Burtică, Emil Drăgănescu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Ilie Verdeț, Nico
lae Giosan, Ion ioniță, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, generali și 
ofițeri superiori.

Inalții oaspeți își Iau, de asemenea, 
rămas bun de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București. La 
ceremonie sînt prezenți ambasadorul 
României la Islamabad și ambasado
rul Pakistanului In țara noastră.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori.

La scara avionului, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto, își 
string prietenește mîinile, se îmbrăți
șează, exprimîndu-și încă o dată sa
tisfacția pentru rezultatele deosebite 
ale acestei vizite. „Vă mulțumesc 
pentru tot ce ați făcut pentru noi in 

rector al programelor politico-sociale 
la Radioteleviziunea portugheză.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite

aceste zile, a subliniat, la despărțire, 
premierul ZULFIKAR ALI BHUTTO. 
A fost o vizită deosebit de reușită, 
cu rezultate importante. In mod deo
sebit (in să menționez contribuția 
dumneavoastră la dezvoltarea cola
borării dintre națiunile noastre".

Salutîndu-1 pe premierul pakistanez, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus : „Sintem și noi satisfăcuțl de 
rezultatele vizitei dumneavoastră. 
Sper să dezvoltăm, in viitor, pe baza 
celor hotărîte, o colaborare și mai 
bună. Apreciez în acest sens contri
buția dumneavoastră personală la 
dezvoltarea relațiilor dintre țările 
noastre".

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nusrat Bhutto 
își string mîinile cu cordialitate, Își 
iau un călduros rămas bun.

La ora 10,15 aeronava pakistaneză 
a decolat.

(Agerpres)

tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Radioteleviziunea portugheză.
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Sub semnul prețuirii hărniciei și aportului celor ce 
muncesc pe ogoare la dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, la creșterea avuției naționale, 

întreaga țară sărbătorește astăzi

—Culesul e-un ctntee al inimii bune 
Purtînd peste miriști iubirea din noi 
Spre noile vetre din vetre străbune, 
Spre oamenii plinii, plugarii-eroi.

ZIUA RECOLTEI
O doină de bine, pe fluier de fier, 
Petrece-ne rodul din lan spre hambare. 
Ogoarele țării, slăvit șantier,
Ivesc plinea nouă — un soare-n urcare.

..Jar frunzele toamnei, plutinde, nu pier: 
Sînt aripi de gind spre rodiri viitoare.

Claudlu MOLDOVAN

Astăzi este „Ziua recoltei" — sărbătoare tradi
țională a țărănimii noastre, a întregului popor. 
Această zi marchează încheierea unui ciclu de 
muncă pe ogoare și începutul unui nou an agricol. 
In acest an, semnificația „Zilei recoltei" este cu 
totul deosebită, deoarece are loc la confluenta a 
două cincinale. Este un prilej de bilanț, de trecere 
In revistă a rezultatelor, dar — mai ales — de 
angajare fermă a oamenilor muncii din agricul
tură pentru îndeplinirea sarcinilor importante sta
bilite de Directivele Congresului al XI-lea al parti
dului. In actualul cincinal, în agricultură s-au 
obținut realizări de seamă în creșterea producției 
vegetale și animale ; ele demonstrează justețea 
politicii agrare a partidului nostru, avînd ca obiec
tiv dezvoltarea unei agriculturi moderne, de înal
tă productivitate, menită să asigure satisfacerea 
cerințelor de consum ale populației cu produse 
agroalimentare, asigurarea materiilor prime nece
sare industriei alimentare și ușoare.

Dar „Ziua recoltei" din acest an constituie și un 
prilej de analiză a marilor rezerve și posibilități 
de care dispune agricultura noastră pentru conti
nuarea și adincirea procesului de modernizare și 
creștere intensivă a producției. Prevederile viito
rului cincinal referitoare la dezvoltarea agricul
turii — sporirea simțitoare a producției de cereale, 
plante tehnice, legume, fructe, creșterea șeptelului 
șl obținerea unor cantități mai mari de produse 
animaliere — sînt pe deplin realizabile, prin buna

gospodărire șl folosirea rațională a pămîntulut, a 
tuturor mijloacelor tehnice și materiale și, îndeo
sebi, prin îmbunătățirea hotărîtă a muncii în a- 
ceastă ramură fundamentală a economiei țării, 
pentru ca agricultura să dobîndească tot mai mult 
caracteristicile unei variante a muncii industriale. 
In acest scop, concomitent cu creșterea gradului 
de mecanizare și chimizare, cu extinderea iriga
țiilor și lucrărilor de îmbunătățiri funciare, condu
cerea partidului cere să acționăm cu perseve
rență pentru a îmbunătăți radical organizarea 
muncii în toate unitățile agricole, pentru a intro
duce șl în agricultură spiritul de organizare, dis
ciplină, exactitate și punctualitate proprii activi
tății industriale. Aceste cerințe au fost verificate 
și confirmate în campania agricolă din toamna 
acestui an, cînd, pe baza aplicării măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-a asigurat strtngerea în mai bune con
diții a recoltei, iar însămînțările au fost efectuate 
în majoritatea unităților agricole în limitele timpu
lui optim.

O serie de sarcini șl elemente noi cu privire la 
Înfăptuirea obiectivelor ce revin oamenilor muncii 
din agricultură în viitorul cincinal au fost subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la recenta consfătuire de lucru de Ia C.C. 
al P.C.R. încă din această toamnă, cind se pun 
bazele producției agricole din anul ce vine, trebuie 
să se acționeze cu fermitate in vederea Înfăptuirii

sarcinilor trasate de secretarul general al parti
dului, pentru ca producția vegetală și animală să 
sporească în ritmul cerut de dezvoltarea generală 
a economiei, de satisfacerea în bune condiții a ce
rințelor de aprovizionare a populației cu produse 
agroalimentare.

Experiența unităților agricole de stat și coope
ratiste fruntașe, care au obținut și obțin an de an 
producții sporite — evidențiate de fiecare dată cu 
prilejul „Zilei recoltei" — demonstrează pe deplin 
potențialul, marile rezerve ale agriculturii noas
tre. Această experiență constituie grăuntele cel 
mai prețios al agriculturii noastre socialiste. Iată 
da ce, prin grija și preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid, a organelor agricole, aceas
tă experiență înaintată trebuie larg generalizată, 
astfel ca toate Întreprinderile de stat, toate coope
rativele agricole să se ridice cel puțin la nivelul 
unităților cu recolte medii.

Ceea ce am realizat pînă acum în agricultură, 
experiența bună dobîndită îndreptățesc convin
gerea că prin unirea eforturilor țărănimii, lucră
torilor și specialiștilor din agricultură, prin folo
sirea deplină a tuturor mijloacelor de care dispu
nem, printr-o muncă bine organizată — desfășu
rată cu hărnicie, răspundere și pricepere în toate 
sectoarele, în toate unitățile — sarcinile mari ce 
stau în fața agriculturii, acum în prag de cincinal, 
vor fi îndeplinite cu succes.

g. JgggtZf' ' • , ~ ■*v> .. yv -s-
în acest an școlar, elevii liceului din comuna Sintana (|ud. Arad) urmeazd cursurile intr-o nouâ și modernâ 
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încrederea în puterile colectivului

Toamna se numără... experiențele bune
In agricultură, toamna nu 

aste numai anotimpul cule
sului. Și nu e doar ano
timpul unor importante lu
crări pentru următorul an 
agricol. Pentru bunul gos
podar al ogoarelor toamna 
este, mal cu seamă, ano
timpul concluziilor și învă
țămintelor. Acum, toamna, 
la „numărătoarea boboci
lor" e și un prilej pen
tru a vedea de ce. De ce 
atit șl nu atît 7 Și cum 7 
Unde am făcut bine 7 Unde 
am greșit 7 Sînt, dintotdea- 
una, întrebările firești 
toamnei, ale oricărui 
lanț, de altminteri.

Mai ales în toamna 
ceasta — toamna unui 
In care partidul a inițiat 
măsuri și a determinat largi 
preocupări pentru mai buna 
organizare a muncii în 
agricultură, pentru o mai 
judicioasă și deci mai pro
ductivă cultivare a pămîn- 
tului — privirile bunului 
gospodar de pe ogoare tre
buie să se îndrepte mai 
întii spre munca sa de pînă 
acum, să vadă cum a arat, 
cum a semănat și prășit Și 
să tragă concluzii. Căci nu
mai așa poate să vadă mai 
bine ce are de făcut pentru 
recoltele anului viitor.

Așa se face că în secven
țele ce urmează (consem
nate în carnetele cîtorva 
dintre corespondenții noș
tri județeni) întîlnim, alături 
de cifrele de bilanț, reflec
ții cu privire la filmul lu
crărilor executate, alături 
de cuvîntul recoltă, cuvîn
tul experiență...

★
Pe întinsa cimpie a Bur- 

nasului — ne scrie cores
pondentul nostru din jude
țul Teleorman — lucrătorii 
ogoarelor au devenit, în 
ultimii ani, adevărați meș
teri al marilor recolte. To
tul a mers în creștere, pînă 
la rezultatul din această

ala 
bi
a- 
an

toamnă : eele mai mari re
colte din istoria județului. 
Și iată cum explică acest 
fapt unul dintre „împrici
nați", președintele coopera
tivei agricole de producție 
din Moșteni, comuna Furcu- 
lești, tovarășul Constantin 
Cătrună :

— Anul acesta am recol
tat In medie peste 4 000 
kilograme de grîu la hec
tar. Apoi 7 300 de kilogra
me de porumb Ia hectar. 
Am livrat statului, pînă 
acum, peste 2 800 de tone 
de cereale și mai mult de 
39 000 de tone de plante 
tehnice. Bineînțeles că e un 
succes. Dar, dacă stau să 
mă gîndesc bine, se putea 
și mai mult. Se putea șl 
mai mult dacă foloseam 
mai cu atenție mijloacele 
mecanizate, dacă foloseam, 
de asemenea, mai cu chi
verniseală, îngrășămintele 
chimice, dacă eram mal exi- 
genți la asigurarea densită
ții plantelor, dacă seceram 
într-un timp mai scurt, 
dacă, dacă, dacă... Pe toți 
„dacă" ăștia trebuie să-i 
descoperim acuma. Și să-i 
punem alături de expe
riența bună pe care am do- 
bîndit-o noi sau vecinii 
noștri... Cu vecinii noștri 
din Furculești sîntem de 
mult în... concurență. Ne 
concurăm la recolte, dar și 
la experiență. Adică învă
țăm mereu unii de Ia alții.

Președintele de la Moș
teni i-a vorbit apoi cores
pondentului nostru des
pre faptul că actualele lu
crări agricole de pe ogoa
rele cooperativei sînt exe
cutate în strictă conformi
tate cu... experiența de pes
te an. Așa, de exemplu. Ia 
semănatul griului șl al or
zului, lucrare care s-a șl 
Încheiat, suprafețele au fost 
Împărțite pe formații de 
mecanizatori și cooperatori 
pentru o mai responsabilă

muncă de fertilizare șl com
batere a dăunătorilor. A- 
cestea și încă alte 
au apărut nu din 
din experiența de 
cum.

Cooperativa din 
este doar un i 
Unul din optzeci, pen
tru că optzeci de coo
perative agricole de produc
ție din județul Teleorman 
și-au depășit producțiile de 
porumb planificate în acest 
an. Patruzecișitrei dintre 
ele au obtinut recolte 
intre 5 000 și 7 600 de kilo
grame la hectar pe terenuri 
neirigate. Și asta chiar In
tr-o zonă socotită altădată 
cea mai săracă : Valea Căl- 
mățuiului. Succesul îndeam
nă la alte succese. Și cere 
o singură și generoasă 
condiție : să fie cercetat în 
mod critic.

Așa cum fac acum agri
cultorii dobrogeni...

Recoltele — ne scrie co
respondentul nostru din 
județul Constanta — au pă
răsit cîmpurile Dobrogei. 
Pămîntul, cit vezi cu ochii, 
e negru, reavăn și afinat, 
semnul evident al hărniciei 
celor care pregătesc în fe
lul acesta mediul fertil în 
care se vor dezvolta viitoa
rele recolte. Ce învățăminte 
au tras lucrătorii ogoarelor 
din bilanțul acestui an agri
col 7 Ne-o spune unul din
tre cei mai competenți spe
cialiști. ing. dr. docent Pe
tre Tomoroga, directorul 
Stațiunii experimentale Va
lul lui Traian :

— Un lucru e 
irigațiile care se 
județul Constanța 
de hectare au ameliorat 
clima Dobrogei. E un fapt 
de care trebuie să ținem 
seama și să pornim de la 
el în planurile noastre pen
tru viitoarele producții a- 
gricole. Nu numai Ia cultu
rile tradiționale se pot ob-

idei noi 
senin ci 
pînă a-
Moșteni

doar un exemplu, 
din optzeci,

limpede, 
întind în 
pe 180 000

ține producții mari, cum 
s-a și întîmplat, de altfel. 
Au apărut condiții pentru 
culturi despre care nu pu
tea să fie vorba pe aici. De 
exemplu, cartoful, care se 
cultivă cu rezultate bune 
în zonele nordice mai u- 
mede. S-au obținut și la 
noi producții de pînă la 
60 000 de kilograme Ia hec
tar. Prin acest fapt, jude
țul nostru, care în alți ani 
cumpăra cartofi, a devenit, 
anul acesta, furnizor. La 
fel stau lucrurile în ce pri
vește culturile de soia sau 
pomicultura. Mă refer, în 
special, Ia producția de 
mere, specifică zonelor de 
munte dar devenită acum 
recoltă posibilă și în Do- 
brogea. Si poate că tot da
torită acestei schimbări de 
climă determinate de iri
gațiile masive s-au obți
nut, anul acesta, două re
colte de porumb pe foarte 
mari suprafețe... E o reali
tate peste care nu putem 
trece. O realitate care ne dă 
mari speranțe, dar care ne 
și obligă la experiențe noi, 
la o mai atentă abordare a 
problemei Irigațiilor. Pen
tru că. orice s-ar spune, 
o schimbare de climă nu 
e... un fapt divers. Fenome
nul, și mai ales consecin
țele lui, obligă la acțiune.

De la Brăila, corespon
dentul nostru ne vorbește 
despre faptul că dorința 
tuturor oamenilor muncii 
din agricultura județului 
de a obține un loc de 
frunte în întrecerea pentru 
mari recolte, s-a împlinit 
anul acesta. S-a împlinit 
prin muncă tenace, pnn 
străduința mai bunei orga
nizări. Corespondentul ne 
transmite și o listă a mari
lor producții de cereale și 
porumb, producții cu ade
vărat remarcabile : 3 935 kg 
de grîu la hectar (C.A.P. 
T. Vladimirescu), 3 338 kg

de floarea-soarelui la hec
tar (C.A.P. Cazasu), 7 600 
kg de porumb la 
(C.A.P. Siliștea), 
explicație pentru 
mari recolte este 
rarea exemplului 
din anii trecuți. Exemplele 
bune din anul 1974 nu 
numai că au stirnit ambi
ția tot mai multor lucră
tori din agricultura județu
lui dar prin demonstrația 
că „se poate", că „se poate 
mereu mai mult" au 
spulberat vechi neîncre
deri. Județul Brăila a 
terminat primul pe țară 
recoltatul orzului și griu
lui și a fost al doilea județ 
care a raportat terminarea 
recoltării porumbului. A 
fost și acesta un rezultat 
al Încrederii că se poate 
mai mult și mal bine...

„Cuvintele te învață, dar 
exemplele te pun în miș
care", spune înțeleptul. Ni
mic mai adevărat pentru 
lucrătorii ogoarelor, acolo 
unde demonstrația posibili
tăților pe care le oferă pă- 
mîntul nu se face decît 
prin pămîntul însuși, prin 
rezultate. De aceea toamna 
este și un anotimp al medi
tației asupra reușitelor și 
nereușitelor, cu scopul lim
pede și gospodăresc de a 
găsi cele mai bune rezol
vări, cele mai bune meto
de, drumul Cel mai scurt și 
mai sigur spre recoltele 
bogate ale anului viitor. De 
aceea, „Ziua recoltei" va fi 
o zi de sărbătoare, dar în 
egală măsură și zi de lucru.

hectar 
Singura 

aceste 
prolife- 
pozitiv

Mihai CARANFIL
și corespondenții „Scinteli" 
Ion TOADER, George 
M1HĂESCU, Mircea 
BUNEA

AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL PORUMBULUI
Județul Caraș-Severin.

Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Caraș-Severin au încheiat 
recoltatul porumbului de pe în
treaga suprafață cultivată. Cu acest 
succes se mîndresc mecanizatorii, 
lucrătorii din I.A.S. și din sectorul 
cooperatist. O altă realizare meri
torie este și aceea că în sectorul 
cooperatist s-au terminat și Insă- 
mînțările de toamnă pe întreaga 
suprafață planificată la grîu, orz și 
masă verde, înregistrîndu-se pînă 
acum o depășire a prevederilor de 
plan de aproape o mie hectare. Nu

același lucru se poate spune despre 
Întreprinderile agricole de 
unde pînă ieri s-a însămînțat 
pe numai 5 800 ha, față de 
planificate. (Nicolae Cătană).

stat 
grîul 
8 800

Cooperativele agricole 
din județul Timiș. Tăranii 
cooperatori și mecanizatorii din ju
dețul Timiș au intensificat în ulti
mele zile ritmul lucrărilor. Ca ur
mare. în cursul zilei de sîmbătă. 25 
octombrie. în cooperativele agricole 
din acest județ s-a încheiat recol-

tatul porumbului pentru boabe în 
toate cele peste 81 000 ha aflate in 
cultură. Concomitent, la bazele de 
recepție se transportă ultimele can
tități de porumb destinate fondului 
central al statului. Tot pînă sîm- 
bătă semănatul griului s-a efectuat 
pe 95 la sută din suprafața planifi
cată. La indicația comandamentului 
județean s-a trecut operativ la con
centrarea forțelor mecanice în uni
tățile din cadrul consiliilor inter- 
cooperatîste Dudestii Vechi. Saco- 
șu-Turcesc și Timișoara, care mai 
au de însămîntat suprafețe însem
nate. astfel ca în cel mult două

zile bune de lucru această impor
tantă lucrare să se încheie in între
gul ilidet. (Cezar Ioana).

Unitățile agricole din 
județul Bihor au lneheiat re- 
coltatul porumbului ne întreaga su
prafață de 75 000 hectare. In pre
zent se recoltează ultimele supra
fețe cu legume din cîmp. în special 
a rădăcinoaselor. se lucrează la eli
berarea terenului de coceni și la 
executarea arăturilor adînci de 
toamnă. (Agerpres).

nu au

Mina Paroșeni se numără printre 
cele mai tinere și mai moderne ex
ploatări miniere din Valea Jiului. 
Aici, minerii și-au început activita
tea în condiții tehnico-productive su
perioare, principalele operațiuni — 
tăiere, Încărcare, transport — fiind 
mecanizate. Totuși, în anul trecut, 
rezultatele obținute nu s-au ridicat 
la nivelul posibilităților. Nici în pri
mele luni din 1975, lucrurile
mers prea bine ; față de sarcinile 
planificate, la sfîrșitul lunii mai se 
ajunsese la un minus de peste 7 000 
tone cărbune. Se crease deci, o si
tuație grea, fără ieșire parcă ; și in
succesele își puseseră amprenta a- 
supra muncii colectivului. Orice În
cercări — cu toate intențiile bune
— erau limitate ca efect de febra 
goanei după rezultate imediate, care 
să redreseze situația peste noapte, 
cum se spune. In modul acesta con
tinua să se scape din vedere tocmai 
cerința esențială — perspectiva ac
tivității — care, mai ales in minerit, 
este hotărî toare, avînd implicații 
multiple asupra activității de an
samblu ; indicele de normalitate la 
rezerve deschise și pregătite — care 
exprimă aici condițiile de bază ale 
continuității muncii — era totalmente 
nesatisfăcător, fiind afectat și de ne- 
confirmarea unor rezerve bănuite în 
extremitățile zăcămîntului. Ca ur
mare, și modul de formare, de or
ganizare și amplasare a formațiilor 
de lucru era greoi, nu răzbea să iasă 
din vechile tipare care nu se mai 
împăcau cu cerințele dinamice ale 
tehnicii modeme introduse în mină.

Pasul hotărîtor în redresarea situa
ției — după cum am aflat de la tov. 
Gheorghe Feier, secretar al comite
tului municipal de partid Petroșani
— l-a făcut centrala cărbunelui, prin 
împrospătarea conducerii minei cu 
un nucleu de cadre cu experiență, 
cu mult spirit de inițiativă, căruia 
i-a acordat un sprijin direct deose
bit. Aceasta a determinat o adevă
rată infuzie de „nou", exprimat prin 
analize lucide, previziune, dinamism, 
prin tendința penetrantă Spre forme 
și metode de muncă înaintate, une
ori îndrăznețe, așa cum cerea, de 
fapt, această mină modernă.

— Am acționat pe mai multe pla
nuri — ne spune inginerul loan Du- 
mitraș, directorul minei Paroșeni — 
dar începutul l-am făcut, cum era și 
firesc, cu înlăturarea răului de la 
rădăcină : încă din a doua parte a 
anului trecut și continuind in 1975, 
am pus un accent puternic pe orga
nizarea temeinică și efectuarea în 
ritm susținut a lucrărilor de pregă
tire și de deschidere a unor noi fron
turi de lucru — latură esențială a 
muncii noastre — care, în ultimii ani, 
rămăseseră mult în urma cerințelor 
reale. Concomitent, am reorganizat 
aproape toate brigăzile de mineri, 
mergînd pe linia promovării, în frun
tea lor și a schimburilor componente, 
a unor comuniști competenți, entu
ziaști. Un alt punct vulnerabil al ac
tivității noastre — care influența se
rios mersul producției — îl consti
tuiau transporturile. Desele defecțiuni 
din acest sector — mai ales in con
dițiile minei noastre în care trans
portul din abataje la suprafață este 
mecanizat in flux continuu — stran
gulau un șir de activități strîns în
lănțuite, ducînd la pierderi însem
nate de producție. Și aici a fost reor
ganizată activitatea, în scopul unor 
intervenții prompte, al ridicării cali
tății reviziilor și întreținerii utilaju
lui de transport. Prin întărirea res
ponsabilității oamenilor față de a- 
ceastă muncă importantă, prin ridi
carea nivelului lor de pregătire pro
fesională prin , unele îmbunătățiri 
aduse tehnologiilor am creat acel 
climat de muncă dorit — carac-

terizat prin unitate de acțiune șl 
înalt spirit de întrajutorare ; acum, 
pentru înlăturarea defecțiunilor ivi
te într-un punct al transporturilor, 
intervin prompt nu numai cei ce lu
crează la acel punct, ci și cei din zo
nele învecinate...

Am reținut că toate aceste măsuri 
— bine gîndite și corelate între ele — 
au fost înfăptuite de același colectiv 
al minei-Paroșeni, căruia i s-a insu
flat — cu răbdare și cu exemple din 
propria activitate — convingerea că, 
fără a privi activitatea curentă prin 
prisma perspectivei, care asigură 
dinamism muncii, situația grea nu 
poate fi depășită. In acest context 
s-a Înscris, în egală măsură, preocu

La exploatarea minieră 
Paroșeni — 

de la restanțe 
la depășiri, pe un drum 

plin de învățăminte

parea conducerii și a comitetului da 
partid al minei pentru calificarea ca
drelor, pentru perfecționarea lor pro
fesională, spre a deveni pe deplin 
capabile să mînuiască tehnica moder
nă cu care este înzestrată mina. In 
anul trecut, spre exemplu, în cadrul 
cursurilor organizate la nivelul sec
toarelor și al minei au fost calificați 
sșu și-au ridicat nivelul de califi
care 130 de lucrători — în specialită
țile : miner, lăcătuș, electrician, me
canic — iar anul acesta — 159.
Cursurile au fost Însoțite întotdeau
na de demonstrații practice In abata
je ; oamenii au învățat „pe viu" să 
mînuiască utilajele complexe și in
stalațiile din dotare.

Concomitent — sublinia tovarășa 
Eugenia Cherecheș, locțiitor al secre
tarului comitetului de partid pe mină 
— pentru ca toți comuniștii, toți 
muncitorii și tehnicienii să ajungă la 
înțelegerea clară a cerințelor reale 
impuse de redresarea activității, pen
tru întronarea ordinii și disciplinei 
în muncă, a exigenței in tot ceea ce 
întreprindem, comitetul de partid a 
organizat dezbateri în grupuri res- 
trînse pe puncte de lucru, discuții 
individuale cu membrii de partid, 
hotărînd împreună și modul concret 
de acțiune.

Deosebit de eficientă s-a dovedit 
în ampla acțiune de redresare a mi
nei ideea „mobilității brigăzilor" — 
în special a celor mai bune brigăzi 
de mineri — idee inedită, îndrăz
neață și, bineînțeles, nescutită de 
scepticismul unora mai la început.

Practic, este vorba de mutarea unor 
brigăzi foarte bune (cu întreaga do
tare tehnică) dintr-un sector în al
tul, în funcție de necesitățile ime
diate ale producției, de situațiile con
crete din diversele puncte ale fron
tului de lucru. Ineditul constă în 
transferarea rapidă nu numai a bri
găzii, ci și a echipamentului tehnic ■ 
chiar și în acele abataje cu durată 
scurtă de exploatare, durată care 
uneori nu depășește 2—3 luni. De 
pildă, la sectorul I al minei, unde 
se înregistrau cele mai mari minu
suri, în ultimele luni producția s-a 
dublat ; acest salt este în mare mă
sură efectul „brigăzilor mobile" care 
au ridicat randamentul la tăiere în 
cărbune cu 30—40 la sută. Se poate 
spune că s-a ajuns la o adevărată 
specializare a acestor brigăzi, care 
sînt transferate dintr-un sector în 
altul în timp record.

Recent, activitatea colectivului de 
la mina Paroșeni a primit un pu
ternic impuls și prin darea in ex
ploatare a puțului principal de ex
tracție cu schip, care a condiționat . 
punerea în funcțiune a noilor aba
taje din stratul 13 și a transporto
rului cu bandă pe magistralele nord și 
est, de la orizontul 425. în modul 
acesta, a fost degrevat puțul auxiliar 
prin care se asigură acum o aprovi
zionare mai bună a brigăzilor de la 
lucrările de deschideri și pregătiri.

Rodul acestor acțiuni concentrice 
și al multor alte măsuri de care au 
fost însoțite avea să dea satisfacția 
dorită colectivului — care și-a dove
dit adevăratele virtuți tocmai în pe
rioada grelelor încercări — abia In 
această a doua parte a anului 1975. 
Esențialul, despre care aminteam 
mai la început, a fost atins : la lu
crările de pregătire a noilor fronturi 
de lucru, în prezent se înregistrează 
un avans față de planul „la zi" de 
476 m-1. Practic, acum se lucrează cu 
8—9 abataje, față de 5—6 cite exis
tau cu cîteva Juni de zile în urmă ; 
și noile condiții dau garanția că, la 
sfîrșitul anului 1975, va fi atins un 
indice de normalitate la rezerve des
chise și pregătite net superior, creîn- 
du-se încă de pe acum bune condiții 
pentru producția din primul an al 
viitorului cincinal. Redresarea evi
dentă a activității de ansamblu a fa
cilitat, în ultimele luni, obținerea 
unor randamente superioare în aba
taje ; în sectorul I. de exemplu, în 
prezent se lucrează cu randamente 
la tăiere de 9.2 tone pe post, față de 
5.8 tone pe post în ianuarie a.c. In 
felul acesta, minerii de la Paroșeni 
au recuperat rămînerile în urmă și 
au ajuns să-și depășească sarcinile 
de plan cu peste 1 000 tone cărbune.

Și în această bătălie pentru redre
sarea activității a sporit considerabil 
coeziunea colectivului, încrederea în 
puterea lui de a produce mai mult, 

. de a-și asuma sarcini și mai mari. 
Este, poate, cel mai prețios cîștig.

Sabin IONESCU

Carnet cultural
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22 de boxeri în luptă
pentru cele 11 centuri tricolore

FOTBAL • Azi, opt jocuri în divizia A
• Ieri, S. C. Bacău F. C. M. Reșița 2-0

rt

In cîteva rînduri

Astăzi, de la ora 10 dimineața, la 
Palatul sporturilor și culturii din 
București — gala finalelor campiona
telor naționale de box. Pe ring vor 
urca 22 de pretendenți la cele 11 cen
turi tricolore de campioni, reprezen- 
tind nouă cluburi și secții de box din 
țară. Cei mai mulți concurenți la 
titluri aparțin clubului Steaua (6), ur
mează Dinamo (5 — dar, cu două fi
nale, Cuțov — Dobrescu și Simon — 
Alexe, „în familie"), apoi B.C. Galați 
(3), B.C. Brăila (2) și Rapid (2), 
C.S.M. Cluj-Napoca, Farul, Metalul 
București și C.S.M. Reșița, cu cite un 
singur reprezentant.

Dintre campionii de anul trecut Își 
vor apăra astăzi centurile Al. Turei, 
I. Faredin, Gh. Ciochină, C. Ștefano- 
vicl și C. Cuțov, în timp ce Victor 
Zilberman și Mircea Dan Simon vor 
ataca titlurile la categorii superioare 
acelora la care cîștigaseră anul trecut 
primul loc.

Iată programul finalelor : categoria 
semimuscă (48 kg.) : Al. Turci 
(C.S.M. Cluj-Napoca) — T. Ghinea 
(Steaua) ; categoria muscă (51 kg.) : 
L Faredin (Farul) - N. Robu (B.C. 
Brăila) ; categoria cocoș (54 kg) : 
A. Dumitrescu (Steaua) — Șt. Dumi
nică (B.C. Galați) ; categoria pană 
(57 kg) : Gh. Ciochină (Steaua) — 
M. Floieșteanu (Metalul Buc.) ; cate-

gorla semiușoară (60 kg) : C. Ștefa- 
novici (Dinamo) — F. Livădaru 
(Steaua) ; categoria ușoară (63.5 kg) : 
C. Cuțov (Dinamo) — P. Dobrescu 
(Dinamo) ; categoria semimijlocie 
(67 kg) : C. Hajnal (Steaua) — C. Ho- 
duț (Rapid) ; categoria mijlocie-mică 
(71 kg) : V. Zilberman (Rapid) — 
P. Istrate (B.C. Galați) ; categoria 
mijlocie (75 kg) : Al. Năstae (Steaua) 
— S. Tirilă (B.C. Galați) ; categoria 
semigrea (81 kg) : C. Văran (C.S.M. 
Reșița) — C. Dafinoiu (B.C. Brăila) ; 
categoria grea (plus 81 kg) : Mircea 
Dan Simon (Dinamo) — Ion Alexe 
(Dinamo).

Concurs de gimnastică modernă
pentru școlari

Clubul sportiv școlar din București 
organizează concursul de gimnastică 
modernă pentru „Cupa Congresului 
al X-lea al U.T.C.".

Concursul, la care vor participa 
echipe din București. Timișoara, 
Constanța. Ploiești și Brașov, se va 
desfășura astăzi, de la ora 8,30, în 
sala de la Ștrandul Tineretului.

învingind pe F.C.M. Reșița cu'2—0 
(1—0), echipa S.C. Bacău (cu 13 
puncte) urcă, pînă la disputarea ce
lorlalte meciuri ale etapei a Xl-a, 
pe locul al treilea în clasament, 
după Steaua (15 p.) și Dinamo (14 p.>. 
De remarcat că băcăoanii au de ju
cat. pe terenul propriu, și o partidă 
restantă din etapa a X-a. cu Sportul 
studențesc.

Totuși, jocul de ieri al echipei S.C. 
Bacău n-a fost satisfăcător, cum 
n-au satisfăcut de altfel nici cele a- 
rătate de adversarii din 
bele echipe au furnizat 
fotbal încîlcit tactic 
multe greșeli tehnice.

Cele două goluri au 
de Volmer (din 11 metri. în min. 25) 
și, respectiv, de Chitaru (min. 52). 
Arbitrul A. Mtinich (București) nl 
s-a părut neatent la unele faze de
cisive.

Astăzi, de la ora 15, se vor disputa 
celelalte opt partide ale etapei a 
Xl-a. La București vor avea loc 
două meciuri interesante : Rapid — 
A.S.A. (stadionul Giulești) și Sportul 
studențesc — F.C. Argeș (stadionul 
Republicii). Dintre celelalte jocuri, 
distingem pe cel de la Satu-Mare, 
dintre Olimpia și Steaua, precum și 
pe cel de la Timișoara, dintre Poll-

s.c.

Reșița- Am
un meci de 
și cu foarte

fost Înscrise

tehnica și Dinamo. Celelalte meciuri: 
U.T.A. — Politehnica Iași ; Universi
tatea Craiova — C.F.R. ; Universita
tea Cluj-Napoca — F. C. Constanta 
și F. C. Bihor — Jiul.

Ștefan Covaci a primit 
titlul de antrenor emerit

Ieri, prin hotărîrea comună a bi
roului executiv al C.N.E.F.S. și a bi
roului F.R.F., s-a decernat titlul de 
antrenor emerit tovarășului Ștefan 
Covaci.

Inminînd diploma și însemnele de 
antrenor emerit, tov. general-loco- 
tenent Marin Dragnea, președinte al 
C.N.E.F.S., a reliefat meritele lui 
Ștefan Covaci ca jucător și antrenor 
în fotbalul românesc.

In cuvîntul său, antrenorul Ștefan 
Covaci a mulțumit călduros pentru 
distincția acordată și s-a angajat să 
îndeplinească cu devotament însărci
nările ce îi vor fi încredințate de 
mișcarea noastră sportivă, să depună 
toate eforturile și întreaga sa capa
citate în slujba dezvoltării fotbalu
lui nostru la nivelul înaltelor cerin
țe exprimate față de acest popular 
sport.

VOLEI
BELGRAD 25 (Agerpres). — Tur

neele finale ale campionatelor euro
pene de volei de la Belgrad au pro
gramat meciurile penultimei etape. 
Selecționata României a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—11. 15—10. 16—11) 
reprezentativa Bulgariei. echipa 
U.R.S.S. a dispus cu 3—2, (13—15.
7—15. 15—0, 15—5. 15—8) 
Iugoslaviei. 
3—1 (15—8. 
slovacia.

Rezultate __ _____  ___  ___
nin : U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1 ; 
Ungaria — Polonia 3—1 ; Bulgaria — 
R. D. Germană : 3—1.

în turneul pentru locurile 7—12, 
selecționata feminină a României a 
întrecut formația Iugoslaviei cu sco
rul de 3—0 (15—8, 15—9, . 16—14). 
Alte rezultate : Olanda-Belgia 3—2 ; 
Italia-R.F. Germania 3—0. Echipa
României a cîștigat astfel turneul
de consolare, ocupînd locul șapte în 

final al campionatului

Bulgariei.
3—2, 

de formația 
a învins cu 
15—8)

iar Polonia
15—6. 11—15.

din turneul final

Ceho-

femi-
3—1 ;

clasamentul 
european.

TENIS
simplu femei din cadrulProba de 

turneului de tenis de la Hilton Head 
a fost ciștigată de Chris Evert 
(S.U.A.), care a învins-o în finală cu 
6—1, 6—1 pe Evonne Goolagong (Aus
tralia). In finala de dublu mixt, cu
plul Laver, Goolagong a întrecut cu 
6—3, 6—3 perechea Năstase, Casals.

TREI SECVENȚE 
MUREȘENE'

FESTIVALUL DANSULUI TE
MATIC din județul Mureș pri
lejuiește intîlnirea publicului de 
la orașe și sate cu ansambluri 
folclorice, formații de dansuri 
reprezentative care au pus in 
scenă diverse obiceiuri și datini 
populare. „Urarea gospodarului", 
„Turca", „Dansul vîrstelor", „La 
seceriș", „Sfîrșit de săptămînă 
la Țapinari" sînt numai cîteva 
dintre temele sugestiv interpre
tate de către formațiile din Lo- 
gig, Deleni, Idicel sat. Sîmbriaș 
și de ansamblul casei de cultură 
a sindicatelor din Tg. Mureș.

ÎN SALA STUDIO A IN
STITUTULUI DE TEATRU 
„SZENTGYORGYI ISTVAN" din 
Tg. Mureș, studenții anului IV 
au prezentat, recent, premiera 
piesei „Acești îngeri triști" de 
Dumitru Radu Popescu. Este 
primul spectacol public din ac
tualul an universitar, spectacol 
care se înscrie, de fapt, în pro
bele de examen ale studenților, 
în stagiunea institutului vor mai 
fi puse în scenă încă patru pre
miere în distribuția cărora vor 
fi cuprinși și studenți din anii 
mai mici.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 
A 30 DE ANI DE LA INTRAREA 
ÎN VIGOARE A CARTEI NA
ȚIUNILOR UNITE, la grupul 
școlar „Metalotehnica" și Ia casa 
de cultură a studenților au avut 
loc adunări consacrate acestui 
eveniment. Cu acest prilej, Ște
fan Năstăsescu, director adjunct 
al Centrului de informare al 
O.N.U. la București, a vorbit 
despre rolul organizației mon
diale In promovarea păcii și 
securității internaționale, în dez
voltarea cooperării Intre națiuni 
și aplicarea normelor dreptului 
internațional.

„ZILELE CULTURII" 
LA REȘIȚA

„Zilele culturii" la Reșița, des
fășurate pe durata unei decade

cunosc, în această ediție, o spo
rita afluență de public. Siderur- 
giștil, constructorii de mașini sau 
de obiective industriale, nume
roși alți oameni ai muncii, ro
mâni, germani, maghiari, sîrbl 
și de alte naționalități, Împreună 
cu familiile lor, își dau întîlnire 
la manifestările cultural-artistice 
organizate in cea mai veche va
tră siderurgică a țării. De bune 
aprecieri s-au bucurat sesiunile 
de comunicări științifice pe teme 
variate ale actualității, simpo
zioanele, spectacolele și concer
tele dedicate celor care, inte
grați efortului general al națiu
nii noastre, s-au străduit să-și 
îndeplinească cu aproape un tri
mestru mai devreme sarcinile 
In cincinal. De asemenea, prezen
ța In cadrul manifestărilor a u- 
nor prestigioase formații artistice 
(corul „Madrigal", cele ale Ope
rei și Filarmonicii de stat din 
Timișoara, Teatrul de marionete 
din Arad), care s-au alăturat 
premierei Teatrului de stat din 
localitate, au făcut să sporească 
interesul spectatorilor. Dezbate
rile. concursurile de creație ale 
cinecluburilor, întilnirile dintre 
scriitori și cititori, salonul de 
fotografii artistice pe teme in
dustriale („Fotoind"),: expozițiile 
de pictură, grafică și sculptură 
au constituit momente cultural- 
educative de reală valoare. Ală
turi de alte formații de amatori, 
un moment semnificativ a fost 
prilejuit de membrii cercului de 
operetă în limba germană al con
structorilor de mașini din Reșița, 
al căror spectacol cu „La calul 
bălan" de Ralph Benatzki a fost 
îndelung aplaudat. O caracteris
tică a acestei ediții a „Zilelor 
culturii" la Reșița o constituie 
relevarea artei muncitorești, a 
valorilor ei, componente de preț 
ale tezaurului nostru cultural- 
artistic. (N. Catană).
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Cuvîntarea tovarășului 
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DECRET
(Urmare din pag. I) 

direcțiile județene și terminînd cu 
unitățile sanitare, pînă jos, in co
mună.

Se ridică, de asemenea, probleme 
serioase în ce privește folosirea 
forțelor de care dispunem în do
meniul sănătății, repartiția medi
cilor pe țară. Avem și în privința 
aceasta hotărîri bune, dar și o ana
liză succintă demonstrează că în 
sate, îndeosebi, • nu este asigurată 
forța corespunzătoare care să per
mită realizarea unei asistențe sa
nitare în condiții optime. Există o 
mare concentrare, sub diferite-for
me, a medicilor, în centrele mari, 
se manifestă tendința unor cadre 
medicale de a se sustrage de la 
activitatea pentru care s-au pre
gătit și de a se îndrepta spre sec
toare funcționărești. Va trebui ana
lizată temeinic această situație și 
stabilite măsuri pentru remedierea 
ei în cel mai scurt timp. Nu 
trebuie să obligăm pe cetățeni 
să vină spre marile centre — 
aceasta e costisitor și dificil pen
tru cetățeni — ci să apropiem 
asistența sanitară de toate locali
tățile unde se află populația. Or, 
la noi, mai mult de jumătate din 
populația țării locuiește în comune. 
Chiar dacă unii locuitori ai satelor 
lucrează în orașe, ei și familiile 
lor locuiesc în comună, iar asis
tența sanitară trebuie asigurată 
acolo. Va trebui să vedem, în scurt 
timp, îmbunătățirile ce trebuie a- 
duse pentru a soluționa în mod 
corespunzător această problemă.

Sînt, de asemenea, o serie de 
probleme legate de învățămînt, de 
cercetare, care, în cel mai srfurt 
timp, vor trebui să Intre în aten
ția Consiliului Sanitar Superior. 
Concluzia la care am ajuns în

Componența Consiliului Sanitar Superior
Prin decret prezidențial «-a apro

bat următoarea componență a Con
siliului Sanitar Superior :

PREȘEDINTE: - Paul Nicules- 
eu, viceprim-ministru ; VICEPRE
ȘEDINȚI : — Radu Păun, ministrul 
sănătății ; Aurei Moga, președintele 
Academiei de Științe Medicale : 
Gheorghe Pușkaș, rectorul Institu
tului de Medicină și Farmacie Tg. 
Mureș ; Gheorghe Scripcaru, recto
rul Institutului de Medicină și Far
macie Iași ; Ioan Pop D. Popa, pro
fesor la Institutul de Medicină și 
Farmacie București ; Lidia Orădean, 
președinta Comitetului Uniunii'Sin
dicatelor din unitățile sanitare : Au
relian Mazilii, director al Direcției 
Sanitare Județene Cluj ; Ioan Li- 
ghezan, director al Direcției Sa
nitare Județene Timiș ; Gheorghe 
Alexandru Costăchescu. director al 
Spitalului Militar Central ; SECRE
TAR GENERAL: Nicolae Nicolaescu, 
secretar general în Ministerul Sănă
tății; Membri : Ionel Alexa, inspec
tor șef al Inspectoratului Sanitar 
Antiepidemic Județean Teleorman ; 
Oreste Alexiu, director al Spitalului 
Militar al Ministerului de Interne ; 
Dan Alexandrescu, director al Spita
lului „Polizu" București ; Marta-Eva 
Ady, medic specialist la Spita
lul Județean din Miercurea-Ciuc, 
județul Harghita ; loan Alupoaiei, 
director al Direcției Sanitare Ju
dețene Constanța ; Anton Andronic, 
adjunct al ministrului muncii ; 
Elisabeta-Martha Angel, medic spe
cialist pediatru la Policlinica de 
copii Arad ; Iulian-Damian Anghe- 
lescu, director al Direcției Sanitare 
Județene Ialomița ; Vlad Apăteanu. 
director al Centrului de Hematolo
gie București ; Constantin Arseni, 
șef clinică neurochirurgicală. Spitalul 
nr. 9 București; Ana Aslan, director 
general al Institutului de Gerontolo
gie și Geriatrie București ; Dumitru 
Rablei, director al Direcției Sanitare 
Județene Satu-Mare; Teodor Bădău, 
director al Direcției Sanitare Jude
țene Hunedoara ; Oliver-Silviu Băr
bos. director al Direcției Sanitare 
Județene Bistrița-Năsăud : Ema Bar
tha, medic la Circumscripția sanitară 
din comuna Călărași, județul Cluj ; 
Emilia-Eliza Bauer, medic prin
cipal la Dispensarul întreprinderii 
..Mondiala" Satu-Mare ; Constantin 
Bădău, director adjunct Ia Direcția 
de organizare și control, șef sector 
medical, Ministerul Transporturilor 
șl Telecomunicațiilor : Otilia Ber- 
bescu, director la Spitalul T.B.C. din 
comuna Viișoara, județul Neamț ; 
Octavian Berlogea, director al Insti
tutului de Expertiză și Recu
perare a Capacității de Muncă 
București : Vlad Biibîie, director al 
Institutului „Cantacuzino" București: 

urma convorbirilor cu unele cadre 
din domeniul sănătății este că s-au 
produs unele greșeli în organizarea 
învățămîntului, printr-o fărîmițare 
a specializărilor, aceasta avînd re
percusiuni negative în asigurarea 
unei bune asistențe. Sînt lipsuri în 
domeniul activității de cercetare. 
Nu toți cei care lucrează în cer
cetare sînt legați de practica ocro
tirii sănătății. Unii s-au rupt de 
mult de aceasta și au uitat aproa
pe să mai practice medicina ; de 
aici decurge și faptul că rezulta
tele cercetărilor sînt cu totul sub 
așteptările și posibilitățile pe care 
le avem.

Deci, se Impun o serie de anali
ze în diferite sectoare de activita
te, privite ca un tot unitar. Inde
pendent de caracterul, de specifi
cul diferitelor activități, domeniul 
medical trebuie, pînă la urmă, 
orientat și concentrat într-o direc
ție urfică — a îmbunătățirii asis
tenței sanitare, a grijii pentru să
nătatea poporului, cu tot ceea ce 
comportă aceasta. Am în vedere 
natalitatea, sporul populației, în
grijirea omului pentru a-și putea 
îndeplini atribuțiile în procesul 
activității sociale, în producția ma
terială, în viața intelectuală, în 
toate sectoarele de muncă. Numai 
în asemenea condiții vom putea fî 
mulțumiți de felul cum se desfă
șoară activitatea în acest impor
tant domeniu.

Noi nu vom Judeca rezultatele 
activității medicale după numărul 
consultațiilor — cum se face acum 
— sau după numărul injecțiilor și 
al vaccinelor — care se fac și cînd 
trebuie și cînd nu trebuie — după 
consumul de medicamente ; le vom 
judeca după gradul de sănătate al 
poporului, după reducerea timpu
lui pierdut de societate prin ne- 
prezentarea la lucru a unor cetă

Vasile Binz.ar, director al Direcției 
sanitare județene Botoșani ; Neculal 
Birlădeanu, director al Direcției Sa
nitare județene Vaslui ; Ion Birzu, 
Șef clinică radiologie la Spitalul 
„Cantacuzino" București ; Maria Bo
bu, membră în Consiliul Național al 
Femeilor, procuror la Procuratura 
Generală ; Stelian-Virgil Brătulescu, 
director al Direcției Sanitare jude
țene Ilfov ; Petru Brînzei. director 
al Spitalului clinic de Neuropsihia- 
trie Iași ; Pius Brinzeu, rector al In
stitutului de Medicină și Farmacie 
Timișoara ; loan Brtiakner, director al 
Institutului de Medicină Internă 
București ; Traian Bucățea, inspector 
șef al Inspectoratului Sanitar Antie
pidemic județean Caraș-Severin ; 
Mihai Burcă, președintele Consiliului 
Național al Societății de Cruce Ro
șie din Republica Socialistă Româ
nia ; Theodor Burghele, președintele 
Comisiei Naționale de Demografie ; 
Dumitru Burlui, șef clinică chirurgie 
la Spitalul „Caritas" București ; Ni
colae Cajal, director al Institutului 
de Virusologie „Ștefan S. Nicolau" 
București ; Till Ceapă, director al 
Direcției Sanitare județene Vîlcea : 
Aurei Chindun, director al Direcției 
Sanitare județene Iași ; Iosif Cio- 
banu, director al Direcției Sanitare 
județene Dolj ; Victor Ciobanu, șef 
clinică medicală, profesor doctor do
cent ; Aneta Ciocan, director al Di
recției Sanitare județene Olt ; Flu- 
vius Tulius-Tiberius Cioroianu, direc
tor al Spitalului T.B.C. Pantelimon ; 
Margareta-Henriette Ciortoloman, șef 
clinică obstetrică-ginecologie la Spita
lul „23 August" București ; Constantin 
Coneac, director al Direcției Sanitare 
județene Neamț ; Constantin A. Con
stantin, director al Direcției Sanitare 
județene Dîmbovița ; Octav Costă- 
chel, director al Institutului Oncolo
gic București : Constantin Davidescu, 
director al Direcției Sanitare jude
țene Gorj ; Ruse Dianu, director al 
Direcției Sanitare județene Teleor
man ; Maria Dirja, medic-șef la Po
liclinica orășenească Rădăuți, jude
țul Suceava ; Radu Drăghicl, inspec- 
tor-șef al Inspectoratului Sanitar 
Antiepidemic județean "Constanța ; 
Grigore Dumitrescu, director a! 
Spitalului „Colentina" București ; 
Gheorghe Enache, director al Spita
lului nr. 2 din Craiova ; Gavril-Le- 
vente Ferenczy, medic specialist la 
spitalul, județean Sălaj : Andrei Firi- 
că. director al Spitalului de urgență 
București ; Pătru Fim. profesor 
I.M.F. București ; Octavian Fodor, 
rector al Institutului de medicină și 
farmacie Cluj-Napoca, director al In
stitutului de igienă și sănătate publi
că Cluj-Napoca ; Ioan Gali, director 
Policlinica metodologică de stomato
logie București ; Pantelimon Găvă- 

țeni, datorită stării sănătății. De Ia 
aceasta trebuie să pornim în acest 
domeniu ! Cu cît statisticile ne vor 
prezenta consulturi și scutiri mai 
multe, cu atît vor dovedi o activi
tate mai nesatisfăcătoare. Căci tre
buie să se acorde atenția princi
pală prevenirii bolilor, apărării 
sănătății, nu intervenției după ce 
omul s-a îmbolnăvit cînd, uneori, 
nu mai e nimic de făcut. Desigur, 
pacienții trebuie tratați, dar medi
cina trebuie să acționeze în pri
mul rînd pentru a preveni îmbol
năvirea — și trebuie să acordăm 
atenția centrală acestei activități, 
inclusiv în domeniul învățămîntu
lui și cercetării. Trebuie să ne ocu
păm în acest sens și de problemele 
alimentației, asigurînd o alimenta
ție rațională care să mențină să
nătatea, vigoarea, forța de muncă 
a poporului.

După cum vedeți, pretențiile Co
mitetului Central, ale guvernului 
față de cei care lucrează în dome
niul sanitar sînt foarte mari. Eu 
am multe critici de făcut la a- 
dresa organizării sanitare, dar nu 
vreau să anticipez. Vreau să pri
mesc întîi studiile și propunerile 
dumneavoastră, inclusiv în ce pri
vește personalul medical sanitar, 
care e destul de numeros, dar care 
are încă o eficiență foarte mică. Se 
mai întîmplă ca In unele spitale 
să nu știi exact cine se ocupă de 
bolnavi ; există și soră și asistentă 
și, de fapt, între medic și bolnav 
sînt 2—3 intermediari, fiecare din 
ei așteptînd ca celălalt să facă 
treaba concretă. Soluționarea aces
tor probleme trebuie să ne preo
cupe în modul cel mai serios.

Trebuie să aducem ordine și în 
ee privește formarea cadrelor, și în 
ce privește realizarea Unei organi
zări simple, eficiente, și în întări

nescu, secretar al C.C. al U.T.C. ; 
Gheorghe Gheorghiu, director al Spi
talului „Elias" București ; Mihai 
Gheorghiu, director general al Cen
tralei industriale a medicamentelor, 
cosmeticelor, coloranților și lacuri 
București ; Jean Ianopol, director al 
Direcției sanitare județene Suceava ; 
Alexandru Nicolae Ilieș, director al 
Direcției sanitare județene Brașov ; 
Sandu loan, director adjunct al Di
recției de turism intern și personal- 
invățămînt din Ministerul Turismu
lui ; Stoian-Ștefan Ionescu, director 
al Institutului pentru controlul de 
stat al medicamentelor și cercetări 
farmaceutice București ; Francisc 
Jeszenski, director al Direcției sani
tare județene Harghita ; Andrei Kele- 
men, inspector-șef al Inspectoratului 
sanitar antiepidemic al municipiului 
București ; loan Laszlo, profesor uni
versitar Ia I.M.F. Tîrgu-Mureș ; Ni- 
coleta Lăzărescu, medic, șef serviciu 
de stomatologie, Spitalul județean 
Bacău ; Vasile Leizeruc, director al 
Direcției sanitare județene Bacău ; 
Ion Lemnete, director al Spitalului 
„Filantropia" București ; Constantin 
Manolescu, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului ; Lia Ma- 
noliu, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport ; Maria Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului Național al Societă
ții de Cruce Roșie din Republica So
cialistă România ; PoliXenia Marian, 
director al Spitalului din comuna 
Lehliu-gară, județul Ialomița ; Ale
xandru Marinescu, director al Spita
lului din Hunedoara ; Marianna Mol
nar, medic la Dispensarul Mișca, co
muna Chișleag, județul Bihor; Mircea 
Movanu, director al Direcției Sanitare 
veterinare din Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare ; 
Ioan Muntean, director al Direcției 
Sanitare județene Mureș ; Traian 
Negruțiu, director al Laboratorului 
Central pentru controlul alimentelor 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare ; Traian Oancea, șef 
de secție la Spitalul Militar Central 
București ; Ștefania Olteanu, medic 
specialist pediatru la Spitalul jude
țean Tulcea ; Petru Oprea, director 
al Direcției Sanitare județene Co- 
vasna ; Constantin Opriș, director al 
Direcției Sanitare județene Maramu
reș ; loan Osman, director al Direc
ției Sanitare județene Argeș ; Elena 
Pirvu, director al Grupului Școlar 
Sanitar Sibiu ; Marcela Pitiș, profe
sor universitar, Institutul de Endo
crinologie București ; loan Popa, di
rector al Direcției Sanitare județene 
Bihor ; Constantin Popescu, director 
al Direcției Sanitare județene Galați ; 
Ileana-Rodica Popescu, director ad
junct al Direcției Sanitare județene 
Vrancea ; Ioan Popescu, director al 

rea răspunderii fiecăruia în locul 
său de muncă.

Iată de ce dau o mare impor
tanță constituirii Consiliului Sani
tar Superior și aștept de la el, deci 
de Ia dumneavoastră, membrii a- 
cestui consiliu, soluții, propuneri 
care să lichideze deficiențele, să 
conducă la o îmbunătățire rapidă 
și radicală a situației în domeniul 
ocrotirii sănătății și care să se re
flecteze nemijlocit, în mod pozitiv, 
asupra sănătății întregului nostru 
popor.

Avem o medicină generală bună, 
cu o tradiție valoroasă ; avem oa
meni de valoare ; din păcate, u- 
nele școli medicale au început să 
dispară, iar altele noi n-au mai 
apărut. Pornind de la forțele pe 
care le avem, aș dori să exprim 
convingerea mea, a conducerii 
partidului și statului nostru că, 
prin activitatea sa, Consiliul Sani
tar Superior va contribui la îmbu
nătățirea activității sanitare, va 
realiza o perfecționare simțitoare a 
muncii întregului corp medical. 
Pînă la urmă, aceasta este pro
blema hotărîtoare, spre aceasta 
trebuie să ne îndreptăm atenția.

Sper că cele 44 de mii de cadre
— 4 divizii moderne, plus zece di
vizii de personal mediu și auxi
liar, ca să mă exprim în termeni 
militari — din domeniul sanitar, 
vor acționa în așa fel încît să-și 
poată îndeplini în mod conștiincios, 
cu simț de răspundere, îndatoririle 
ce le revin.

Cu această convingere doresc 
încă o dată să vă urez succes tu
turor, să-i urez succes consiliului
— și să-mi exprim speranța că 
populația, întregul nostru popor, va 
fi principalul beneficiar al creării 
sale. (Aplauze vii, prelungite).

Direcției Sanitare județene Sălaj ; 
Petre D. Popescu, inspector-șef al 
Inspectoratului Sanitar Antiepidemic 
județean Ilfov ; Eugen Proca, profe
sor la I.M.F. București ; Francisc 
Proinov, director al Direcției Sani
tare a Municipiului București și al 
Spitalului Fundeni ; Constantin Radu, 
director al Direcției Sanitare jude
țene Brăila ; Dumitru Rădulescu. con
ferențiar universitar, șef catedră la 
I.M.F. Cluj-Napoca ; Anne Mărie 
Roth, medic la Spitalul județean 
Brașov ; Viorica-Virginia Russ, in
spector de specialitate la Co
misia Națională de Demografie ; 
Costin Sandu, director al Direcției 
Sanitare județene Buzău ; Gerhard- 
Hans Schmidt, medic specialist chi
rurg coordonator al Stației de sal
vare Sibiu ; Olimpia Solomonescu, 
director adjunct al Direcției Sanitare 
județene Prahova ; Petre Stănescu, 
director al Spitalului clinic de oftal
mologie București ; Viorica Ștefan, 
asistentă medicală șefă la Clinica 
medicală a Spitalului Clinic Fundeni ; 
Dumitru Suciu, director al Direcției 
Sanitare județene Sibiu ; Gabriela 
Surianu, medic primar la Inspectora
tul Sanitar Antiepidemic județean 
Maramureș ; Viorica Surdulescu, me
dic șef la Policlinica nr. 1 Constanța : 
Magdalena Szilagyi, director adjunct 
al Direcției Sanitare județene și 
Inspector șef al Inspectoratului Sani
tar Antiepidemic județean Covasna : 
Nicolae Teleche, conferențiar, I.M.F. 
București ; Alexandru Trăilă, direc
tor al Direcției Sanitare județene 
Mehedinți ; Ion Trăilă, prim-secretar 
al Comitetului organizațiilor de 
partid din unitățile sanitare ale mu- 
nicipiuluivBucurești ; Cornel Toader, 
decan al /Facultății de Medicină ge
nerală a Institutului de Medicină și 
Farmacie Cluj-Napoca ; Nicolae-Eu- 
gen Tiereanu, inspector șef al In
spectoratului Sanitar Antiepidemic 
Județean Dolj ; Nicolae Udrea, direc
tor al Direcției Sanitare județene 
Tulcea ; Ion Ursuleanu, director al 
Spitalului de pediatrie „Grigore A- 
lexandrescu" București ; Romul Va- 
silovici, director al Direcției Sanitare 
județene Arad ; Henriette Vlădescu, 
medic primar, șef secție O.R.L. la Spi
talul județean Brăila : Marin Voicu- 
Iescu, președinte al Uniunii Societă
ților de Științe Medicale și decan al 
Facultății de Medicină București ; 
Gheorghe Zamfir, director al Institu
tului de Igienă și Sănătate Publică 
Iași ; Avram Zbîrcea, director al Di
recției Sanitare județene Caraș-Se
verin : Elisabeta Zeamă, director 
creșă copii în municipiul Alba-Iulia 
și vicepreședintă a Comitetului jude
țean al femeilor, deputată și mem
bră a Comitetului executiv al Consi
liului Popular județean Alba.

privind Consiliul
în vederea aducerii la Îndeplinire a sarcinilor prevă

zute în Programul partidului, cu privire la îmbunătățirea 
activității de ocrotire a sănătății populației, a creșterii 
eficienței muncii mediCo-sanitare. este necesară Întărirea 
rolului și lărgirea atribuțiilor Consiliului Sanitar Supe
rior. ca organ de stat chemat să contribuie activ la 
înfăptuirea politicii partidului Si statului in acest dome
niu de activitate.

Consiliul Sanitar Superior trebuie să asigure elaborarea 
liniilor generale Și a principalelor obiective ale politicii 
sanitare, să dezbată și să adopte hotărîri obligatorii pen
tru toate organele centrale și locale care au atribuții în 
domeniul ocrotirii sănătății, să ia măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei in sectorul sanitar. Totodată, Con
siliul Sanitar Superior urmează să exercite un control 
permanent asupra modului in care Ministerul Sănătății 
și celelalte organe de stat aplică legile si alte acte nor
mative. pentru îmbunătățirea continuă a stării de sănă
tate a populației. r.

Pentru realizarea acestor obiective, eliminarea parale
lismelor. perfecționarea structurii organizatorice și a îm
binării experienței științifice cu practica medicală, ss 
impun reorganizarea Consiliului Sanitar Superior și tre
cerea acestui organ în subordinea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

în acest scop. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art. 1. — Se înființează. în subordinea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale. Consiliul Șani- 
tar Superior, organ de stat care are sarcina de a asigura 
elaborarea liniilor generale Si principalelor obiective ale 
dezvoltării activității de ocrotire a sănătății populației 
din Republica Socialistă România și de a urmări înfăp
tuirea politicii partidului și statului In acest domeniu.

Art. 2. — In concordanță cu prevederile legii, Consiliul 
Sanitar Superior adoptă hotărîri sau face propuneri și 
recomandări organelor competente, pentru perfecționarea 
organizării sanitare, modernizarea și creșterea eficienței 
asistenței medicale, Îmbunătățirea învățămîntului, pregă
tirea și folosirea personalului medico-sanitar.

Hotărîrile adoptate de Consiliul Sanitar Superior sînt 
obligatorii pentru Ministerul Sănătății, celelalte minis
tere și organe centrale, precum și pentru organele locale, 
cărora le revin sarcini în domeniul ocrotirii sănătății.

Art. 3. — în îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul 
Sanitar Superior dezbate și avizează proiecte de acte 
normative care interesează domeniul său de activitate 
și face propuneri cu privire la perfecționarea legisla
ției sanitare.

Art. 4, — Consiliul Sanitar Superior analizează și con
trolează modul în care Ministerul Sănătății, celelalte mi
nistere și organe centrale, precum și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene și al municipiu
lui București asigură aplicarea legilor, decretelor și a 
celorlalte acte normative din sectorul sanitar.

CAPITOLUL II 
Atribuții

Ari. 5. — Consiliul Sanitar Superior are următoarele 
atribuții :

a) elaborează programe pe termen lung pentru îmbu
nătățirea continuă a stării de sănătate a populației, ana
lizează dinamica indicatorilor demografici și de morbi
ditate și ia măsuri pentru dezvoltarea asistenței medicale 
preventive și curative ;

b) dezbate proiectul planului cincinal privind dezvol
tarea ocrotirii sănătății, în profil departamental, de ra
mură și teritorial, și face propuneri de îmbunătățire a 
acestuia ;

c) analizează și elaborează într-o concepție științifică 
unitară structurile organizatorice ale rețelei și instituții
lor sanitare și propune măsuri pentru utilizarea și re
partizarea rațională a personalului medico-sanitar ;

d) dezbate și adoptă propunerile privind principalele 
direcții de dezvoltare șl programele prioritare pentru cer
cetarea științifică in domeniul ocrotirii sănătății, precum 
și valorificarea lor în practică, în vederea ridicării con
tinue a calității asistenței medicale ;

e) analizează modul în care se asigură, în diferite do
menii, activitatea de profilaxie, protecția sanitară a aeru
lui, solului și apei, protecția alimentelor destinate consu
mului și stabilește măsurile ce se impun pentru apărarea 
și promovarea sănătății publice ;

f) analizează și dezbate proiectele programelor naționale 
privind prevenirea și combaterea unor boli care consti
tuie probleme majore pentru asigurarea sănătății publice ;

g) analizează modul de asigurare a ocrotirii și asistenței

Sanitar Superior
medicale a mamei, copilului și tineretului și stabilește 
măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități ;

h) analizează, periodic, modul in care se asigură ocrotirea 
sănătății la locul de muncă și stabilește măsuri pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, prevenirea și comba
terea bolilor profesionale ;

î) analizează și stabilește măsuri cu privire la respec
tarea normelor eticii- profesionale, întărirea ordinii și dis
ciplinei sanitare ;

j) dezbate și adoptă proiectul planului unic de educație 
sanitară a populației și analizează stadiul de realizare » 
acestuia ;

k) exercită orice alte atribuții stabilite prin lege.
Art. 6. — Consiliul Sanitar Superior îndeplinește totodată 

și funcția de secțiune a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, in domeniul ocrotirii sănătății.

CAPITOLUL 111 
Organizare șl funcționare

Ari. 7. — Consiliul Sanitar Superior este alcătuit din ca
dre didactice, cercetători științifici, directori de direcții 
sanitare județene, directori de spitale, medici de circum
scripții sanitare, farmaciști, alte cadre sanitare cu o bogată 
experiență și Înaltă calificare, precum și din reprezentanți 
ai unor organe și organizații centrale de stat și obștești.

Componența Consiliului Sanitar Superior se aprobă prin 
decret prezidențial, pe o perioadă de 5 ani.

Președinte al Consiliului Sanitar Superior este un vice
prim-ministru al guvernului. în activitatea sa președintele 
este ajutat de vicepreședinți și un secretar general. In 
lipsa președintelui, atribuțiile acestuia se îndeplinesc de 
unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele, vicepreședinții și secretarul general for
mează Biroul Executiv al Consiliului Sanitar Superior.

Art. 8. — Consiliul Sanitar Superior se convoacă în șe
dințe plenare de două ori pe an sau ori de cîte ori este 
nevoie, din inițiativa președintelui, a Biroului Executiv 
ori la cererea a cel puțin o treime din numărul membri
lor săi.

Consiliul Sanitar Superior își desfășoară activitatea în 
ședințe plenare în prezența a cel puțin două treimi din 
numărul membrilor săi și adoptă hotărîri, prin vot des
chis, cu majoritatea membrilor ce-1 compun.

Art. 9. — La ședințele consiliului pot fi invitați dele
gați ai unor organe și organizații de stat ori obștești, 
precum și specialiști din domeniul ocrotirii sănătății.

Art. 10. — Biroul Executiv organizează și urmărește 
aducerea la îndeplinire a hotăririlor Consiliului Sanitar 
Superior și exercită, între ședințe, conducerea operativă 
a activității acestui organ.

Președintele Consiliului Sanitar Superior aduce la În
deplinire hotărîrile Biroului Executiv și rezolvă proble
mele curente ale activității consiliului.

Președintele informează consiliu! și Biroul Executiv 
asupra principalelor probleme rezolvate intre ședințele 
acestora.

Fiecare membru al Consiliului Sanitar Superior răspunde 
în fața acestuia și a președintelui consiliului pentru înde
plinirea sarcinilor ce îi sînt încredințate.

Art. 11. — In cadrul Consiliului Sanitar Superior se or
ganizează comisii de specialitate.

Comisiile de specialitate sînt alcătuite dintre membrii 
Consiliului Sanitar Superior și specialiști din diferite do
menii de activitate ale ocrotirii sănătății. Pentru specia
liștii care nu sînt membri ai Consiliului Sanitar Superior 
se va solicita acordul conducătorului instituției sau orga
nizației în care aceștia își desfășoară activitatea.

Componența și modul de funcționare ale comisiilor de 
specialitate se stabilesc de Consiliul Sanitar Superior.

CAPITOLUL IV 
Dispoziții finale

Art. 12. — Pregătirea lucrărilor Consiliului Sanitar Su
perior, precum și rezolvarea problemelor administrativ- 
gospodărești ale acestuia se asigură de Ministerul Sănă
tății.

Art. 13. — Secțiunea pentru demografie și forță de 
muncă, asistență socială și ocrotirea sănătății a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale se reorga
nizează și va funcționa ca secțiune pentru forță de mun
că, demografie și asistență socială.

Art. 20 lit. k din Legea nr. 1/1973 privind Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a României se 
modifică și va avea următorul cuprins : „Secțiunea pen
tru forță de muncă, demografie și asistență socială".

Art. 14. — Decretul nr. 541/1969 privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consiliului Sanitar Superior, publi
cat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, 
partea I, nr. 81, din 29 iulie 1969, se abrogă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Un nou spital la Baia Mare
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DE PRETUTINDENI, VEȘTI BUNE DIN ÎNTRECERE
«. Mai mult de Jumătate din uni

tățile industriale ale județului Pra
hova au realizat, pînă Ia finele 
acestei săptămini, sarcinile cinci
nalului la toți indicatorii. Potrivit 
calculelor, acestea vor realiza o 
producție suplimentară, față de 
prevederile perioadei 1971—1975, e- 
valuată Ja 2.4 miliarde lei. în pe
rioada îanuarie-octombrie, între
prinderile prahovene au livrat, in 
plus, pentru export produse a căror 
valoare depășește 400 milioane 
lei-valută — planul cincinal la 
acest indicator fiind onorat, pe an
samblul județului, încă din luna 
august 1974. (Agerpres).

• Colectivele unităților econo
mice din orașul Tirnăveni au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe întregul cincinal cu 68 de 
zile mai devreme. In timpul astfel 
cîștigat, oamenii muncii din această 
cetate a chimiei românești vor 
realiza o producție globală supli
mentară în valoare de 330 milioa
na lei. (Agerpres).

Au îndeplinit prevederile cincinalului
• Fabrica de mașini electrice 

rotative, importantă unitate a în
treprinderii „EJectroputere“-Craio- 
va. a raportat îndeplinirea sarcini
lor de plan pe întregul cincinal. 
Acest succes permite muncitorilor 
și tehnicienilor de aici să realizeze 
în plus, pînă la sfîr.șitul anului, di
ferite mașini însumind o putere de 
aproape 500 000 kilowați. Aceeași 
întreprindere se prezintă cu sarci
nile cincinalului îndeplinite și la 
aparatajul electric de înaltă ten
siune, sector în care, pînă în pre
zent. a fost obținută, peste nivelul 
anilor 1971—1975, o producție eva
luată la mai mult de 700 milioane 
lei. (Agerpres).

• întreprinderea „Tricoul Roșu" 
din Arad s-a alăturat unităților in
dustriale din județ care au atins 
cotele finale ale planului produc
ției globale și marfă pe întregul 
cincinal. Avansul cîștigat este re
zultatul folosirii cu randament 
sporit a capacităților tehnico-pro- 
ductive în toate schimburile de lu

cru, precum și a atingerii mai de
vreme a parametrilor proiectați la 
noile unități intrate în funcțiune 
în perioada 1971—1975. întreprin
derea va livra pînă la sfîrșitul anu
lui, în plus față de prevederile 
cincinalului, tricotaje in valoare de 
200 milioane lei.

• întreprinderea județeană de 
industrie locală Bacău și-a înde
plinit prevederile planului cincinal 
cu 77 zile mai devreme. Avansul 
cîștigat dă posibilitate colectivelor 
din unitățile acestei întreprinderi 
să realizeze pină Ia finele anului 
o producție suplimentară în valoa
re de 170 milioane lei, din care 
bunuri de larg consum și obiecte 
de uz casnic în valoare de 60 mi
lioane lei. Vor fi realizate, prin
tre altele, 600 tone produse chi
mice, 3 000 tone confecții și con
strucții metalice. 15 000 tone produ
se alimentare. 5 000 garnituri de 
mobilă. 500 000 mp țesături din fire 
și fibre sintetice. (Gh. Baltă).

Economii de materii 
prime și energie

în industria județului Timiș s-au 
obiinut in acest an importante eco
nomii de materii prime, combusti
bil și energie electrică. în între
prinderile industriei constructoare 
de mașini și electrotehnice, de 
pildă, prin, extinderea metodei de 
croire combinată și de debitare in 
sistem centralizat a laminatelor, 
micșorarea adaosurilor de prelucra
re la o serie de piese Si repere 
s-au economisit peste 5 000. tone 
metal, cantitate echivalentă cu an
gajamentul asumat la acest capitol 
pe întregul an. în același timp, in 
unitățile industriale, de construcții 
și de transporturi s-au economisit 
aproape 39 000 tone combustibil, 
peste 23.5 milioane kWh energie 
electrică. însemnate cantități de 
material lemnos, fire de bumbac. 
(Agerpres).

Metal mai mult, 
cu cheltuieli mai reduse

Siderurgiștii combinatului din 
Hunedoara au realizat de la înce

putul anului, o producție marfă su
plimentară in valoare de 176 mi
lioane lei. materializată în cantități 
importante de fontă, cocs metalur
gic. otel și laminate. Creșterea 
producției a fost obținută în con
dițiile reducerii consumurilor spe
cifice și a realizării unei înalte efi
ciente economice. Pe ansamblul 
combinatului s-au economisit a- 
nroane 57 000 tone combustibil con
vențional. 13 170 000 kWh energie 
electrică. 3 200 tone cocs metalurgic 
și 4 700 tone cărămizi refractare. în 
timp ce cheltuielile de producție au 
fost reduse cu 24 milioane lei. 
(Agerpres).

Tipuri noi de mașini 
și aparate electrice

La întreprinderea „Electroputere" 
din Craiova au fost introduse In 
fabricație. în acest an. mai mult de 
390 noi sortimente, tipuri și varian
te de mașini Si aparate electrice, 
concepute de către specialiștii Insti
tutului de proiectări și cercetări al 
Centralei industriale de mașini și 
aparataie electrice din localitate. 
Printre acestea se numără trans- 
formatorul-bloc de 400 MVA desti

nat termocentralei Rovinarl. cel 
mai mare fabricat oină acum în 
tară și alte produse solicitate de 
beneficiari externi. O importantă 
creștete a cunoscut-o gama mași
nilor electrice rotative. Specialiștii 
în proiectarea mașinilor asincrone, 
bunăoară, au realizat 135 tipuri de 
motoare, atit pentru uzul general, 
cît și pentru echiparea instalațiilor 
de irigații, fabricile de ciment etc. 
Prin creațiile importante ale pro- 
iectantilor de mașini electrice sin
crone se numără generatoarele lo
comotivelor Diesel-electrice de 
1 250. 3 000 și 4 000 CP. cele desti
nate echipării navelor ' și instala
țiilor de forai de mare adîncime 
și altele. (Agerpres).

La Șantierul naval Galați 
a fost turnată elicea 

cu nr. 4 GOG
La Șantierul naval din Galați a 

fost turnată elicea cu nr. 4 000. Pri
ma elice de navă confecționată în 
tară s-a realizat, tot aici, în urmă 
cu 13 ani. Economia de valută rea
lizată în acest răstimp — prin asi

milarea in țară a acestei Importan
te piese — echivalează cu costul a 
două cargouri. Și încă un amănunt: 
elicea cu nr. 4 000, destinată unui 
carbonier de 18 000 tone tdw, a fost 
realizată în mai puțin de 1 000 de 
ore față de prima elice, pentru un 
cargou de 4 500 tdw. (Dan Plăeșu).

IAȘI : 200 apartamente 
peste plan

Colectivul de muncă de la Trus
tul de construcții de locuințe din 
lași a îndeplinit sarcinile actualu
lui cincinal încă de la 8 mai a.c. 
înregistrind acest succes, con
structorii ieșeni s-au angajat ca 
pină la sfîrșitul anului să mai rea
lizeze lucrări în valoare de peste 
250 milioane lei. Pînă în prezent 
au reușit să depășească cu 200 a- 
partamente planul de dare în func
țiune a locuințelor. în stadiu avan
sat de execuție se află încă aproa
pe 800 de apartamente. Au mal 
fost date în folosință înainte de 
termen o creșă și o grădiniță, un 
cămin pentru nefamiliști și alte 
obiective social-culturale. (Manole 
Corcaci).
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omeniei
O lucrătoare de la cooperativa 

meșteșugărească „Sporul" din 
Bacău (Vasilica Lupu) a fost 
internată în stare gravă la spi
tal. Ca să-i salveze viața, me
dicii aveau urgentă nevoie de o 
cantitate mare de singe. Ime
diat, mai mulți colegi de muncă 
ai Vasilicăi s-au prezentat să 
ofere cite o picătură de viață 
din viața lor. Un fapt obișnuit, 
despre care am mai scris în ru
brica noastră. Neobișnuit este 
faptul că cei care i-au sărit în 
ajutor n-au văzut-o niciodată pe 
Vasilica. Și aceasta pentru că 
toți colegii ei, meșteșugarii, sînt 
nevăzători. N-au văzut-o, dar au 
cunoscut-o în viața și munca de 
zi cu zi, iar gestul lor — un gest 
firesc, omenesc.

99

tăticu“
— Numele fi prenumele.
— Uivărășan Alexandru, din 

Bălăsești, județul Satu-Mare. 
Sint șofer de meserie, dar am I 
rămas fără permis de conducere, , 
pentru că m-a prins un coleg 
de-al dv., tot milițian, circulind 
sub influența alcoolului, dar...

— De ce nu lucrezi 7 Știi cite I 
declarații ai dat pini acum la 
miliție promițind ci te apuci de I 
o treabă serioasă 7 ,

— Patru.
— Ce-ai făcut cu buletinul lui | 

Gheorghe Pribilean 7
— Păi, ce să fac 7 l-am luat I 

buletinul și m-am dus la un bă- 
trin din Ilba, care nu vedea prea ’ 
bine, i-am spus că eu is cel din i 
buletin, șl mi-a împrumutat 
citeva sute de lei. Văzînd că | 
nu-i mai dau înapoi, bătrinul s-a 
dus la Pribilean, că-i lăsasem a- I 
dresa, iar dv. — trebuie să recu
nosc — nu mă afteptam c-o să 
mă descoperiți așa de repede. | 
Tăticu mi-a promis că plătește 
el amenda imediat, numai să mă I 
iertați, că tăticu...

— Ciți ani ai, bălețașule 7
— Merg pe 32.„

Chef |
la patiserie .

Dimineața, ora 9,00. La una 
din mesele patiseriei „Postăva
rul" din Brașov — veselie mare. I 
Animatorul nr. 1 — însuși ospă
tarul Alexandru Sușma. La apa- < 
riția unui lucrător de miliție, a- i 
flat în misiune, veselia s-a în
trerupt brusc. Ospătarul 11 iese | 
in întîmpinare :

— Sîntem veseli, dar nu eu I 
chef, că doar nu bem vin, ci apă 
minerală. Știți doar că băutura ' 
ideală este... i

— Nu-mi dați și mie un păhărel ? |
Vin curat.
— E adevărat Dar nu-1 de la I 

noi, l-am adus din afară.
Amendă : 5 000 de lei.
— Am să fac contestație — a 1 

spus ospătarul.
De prisos. Amenda a rămas I 

valabilă.

Fără priză I
Nimeni nu cumpără ceva cu I 

ochii închiși. Trebuie să știe 
omul pe ce dă banii. Bani mun- 
ciți. Mai ales cînd este vorba de I 
un televizor. Trebuie să-1 în
cerci, să-i faci proba.

— De acord cu dumneavoas- . 
tră, dar nu putem să probăm te
levizorul — spune Stela Rațiu, 
vinzătoare la magazinul din Și- 
bot (Alba). îmi pare rău, dar I 
nu avem priză. Nici antenă nu 
avem. 1

— Șl In aceste condiții ? ,
— In aceste condiții, televi

zoarele se cumpără la noroc. In | 
ce mă privește, am reclamat la 
conducerea cooperativei de con- I 
sum zonală Alba Iulia, dar...

Dar totul este o probă de ne- 1 
glijență. Fără priză la clienți. i 

Cînd va ieși • ••
Are 23 de ani, îl cheamă 

Venczi Alexa, e zdravăn, e sănă
tos. S-a angajat pe un șan
tier de construcții din Lu- 
peni, dar după citeva zile a 
cerut lichidarea, la care a adău
gat 4100 lei sustrași din fișetul 
casierului. A poposit la Tg. Mu
reș spre a-și cumpăra haine noi. 
Apoi, după atita... muncă, s-a dus 
să se odihnească la Sovata. Aici, 
intr-o noapte, a spart geamul 
unui autoturism, dar a fost sur
prins de proprietar, a fugit și a 
scăpat. Nu s-a astîmpărat. A in- 
tilnit un alt autoturism, a încer
cat să-i pornească motorul, dar 
a oprit lingă el autocamionul în
treprinderii comunale. „Neca
zuri 7 — l-a întrebat șoferul Ba- 
rabasi Gergeli. Stați să vă ajut". 
Dar n-a apucat, pentru că celă
lalt a rupt-o la sănătoasa prin 
pădure. Șoferul, care voia totuși 
să-l ajute, s-a luat după el, l-a 
prins și l-a dus la miliție. Așa 
că poate va ieși om din el, cind 
va ieși...

Lipsă de su
praveghere

In localitatea Curteni (Mureș) 
un copil in vlrsti de 4 ani a țiș- 
nit pe lingă un autobuz care 
staționa, incercind să treacă 
strada, tn acel moment a apă
rut autocisterna 31-SB-723 care 
l-a accidentat mortal. Intimpla- 
rea readuce in discuție, între al
tele, lipsa de seriozitate cu care 
unii cetățeni iau in seamă aver
tismentele pe care le dau orga
nele de miliție. Cercetările e- 
fectuate pe marginea acestui 
tragic accident au scos la iveală 
faptul că șeful postului de mi- 
ție a mai aplicat amenzi, cu nu
mai citeva săptămini în urmă, 
pentru lipsa de supraveghere a 
copiiilor.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteif

V

In atmosfera de intensă dezbatere 
a activității tineretului patriei noas
tre, care precede Congresul al X-lea 
al U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., Conferințele Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
centrele universitare s-au remarcat 
ca manifestări ample, capabile să 
scruteze cu obiectivitate cauzele îm
plinirilor sau neîmplinirilor, să-1 
imprime vieții universitare noi 
impulsuri și să extindă aria posibi
lităților de intervenție formativă spe
cifice asociațiilor studenților comu
niști. Spiritul unei profunde angajări 
politice, responsabilitatea, competența 
și maturitatea, ca atribute definitorii 
ale tineretului universitar din Româ
nia socialistă, și-au aflat cu aceste 
prilejuri un cîmp larg de afirmare, 
îndeosebi în ceea ce privește delimi
tarea unor soluții practice pentru în
tărirea caracterului revoluționar al 
asociațiilor studențești și optimizarea 
întregii activități în învățămîntul su
perior.

Caracterizate printr-o amplă par
ticipare a studenților la dezbateri. 
Conferințele U.A.S.C. au prilejuit 
mai întîi reliefarea unui bogat fond 
de propuneri, sugestii, observații cri
tice și autocritice referitoare la cele 
mai variate aspecte ale vieții de or
ganizație. S-a evidențiat astfel, im
plicit, vocația asociațiilor de a se si
tua In chiar centrul preocupărilor 
studenților, de a le capta acestora 
întregul fond de aspirații spre a-1 
converti într-un puternic factor de 
modelare universitară. In același 
timp însă lucrările Conferințelor 
U.A.S.C. s-au remarcat prin spiritul 
lor selectiv, esențializant, prin defini
rea cu discernămînt a priorităților 
specifice actualei perioade și, în ge
neral, fiecărei etape din activitatea 
universitară. La Craiova, de pildă, 
prioritățile actuale au fost identificate 
în măsurile pentru transpunerea in
tegrală în viață a sarcinilor principiale 
și concrete formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei 
efectuate aici la începutul anului de 
învățămînt. La Cluj-Napoca s-a re
liefat necesitatea unei lupte împo
triva spiritului de inerție, a formalis
mului. Dezbaterile de la Galați au 
avut ca notă comună argumentația 
în favoarea perfecționării întregului 
stil de lucru folosit de A.S.C., în 
timp ce la Tg. Mureș preocuparea 
pentru educarea prin muncă și pen
tru muncă a tuturor studenților a 
fost precumpănitoare ș.a.m.d. Pretu
tindeni, firul roșu al analizelor, al in
tervențiilor în dezbateri a fost sarci
na fundamentală a asociațiilor de a 
contribui la formarea tinerilor inte
lectuali ca specialiști de înaltă com
petență profesională și probitate mo
rală, militanți activi pentru înfăp
tuirea obiectivelor înscrise în Pro
gramul partidului, patrioți șl interna
ționaliști sensibili la problemele care 
confruntă umanitatea de pretutindeni.

Conferințele studenților s-au re
marcat, de asemenea, printr-un spi
rit cu adevărat tineresc. Cutezanța, 
optimismul, nevoia de perfecțiune și

încredere în posibilitatea acesteia, 
spiritul de dăruire, de participare 
activă la înfăptuirea tuturor sarcini
lor Congresului al XI-lea al partidu
lui sînt componente determinante 
pentru profilul moral și spiritual al 
studențimii noastre, pentru a căror 
permanentă cultivare asociațiile stu
denților comuniști, sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de par
tid, sînt chemate să-și consacre și 
mai mult energiile. In acest spirit, 
de încredere și de atașament față 
de politica partidului nostru, îșl are 
sorgintea capacitatea celor mai mul
te asociații ale studenților de a de
păși mai vechea atitudine contempla
tivă și de a nu-și mai limita activi-

Pe marginea recentelor 
conferințe din centrele 

universitare

tatea la aspecte mărunt admi
nistrative, ci de a iniția acțiuni 
capabile să mobilizeze întreaga 
masă a studenților și să contri
buie la soluționarea aspectelor de 
fond ale vieții universitare. Așa, de 
pildă, în lucrările Conferinței Cen
trului universitar București s-a ară
tat că, deși cu numeroase prilejuri 
studenții au formulat interesante 
propuneri referitoare la accentuarea 
procesului de integrare, îndeosebi în 
învățămîntul umanist, la mai buna 
precizare a locului și rolului studen
ților în activitățile unităților de în- 
vățămînt-producție-cercetare, aseme
nea intervenții rareori au fost ur
mate de acțiuni concrete, de soluții 
practice.

In dorința de a se depăși acest 
neajuns, conferințele au propus mă
suri concrete, imediat aplicabile. 
Astfel, la Cluj-Napoca s-a hotărît 
generalizarea experienței celor mai 
bune cercuri ateist-științifice, iar la 
Galați s-au formulat propuneri în 
sprijinul unei coordonări organice 
între pregătirea teoretică și cea 
practică la nivelul fiecărui an de 
studiu, astfel incit să fie eliminate 
toate acele situații în care activita
tea de instruire practică a studen
ților se află sub nivelul cunoștințe
lor teoretice însușite la cursurile din 
anul respectiv. în alte centre uni
versitare s-au formulat opinii va
loroase cu privire la îmbunătățirea 
actualului sistem de apreciere a stu
denților, astfel îneît să fie luată în 
considerare, într-o pondere cores
punzătoare, activitatea productivă și 
de cercetare științifică ; s-a subliniat 
necesitatea utilizării mai eficiente a 
perioadei de stagiatură, prin revede
rea conținutului și duratei acesteia, 
în deplină concordanță cu actualul 
conținut al procesului integrat de 
pregătire practică și teoretică in ins
titutele de invățămint superior. Au

fost reclamate, de asemenea, efor
turi și mai mari din partea asocia
țiilor, pentru orientarea corespunză
toare a creației științifice și promo
varea cercetării interdisciplinare, 
pentru finalizarea și valorificarea a- 
ceslei activități, pentru aplicarea re
zultatelor ei în producție ș.a.m.d. Tot 
astfel, s-a arătat că formele de a- 
profundare a studiului documentelor 
partidului nostru trebuie să se ri
dice la un nivel de organizare și de 
exigentă cu adevărat universitar.

In spiritul unei exigențe și auto- 
exigențe sporite, au fost supuse unei 
temeinice analize deficiențele orga
nizatorice din munca de asociație, 
lipsa de combativitate dîn unele 
grupe, superficialitatea și delăsarea 
unor activiști ai asociațiilor studen
ților. De pildă, în multe centre uni
versitare s-a arătat că, deși pe 
alocuri se mențin serioase neajunsuri 
în asigurarea condițiilor ‘ necesare 
bunei pregătiri a studenților (pro
gram formal de instruire practică, 
slabă editare a cursurilor și tratate
lor universitare, alcătuire defectuoa
să a orarelor ș.a.), reprezentanții a- 
cestora în consiliile profesorale nu-și 
îndeplinesc mandatul primit, de a 
acționa ferm și consecvent pentru a 
contribui la aplicarea conținutului do
cumentelor de partid și de stat pri
vind organizarea și desfășurarea 
procesului instructiv-educativ. Unele 
cadre de asociație, de la nivelul ani
lor de studiu, manifestă toleranță 
față de indisciplină ; altele nu-și 
îndeplinesc obligațiile profesionale. 
N-a fost trecut cu vederea nici 
faptul că în desfășurarea învă- 
țămîntului politic A.S.C. se fac 
încă simțite elemente de formalism 
și de improvizație, tendința de a tra
ta în general teme strîns lega
te de specificul fiecărei organi
zații, slabă preocupare pentru mo
bilizarea tuturor studenților la dez
bateri. Și este de subliniat că, cu 
fiecare prilej, intervențiile critice au 
fost însoțite de propuneri concrete 
în vederea perfecționării întregii 
vieți de organizație, ca și a întregii 
activități din invățămintul superior.

De unde și principala îndatorire a 
asociațiilor studențești, în actuala 
etapă : de a converti întregul fond 
de observații concrete, propuneri, 
sugestii, critici și autocritici intr-un 
program concret de activități, care 
să fie transpus în viața universitară 
incepind cu săptăminile imediat ur
mătoare. Pentru aceasta se cere 
cultivat pe mai departe spiritul viu 
al dezbaterilor din conferințe, se 
cere stimulat un puternic curent de 
opinie Ia nivelul tuturor anilor de 
studiu, accentuindu-se asupra atitu
dinii militante, responsabile, profund 
angajate, ca veritabile atribute ale 
studenților comuniști, hotăriți să 
facă totul pentru a deveni specia
liști de nădejde în rîndurile milioa
nelor de constructori ai societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României.

Mihai IORDANESCU

DUMINICA, 26 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului 
• Avanpremiera zilei.

8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

„Daktari".
10,00 Viața satului.
11.15 De strajă patriei.
11,45 Muzică populară.
In jurul orei 12,00 — Transmisiu

ne directă de la Alexandria : 
Adunarea populară organiza
tă cu prilejul Zilei recoltei.

17,05 Gala filmului de animație 
(IU).

13.15 Oameni și recolte.
18.35 Film documentar : Teheran- 

Tabriz.
19,05 Lumea copiiilor : Fotograful 

„Spor la treabă !“.
19,30 Telejurnal.
20,00 Festivalul clnteculul pentru 

tineret și studenți. Gala iau- 
reaților.

21,00 Film artistic : „Frunze de 
toamnă", premieră pe țară. In 
distribuție : Joan Crawford, 
Cliff Robertson, Vera Miles, 
Lome Greene. Regia : Robert 
Aldrich. Melodia „Frunze de 
toamnă" în interpretarea Iul 
Nat King Cole.

22.25 24 de ore • sport.
PROGRAMUL U

20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.25 Ora melomanului.
21.15 Din lirica universală.
21.35 Film serial : „Mannix" (re

luare).

LUNI, 27 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune tn limba maghiară. 
19,00 Imagini din Portugalia con

temporană.
19,20 1001 de serL
10.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun... continuă. Con

curs de cultură generală șl 
pregătire multilaterală.

21,00 Confluența școlii cu produc
ția — reportaj tn două școli 
din municipiul Craiova.

21.25 Roman-foileton : „Familia
Thibault". Episodul S.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H
17,00 Telex.
17,05 Cîntecele țării mele. Program 

de muzică populară.
17.25 Film artistic : „Decorație 

pentru copii minune". Pro
ducție a studiourilor din R.F. 
Germania. Regia : Rainer Br
ier.

18,40 Drumuri tn Istorie : Cetăți ala 
Hațegului,

19,00 Selecțluni din opera t „Lucia 
dl Lammermoor" de Donizetti.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil I 

„Daktari".
20.25 Meridiane literare.
21.25 Telex,
21.30 Bucureștiul — gazdă a unor 

importante reuniuni științifi
ce internaționale.

21,50 Portativ ’75.

In premieră... „Telegrădinița"
A fost odată ca 

niciodată... A fost o- 
dată o fetiță, foarte 
răsfățată și cam dez
ordonată, care a ple
cat, cu întîrziere, Ia 
grădiniță, cu un cio
rap alb și unul cu 
dungulițe, pentru că 
de cu seară și-a lăsat 
lucrurile in neorîndu- 
ială... Și a mai fost 
odată un băiețel, care 
venind de la grădiniță 
a văzut copaci des
frunziți și frunze gal
bene ofilite și s-a în
trebat, copilărește, de 
ce oare ?...

Astfel, cu o poveste 
șl un sfat, cu un joc 
sau cu un cîntec, te
leviziunea și-a inau
gurat un nou ciclu de 
emisiuni dedicate ce
lor mai mici „elevi" 
— preșcolarii. In fie
care marți și miercuri, 
de la ora 9,50 la 10, în 
cadrul cunoscut de 
cîțiva ani al rubricii 
„Teleșcoală", marile 
„probleme" ale copi
lăriei, Îndatoririle 
pline de inedit ale 
condiției de „elev la 
grădiniță", lumea în
conjurătoare. cerceta
tă cu cel mai viu in
teres de cei mici, își 
vor avea locul bine 
stabilit pe micul e- 
cran. „Hai'să numă
răm", „Cîntați cu noi", 
„Desenați cu noi", 
„Cine-n horă o să 
joace" — sînt îndem
nuri pe care „colabo
ratorii" emisiunii, co
piii de la Grădinița 
nr. 64 din București, 
le vor face, de-a lun
gul anului școlar, co
legilor lor telespecta

tori. Prin intermediul 
unor „eroi" plini de 
gingășie șl Ingenuita
te, prin filme de de
sene animate sau 
imagini surprinse pe 
viu în viața de toate 
zilele, telespectatorii 
preșcolari vor primi 
răspuns la multe din 
întrebările copilă
riei : „Ce să fiu ?“, 
„Cu ce începe cuvîn- 
tul „Ce e bine, ce 
e rău ?“, „Cu ce că
lătorim ?“ ș.a.m.d.

Programul emisiu
nilor de televiziune 
pentru preșcolari, in
tegrate în procesul de 
învățămînt al anului 
școlar 1975—1976 —
intitulat „A fost oda
tă ca niciodată..." — 
se desfășoară sub egi
da Ministerului Edu
cației și învățămîntu- 
lui, Radioteleviziunii 
Române, Institutului 
de cercetări pedagogice 
și psihologice. Există 
deci premise ca efi
ciența educativă, in 
consonanță cu cerin
țele și exigentele pe
dagogiei și psihologiei 
copilului, cu legile 
procesului învățării la 
această vîrstă, să se 
împlinească atît din 
judiciozitatea temati
că, cit și din — spe
răm — atractivitatea 
și accesibilitatea fie
cărei emisiuni.

Incontestabil, rea
lizarea noului pro
gram de „teleșcoală" 
adresat preșcolarilor
— care a debutat la 
15 octombrie și va 
dura pînă la 15 iunie
— este o inițiativă ne 
care copiii o vor în

drăgi; ea se cere, de a- 
semenea, urmărită, în 
continuare, de toți cei 
Interesați : educatori, 
părinți, specialiști ai 
pedagogiei. Element 
al proceselor de dez
voltare și modernizare 
a învățămîntului nos
tru de toate gradele, 
orientat cu claritate de 
Congresul al XI-lea 
al partidului, această 
„mică" dar importan
tă emisiune trebuie 
să beneficieze în per
manență de sprijinul 
tuturor.

Sugerăm aici ini
țierea unui generic al 
emisiunii care ar pu
tea constitui el în
suși un „punct" din 
program... Și încă o 
nedumerire : după cîte 
știm, încă din timpul 
pregătirii programu
lui, forurile de în
vățămînt au inclus 
televizorul în baremul 
obligatoriu de dotare 
al grădinițelor. Cu 
toate acestea, deocam
dată, puține grădinițe 
s-au putut integra in 
programul de „tele
școală" adresat lor, 
din lipsă de... televi
zor. Rămîne ca tuto
rii micilor preșcolari, 
cei în grija cărora re
vine dotarea grădini
țelor. să se grăbească 
a îndeplini această ce
rință, condiție a efica
cității unei activități 
educative de primă 
importanță pentru for
marea celor mici.

Florlca 
DANUEESCU

VATRA DORNEI

Sporește producția
în ultimii ani, producția secției 

de ape minerale din cadrul Fabricii 
mixte de industrie locală din Vatra 
Dornei a cunoscut creșteri substan
țiale, ca urmare a captării și pune
rii în valoare a unor noi izvoare. 
Numai în acest an, bunăoară, în in
stalația secției se vor îmbutelia cu 
aproape 5 milioane litri ape mine
rale mai mult decît în anul trecut. 
Cunoscute și apreciate pentru cali-

Lista oficială
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcții ieșite 
ciștigătoarc Ia tragerea Ia sorți pentru 

trimestrul III 1975

13 cîștiguri în valoare 
totală de lei 80 000

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1. 938-214-10 15 000 15 000
2. 904-804-73 10 000 10 000
3. 921-124-5 5 000
4. 915-209-61 5 000
5. 966-202-19 5 000
6. 902-204-144 5 000
7. 905-261-222 5 000
8. 922-120-2 5 000
9. 917-210-30 5 000

10. 904-110-153 5 000
11. 936-251-21 5 000
12 927-164-42 5 000
13. 923-210-127 5 000 55 000

Titularii libretelor de economii cîști- 
gătoare trebuie să se prezinte în cel 
mult 30 de zile de la data tragerii la 
sucursalele și filialele C.E.C. pentru 
a li se elibera adeverințele necesare 
procurării materialelor de construcții.

de ape minerale
tățile lor curative, apele minerale 
de aici sînt deosebit de solicitate 
de consumatori. E și motivul pen
tru care s-au efectuat noi foraje 
și captări de izvoare, iar de curind 
au început lucrările de construcții 
la o nouă secție de îmbuteliere, 
ceea ce va permite sporirea capaci
tății de producție, pînă la finele a- 
nului 1977, cu încă 25 milioane litri 
ape minerale. (Gh. Parascan).

Lista oficială
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoa- 
re la tragerea Ia sorți pentru trim.

III 1975

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

par
țială to

tală

1. 860-1-1822 40 000 40 000

2. 836-1-1167 20 000 20 000
3. 815-1-1214 15 0004. 836-1-1213 15 0005. 834-103-1053 15 0006. 850-1-2050 15 0007. 803-203-101 15 0008. 827-1-138 15 0009. 861-205-1288 15 000

10. 859-1-5396 15 000 120 000

10 cîștiguri In valoare 
totală de-lei 180 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigătoa- 
re pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii nr. 
4/1973, prin unitățile ai căror lucrători 
sînt, construirea de locuințe proprie
tate personală.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MÂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al poporului Republicii De
mocrate Germane, vă mulțumim sincer dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și cetățenilor țării dumneavoastră pentru felici
tările cordiale și salutările frățești transmise cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Democrate Germane.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor muncii noi 
succese în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România, sănătate și fericire personală.

ERICH HONECKER WILLI STOPH
Prim-secretar Președintele

al Comitetului Central Consiliului de Stat al
al Partidului Socialist Unit Republicii Democrate Germane 

din Germania
HORST SINDERMANN

Președintele 
Consiliului de Miniștri al 

Republicii Democrate Germana

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind România, la Încheierea vizitei, doresc să exprim, In numele 

delegației și al meu personal, mulțumirile și recunoștința noastră pentru 
căldura și ospitalitatea de care ne-am bucurat In tot timpul șederii în fru
moasa dumneavoastră tară.

Cu prilejul vizitei, am avut posibilitatea să întreprindem un schimb de 
vederi asupra unor importante probleme referitoare la domeniile de cooperare 
dintre țările noastre. Ca urmare, Excelență, părăsesc România cu ferma 
convingere că relațiile de prietenie existente între Pakistan și România s-au 
consolidat și mai mult, spre binele popoarelor noastre.

Profit de această ocazie pentru a exprima cele mai bune urări de viață 
îndelungată, sănătate și fericire Excelenței Voastre, astfel ca poporul prieten 
al României să continue să dobîndească mari Succese pe calea împlinirii 
aspirațiilor sale.

Primiți, Excelență, asigurarea considerației mele celei mai înalte.
ZULFIKAR ALI BHUTTO

Primul ministru
al Republicii Islamice Pakistan

Consfătuire organizată de Asociația română de marketing
Simbătă s-au încheiat, la Brașov, 

lucrările unei consfătuiri organizate 
de Asociația română de marketing 
pe tema „Promovarea exporturilor 
de autovehicule, tractoare și mașini 
agricole". Au participat cadre de con

ducere și specialiști din ministere 
economice, centrale industriale, uni
tăți producătoare, institute de cerce
tare, proiectare și învățămînt su
perior, Întreprinderi de comerț ex
terior.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism

Ieșite rîștigătoare Ia tragerea la sorți pentru trimestrul III 1975

Nr. 
ert.

Nr. libretului 
de economii Clștigul obținut

Valoarea cîștigurilor 
(în Iei)

parțială | totală

1. 410-120-146

EXCURSII ORGANIZATE 

Excursii tn Cuba 19100
2. 423-103-111 ♦e •» 19 100
3. 435-1-206 W W 19 100 57 300

4. 459-1-3104 Excursii In China—Coreea 15 050
5. 436-1-446 »e •* 15 050
i. 411-229-14 W * 15 050 45150

7. 462-1-392 Excursii In U.R.S.S. 6 000
B. 459-1-3396 6 000
9. 443-1-754 6 000

10. 466-1-1117 6 000
11. 419-209-54 6 000
12. 436-212-270 6 000
13. 462-1-26 6 000
14. 459-1-3795 6 000 48 000

15. 402-1-396

EXCURSII 
INDIVIDUAL®

Excursie individuală 6 000
16. 410-413-11 «• •» 6 000
17. 413-323-17 •• 6 000
18. 416-1-795 6 000
19. 430-201-2 6 900
20. 406-201-44 6 000
21. 441-1-251 6 000
22. 452-1-428 6 000
23. 431-103-1030 6 000
24. 461-208-1169 6 000
25. 462-1-847 6 000
26. 463-201-124 6 000
27. 459-1-2739 o 6 000
28. 459-207-41 6 000
29. 460-202-489 6 000
30. 435-1-197 6 000
31. 409-1-912 6 000 .
32. 428-201-76 M •• 6 000
33. 419-514-20 «• «« 6 000
34. 419-203-139 6 000
35. 434-266-24 •• w 6 000
36. 443-1-636 •• •• 6 000
37. 452-203-31 6 000
38. 431-106-768 »• »• 6 000
39. 461-201-283 W »» 6 00040. 462-201-784 rt «e 6 00041. 464-206-169 W •• 6 00042. 459-1-3445 6 00043. 460-1-891 6 000
44. 460-207-519 w w 6 000 180 000

TOTAL I 44 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI: 330 450

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursii
lor individuale cîștigate doresc ex
cursii organizate, au obligația să se 
prezinte in cel mult 30 zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele și 
filialele C.E.C. pentru Îndeplinirea

formalităților necesare efectuării ex
cursiei.

în cazul neprezentări! In termen 
sau al neefectuării excursiei, atlt 
pentru excursiile organizate, cit șl 
pentru cele individuale, cîștigurile se 
plătesc în numerar.

Autoservire 
cu autobuze

— Am venit să iau mașina.
— Poftiți, vă rog 1
— îmi trebuie o cheie de contact.
— Poftiți.
— E-n ordine mașina ?
— Este. Nici o grijă. E verificată.
Și Dobre Tiberea s-a urcat la volanul 

autobuzului Ikarus 31-B-104 și... dus a fost. 
Nu in cursă, ci aiurea. La plimbare. Sec
vențele redate în cele trei dialoguri de 
mai sus s-au petrecut la autobaza I.T.B. 
Titan. Si. oricît ar părea de necrezut, a- 
devf.rul este că Dobre T. nu lucra la I.T.B., 
nu era șofer pe vreun autobuz și nici per
mis de conducere nu avea. Pur și simplu, 
trecînd pe lingă amintita autobază i-a ve
nit cheful să facă o plimbare. Porta
rul Dinu Ion l-a lăsat să intre și să iasă 
cum a vrut. Toma Tudor l-a dat o cheie 
de contact, dispecerul Stoica Victor i-a dat 
cale liberă și așa mai departe.

Că plimbarea lui Dobre n-a avut un fi
nal dramatic este aproape o minune.

Acum, plimbărețului Dobrică i-a trecut 
pofta de escapade auto. Dar, așa cum re

marca procurorul Ionel Popescu, de la 
Procuratura sectorului 4, care a întocmit 
rechizitoriul, nu este prima faptă de acest 
gen petrecută la autobaza I.T.B, Titan, Cu 
citeva luni în urmă s-a mai întimplat tot 
acolo un caz similar. Motiv pentru care 
organul de procuratură respectiv a consi
derat necesar să atragă din nou atenția con
ducerii I.T.B. asupra celor întîmplate.

Altfel, cine știe, s-ar putea să se ivească 
vreun alt Dobrică cu chef de plimbare...

....................... .................... .................. ........ ■---------------------------------- 

Și-a pierdut 
cinstea 

și un prieten
— Cum s-au petrecut faptele 7
— Păi, așa cum am declarat și la cerce

tări. Spre sfirșitul programului, inculpatul 
mi-a lăsat mie servieta lui și a plecat : 
„Ia-mi și mie. zice, servieta la dormitor, 
că eu mă duc direct în oraș". Iar eu. de, 
colegi de muncă, prieteni — cum să nu-i 
fac omului un serviciu ? I-am luat servieta, 
dar la poartă, control, ca de obicei. Des
chid fără grijă și servieta lui Toda, chiar

în fața portarului. Dar.., omul face ochii 
mari și zice : „te-ai ars. Ia uite ce ai înă
untru". M-am uitat și eu și nu-mi venea 
să cred : înăuntru erau 5 metri de pînză 
pantzer. îmi venea să intru în pămînt de 
rușine.

Pînă la urmă, firește, lucrurile s-âu lă
murit. In boxa acuzaților a intrat cine se 
cuvenea să intre : Ion Toda, fost montator 
la întreprinderea „Acumulatorul". Prin sen
tința judecătoriei sectorului 3 a fost con
damnat la 8 luni Închisoare. Pierzînd tot
odată prietenia unui om, încrederea și res
pectul celorlalți.

DOSARELE ALCOOLULUI
Copiii țin minte...

Din rechizitoriul procuraturii : In ziua de 
17 august a.c., numitul Dumitru Mornea, do
miciliat în Tg. Jiu, str. Al. I. Cuza, bloc N, 
a provocat scandal, tulburînd grav liniștea 
colocatarilor și stîmind indignarea persoa
nelor ce se adunaseră în fața blocului N, 
unde inculpatul își maltrata soția. Organele 
de miliție chemate de cetățeni au fost ul
tragiate de inculpat, un ofițer fiind lovit și

rănit. Inculpatul sa afla într-o stare de e- 
brietate avansată.

„Filmul" faptelor l D. M. i plecat dimi
neața la piață, dar, în loc să meargă la tir- 
guieli, s-a înfundat în prima bodegă ieșită 
în cale. Au urmat apoi altele. Prinzul l-a 
găsit aplecat asupra paharelor în bufetul 
„Cocoșul de aur", din apropierea blocului 
în care locuia. Cînd a cheltuit și ultimul 
leu pe băutură, s-a dus acasă șl i-a cerut 
soției alți bani pentru continuarea chefului. 
Fiind refuzat, D. M. și-a alungat copiii din 
casă, iar pe soție a luat-o la bătaie. Colo
catarii și trecătorii care au încercat să-1 po
tolească au fost bruscați și injuriați.

Alte date despre inculpat: are 38 de ani, 
lucra ca fierar la fabrica de țigarete din 
localitate. „E bun ca plinea caldă cînd nu 
bea", spun despre el cunoscuții. Dar cînd 
nu bea ? Antecedentele... bahice l-au con
dus la antecedente penale : 5 condamnări 
pentru furt și huliganism. Toate săvirșite 
sub influenta alcoolului.

— Nu mai știu ce s-a Întimplat. Eram 
beat — s-a scuzat în fața Instanței.

Poate fi o scuză ? I Nu, beția nu-i o scu
ză. Nici în fața legii șl, mai ales, nici în 
fața propriei conștiințe. Și nicî tn fața pro
priilor copii minori (cinci), de la gura că
rora a rupt mereu pentru a-și satisface 
pornirile spre viciu. Clndva, judecata și 
condamnarea propriilor copii va fi cea mai 
gravă din cite le-a suferit

Din caietul 
grefierului

„Cind am sosit la sora mea, am găsit-o 
supărată deoarece pisica inculpatei ii ata
case florile. A avut loc o discuție între 
sora mea și inculpată, iar după 20 de mi
nute, cind sora mea s-a dus să-i surprindă 
pisica in flori, inculpata a atacat-o fără 
motiv"..,

(Relatarea ),dublulul atac" de că
tre o martoră în dosarul nr. 4679/ 
1975. Judecătoria sectorului 3).

„Recunosc că am luat bicicleta părții vă
tămate de la locul unde era lăsată in fața 
bufetului. Cred că e numai din cauză că 
eram băut și am confundat între ele pla
sele atirnate de ghidon. Numai așa îmi ex
plic cum de am luat amindouă bicicletele 
in loc să iau doar plasa și bicicleta mea...".

(„Confuzia" inculpatului. Dosarul 
1511/1975, Judecătoria Rîmnlcu-vîl- 
cea).

Emil MARIN ACHE 
Dinu POPESCU
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie a președintelui Partidului 
Poporului din Pakistan, primul ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, in Republica Socialistă România
La invitația secretarului general al 

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, precum 
și a primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, președintele Partidu
lui Poporului din Pakistan, primul 
ministru al Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto, Împreună 
cu doamna Nusrat Bhutto, a făcut o 
vizită oficială de prietenie In Repu
blica Socialistă România, intre 22 și 
25 octombrie 1975.

în cursul șederii sale in Republi
ca Socialistă România, președintele 
Partidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii Isla
mice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
doamna Nusrat Bhutto, persoanele 
care i-au Însoțit, au vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală, precum și din județele Pra
hova și Brașov, luînd cunoștință cu 
satisfacție de unele realizări ale 
poporului român. Pe tot parcursul 
vizitei, oaspeților li s-a făcut o pri
mire călduroasă și cordială, expresie 
a bunelor relații existente Intre Re
publica Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan, a senti- 
nentelor reciproce de stimă și prie

tenie care leagă popoarele celor 
două țări.

între secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Partidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii Isla
mice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
au avut loc convorbiri oficiale cu 
privire la evoluția relațiilor dintre 
cele două țări șl o largă discuție 
privind dezvoltările curente din cele 
două țări în domeniul economic și 
social, precum și un larg schimb de 
păreri asupra unor probleme inter
naționale majore. Convorbirile s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, de respect și Înțelege
re reciprocă, ce caracterizează ra
porturile existente între cele două 
țări șl popoare.

La convorbiri au participat din 
partea română: Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, Ion 
Pățan, viceprlm-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
general de armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor, Vaslle Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii, Lucian Petres
cu, ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Islamică Pa
kistan.

Din partea pakistaneză t Aziz Ah
med, ministru de stat pentru apărare 
și afaceri externe, Rafl Raza, minis
trul producției, A.G.H. Kazi, secre
tar general în Ministerul Finanțelor, 
S.A. Moid, ambasadorul Republicii 
Islamice Pakistan la București, Aftab 
Ahmed Khan, secretar în Ministerul 
pentru Problemele Economice, Abdul 
Fazi, director general în Ministerul 
Afacerilor Externe, Riaz H. Khokhar, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
și-au exprimat deplina satisfacție 
față de dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Islamică Pakistan și dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Poporu
lui din Pakistan. Ei au subliniat că 
aceste raporturi au contribuit la o 
mal bună cunoaștere reciprocă și la 
apropierea dintre cele două popoare 
și partide. Părțile au hotărit să pro
moveze în continuare colaborarea 
dintre cele două popoare și partide 
și să încurajeze consultările și schim
burile de vizite la toate nivelurile.

Cele două părți au fost de acord că 
o importanță deosebită pentru întă
rirea prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare au avut-o 
contactele directe prilejuite de cele 
două vizite efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Pakistan, în ia
nuarie 1973 și aprilie 1975, și convor
birile ce au avut loc cu aceste prile
juri și care au pus bazele ridicării 
pe o treaptă superioară a conlucrării 
româno-pakistaneze atît pe plan bila
teral, cit și în sfera relațiilor inter
naționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pri
mul ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, au 
exprimat hotărîrea de a dezvolta în 
continuare relațiile bilaterale între 
cele două țări pe baza principiilor 
cuprinse în Declarația solemnă co
mună semnată la Rawalpindi la 9 ia
nuarie 1973, în timpul vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Pa
kistan. Ei și-au reafirmat convinge
rea că pentru realizarea unei 
păci durabile este esențial ca 
toate statele să respecte principiile 
înscrise In această declarație : ega
litatea suverană a tuturor statelor, 
respectarea inviolabilității frontiere
lor de stat și a integrității teritoriale 
a statelor, dreptul acestora la liber
tate, independență națională și su
veranitate, neamestecul în treburile 
interne ale altui stat sub nici o for
mă și sub nici un pretext, abținerea 
în relațiile internaționale de la ame
nințarea cu forța sau folosirea forței, 
sub nici un pretext, precum și solu
ționarea tuturor disputelor prin mij
loace pașnice.

Cele două părți au constatat cu sa
tisfacție că relațiile bilaterale au cu
noscut o dezvoltare favorabilă în toa
te domeniile, realizîndu-se în comun 
importante acțiuni în cadrul cooperă
rii economice, tehnico-științifice și 
culturale. Specialiștii români sînt an
gajați alături de colegii lor pakista
nezi la extinderea capacității rafină
riei de la Karachi. Recent, experțl
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pakistanezi au vizitat România pen
tru a discuta detaliile tehnice privind 
construirea în Pakistan a unor fabrici 
de ciment, sodă, fibre sintetice, chi
mice și o linie de asamblare a loco
motivelor Diesel și electrice.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
au reafirmat dorința țărilor lor de a 
folosi, în continuare, toate posibilită
țile oferite de economiile în dezvolta
re ale României și Pakistanului în 
vederea intensificării și lărgirii, pe 
baza avantajului reciproc, a cooperă
rii economice, științifice, tehnologice 
și culturale, a schimburilor comercia
le și a activităților bilaterale în alte 
domenii. In acest context, părțile 
și-au exprimat satisfacția față de lu
crările și concluziile celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte de coope
rare economică, tehnică și științifică 
româno-pakistaneză. S-au dat instruc
țiuni factorilor competent! din cele 
două țări să-și intensifice consultă
rile în scopul finalizării recomandă
rilor înscrise In Protocolul semnat re
cent la Islamabad.

Părțile au fost de acord ca în cel 
mai scurt timp să se încheie înțele
gerile necesare în vederea realizării 
cooperărilor în domeniul explorării 
și extracției de țiței, fabricației de 
tractoare, construirea de unități de 
producție în industria chimică, a con
strucțiilor de mașini, precum și în 
alte domenii. Cele două părți au fost 
de acord asupra necesității dezvoltă
rii, diversificării și intensificării 
schimburilor comerciale, astfel ca în 
1980 volumul total al comerțului bi
lateral să atingă și să depășească 
echivalentul a 100 milioane de dolari 
B.U.A.

în vederea diversificării și lărgirii 
cadrului juridic al cooperării dintre 
cele două țări, primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și primul ministru al Republicii 
Islamice Pakistan au semnat un acord 
de colaborare științifică și tehnologi
că. De asemenea, cu prilejul vizitei 
au fost semnate un acord privind 
transporturile rutiere, un acord de 
colaborare turistică și un aide-me
moire asupra cooperării economice șl 
schimburilor comerciale. Părțile au 
exprimat dorința de a continua ne
gocierile în vederea încheierii unor 
noi acorduri și convenții în domenii 
ca : evitarea dublei impuneri, trans
porturile maritime, garantarea inves
tițiilor. echivalarea titlurilor, diplome
lor și certificatelor eliberate de insti
tuțiile de învățămînt din cele două țări, 
cooperarea consulară și asistență ju
ridică, precum și în alte domenii da 
interes comun.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Partidului Poporului din 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, au ex
primat satisfacție fată de contactele 
stabilite și de raporturile de colabo
rare existente între cele două partide 
și au hotărît să întărească în conti
nuare legăturile dintre ele. De ase
menea, ei au fost de acord să promo
veze consultările și schimburile de 
vizite între organizațiile sindicale, de 
femei, de tineret și alte organizații de 
masă din cele două țări.

în cadrul schimbului de vederi pri
vind situația internațională, cele două 
părți au apreciat că marile schimbări 
care au avut loc în raportul de forțe 
pe plan mondial, intensificarea luptei 
pentru dezvoltarea de sine stătătoare 
a fiecărei națiuni, problemele tot mai 
complexe — inclusiv de ordin econo
mic — ale vieții internaționale, ma
nifestarea tot mai evidentă a voinței 
popoarelor de a trăi în libertate și 
pace impun cu necesitate consolida
rea conlucrării între toate statele lu
mii, indiferent de orînduire, mărime, 
grad de dezvoltare și potential, creș
terea participării lor active și a con
tribuției fiecăruia la soluționarea 
principalelor probleme internaționale, 
în interesul cooperării și păcii. In 
acest cadru, cele două părți au subli
niat că țările mici și mijlocii, țările 
în curs de dezvoltare trebuie să aibă 
deplina posibilitate de a participa la 
dezbaterea și reglementarea în inte
resul tuturor popoarelor a probleme
lor majore care confruntă omenirea.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
primul ministru Zulfikar All Bhutto 
au fost de acord că necesitatea im
perioasă de a promova echita
tea în relațiile internaționale și 
de a asigura pacea în lume și, 
în special, accelerarea dezvoltării 
economice și sociale a țărilor în 
curs de dezvoltare reclamă o 
schimbare radicală a vechilor relații 
de inechitate și exploatare cu relații 
noi, democratice, bazate pe princi
piile respectării independenței și su
veranității naționale, a dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a-și a- 
lege, în mod liber, orlnduirea pe care 
o dorește, precum și căile dezvoltării 
sale economice și sociale, în confor
mitate cu propriile sale interese.

Evocînd situația din economia 
mondială și a relațiilor economice in
terstatale, cele două părți au fost de 
acord că procesul de lichidare a sub
dezvoltării și de asigurare a progre
sului economico-social în toate sta
tele șl îndeosebi în țările rămase în 
urmă a intrat într-o fază acută. De
parte de a fi diminuate, decalajele 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare se accentuează în con
tinuare, problema energiei și a mate
riilor prime capătă o importanță cu 
totul deosebită ; criza alimentară a 
devenit cronică pe întinse regiuni ale 
lumii ; ca urmare a consumurilor ira
ționale și a risipei din multe țări se 
irosesc resurse vitale ; raporturile 
dintre prețul de export și cel de im
port în țările în curs de dezvoltare 
se deteriorează datorită fluctuației 
prețurilor pe piețele internaționale ; 
sistemul financiar mondial este dez
organizat ; colaborarea economică in
ternațională continuă să fie frînată 

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Președintele Partidului 
Poporului din Pakistan, 

Primul ministru 
al Republicii Islamice Pakistan

de numeroase obstacole artificiale, 
bariere discriminatorii și inechități. 
Toate aceste fenomene negative sint 
o consecință a existenței unor relații 
economice inechitabile între state.

Republica Socialistă România și 
Republica Islamică Pakistan, ca țări 
în curs de dezvoltare, sînt de acord 
că pentru înlăturarea acestei stări de 
lucruri, care impietează asupra pro
gresului economic general al umani
tății, este imperios necesară instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, astfel încît să se asigura 
condiții de reală dezvoltare tuturor 
popoarelor, un climat de înțelegere și 
colaborare, de fructuoasă cooperare, 
în interesul fiecărui stat și popor, al 
păcii și prosperității generale în în
treaga lume. Cele două țări au rea
firmat hotărîrea lor de a acționa, in 
continuare, cu fermitate pentru edifi
carea unei asemenea noi ordini, pen
tru înlocuirea vechilor relații, de ine
chitate și exploatare a unor popoare, 
cu raporturi noi, democratice, bazate 
pe dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege în mod liber 
căile dezvoltării sale economice și 
sociale. Cele două părți au subliniat 
necesitatea respectării dreptului tu
turor popoarelor de a fi stăpîne pe 
bogățiile țărilor lor, de a decide ca 
națiuni suverane și independente 
asupra folosirii acestora, în confor
mitate cu interesele și aspirațiile lor 
legitime. Cele două părți consideră 
necesar să se adopte, într-un termen 
cît mai scurt, măsuri cuprinzătoare, 
practice și eficiente, privind instau
rarea noii ordini economice interna
ționale. Părțile au subliniat că toate 
problemele referitoare la instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
inclusiv aspectele complexe ale re
surselor de materii prime și energiei, 
trebuie să fie examinate într-un 
cadru adecvat, cu participarea tu
turor țărilor interesate, pe baza de
plinei egalități. Ele au apreciat spi
ritul de cooperare manifestat de 
către toate părțile la cea de-a Vil-a 
sesiune specială a Adunării Gene
rale a O.N.U., recent încheiată, și 
au exprimat speranța că acest spirit 
va continua să prevaleze în viitoa
rele negocieri la diferite reuniuni 
internaționale.

Salutînd încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, părțile au apre
ciat că punerea în practică a preve
derilor Actului final de la Helsinki 
constituie un act istoric în viața con
tinentului european, cu consecințe 
pozitive pe planul raporturilor in- 
tereuropene. Primul ministru al Re
publicii Islamice Pakistan a expri
mat aprecierea sa față de însemnata 
contribuție adusă de Republica So
cialistă România la cauza edificării 
securității europene, la promovarea 
aplicării cu fermitate în relațiile in
terstatale a principiilor elaborate la 
conferință.

Cele două părți au luat notă cu 
satisfacție de progresele realizate în 
procesul normalizării situației din 
Asia de Sud, subliniind în același 
timp că stabilirea unei păci durabile, 
în interesul tuturor popoarelor din 
regiune, necesită respectarea princi
piilor egalității suverane a tuturor 
statelor, respectul pentru indepen
dența lor politică și integritatea te
ritorială, neintervenția în treburile 
interne. Președintele Republicii So
cialiste România a exprimat aprecie
rea sa față de contribuția importantă 
a Pakistanului la cauza unei păci du
rabile în această zonă a lumii și și-a 
exprimat satisfacția pentru normali
zarea recentă a relațiilor interstatale 
dintre Pakistan și Bangladesh.

Relevînd că în ultimul timp In 
Asia de Sud-Est s-au intensificat e- 
forturile pentru crearea condițiilor 
necesare consolidării păcii Și stabili
tății. părțile au salutat inițiativele 
pozitive luate în acest scop de țările 
din această zonă a lumii, inclusiv 
hotărîrea de desființare a blocului 
militar S.E.A.T.O.. ceea ce poate 
avea consecințe favorabile pentru 
pacea Si securitatea din regiune și 
din întreaga lume.

Exprimînd satisfacție fată de re
centa evoluție a situației din Indo
china Si fată de victoria istorică a 
popoarelor din această parte a lu
mii. cele două părți au subliniat că 
trebuie să se asigure condițiile ne
cesare ca popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian să-și poată hotărî 
soarta de sine stătător, fără nici un 
amestec din afară, și să se poată 
dedica operei de reconstrucție pașni
că a țărilor lor greu încercate.

Cele două părți au relevat că suc
cesele importante înregistrate de 
mișcările de eliberare națională din 
Africa constituie o contribuție im
portantă la cauza păcii și securității 
Internationale. Ele au salutat cu 
deosebită satisfacție proclamarea in
dependentei statelor Guineea-Bissau, 
Insulele Capului Verde. Mozambic și 
Sao Țome Si Principe, precum și 
perspectiva proclamării independen
ței Angolei. In acest context, s-a a- 
preciat că desăvîrșirea procesului de 
prăbușire a sistemului colonial con
stituie o victorie istorică a popoare
lor și deschide largi perspective in
staurării unui climat de pace Si coo
perare între toate națiunile lumii. 
Părțile au reliefat necesitatea aboli
rii neîntîrziate a politicii rasiste și 
de apartheid practicate de regimurile 
minoritare din Africa de Sud și Rho
desia împotriva popoarelor Zim
babwe. namibian și din Africa de 
Sud.

Examinînd situația din Orientul 
Apropiat, cele două părți au expri
mat convingerea că o pace justă și 
durabilă în această regiune poate fi 
realizată numai ne baza îndeplinirii 
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U., 
prin retragerea completă a trupelor 
israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967. garantarea dreptu
rilor naționale legitime ale poporului 

palestinean, inclusiv dreptul său la 
autodeterminare, precum și garan
tarea securității tuturor statelor și 
popoarelor din regiune. Luînd notă 
de recentul Acord de dezangajare in 
Sinai, care reprezintă un nou pas în 
direcția soluționării definitive a con
flictului în Orientul Apropiat, 
cele două părți au exprimat speranța 
că acest acord va putea contribui la 
o grabnică rezolvare a problemelor 
majore rezultate din situația conflic- 
tuală existentă. Ei au apreciat că 
este imperios necesar ca toate părțile 
interesate să-și intensifice activitatea 
politico-diplomatică dedicată regle
mentării conflictului.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea fată de situația din Cipru. 
Ele s-au pronunțat în favoarea unei 
reglementări juste și imediate a pro
blemei cipriote, pe baza respectării 
independentei, suveranității și inte
grității teritoriale a Republicii Cipru, 
și care să asigure comunităților grea
că Si turcă exercitarea drepturilor 
lor fundamentale Si să le permită să 
conviețuiască în mod pașnic. ,

Cele două părți au căzut de acord 
asupra importanței prioritare a 
dezarmării generale pentru asigura
rea păcii și securității internaționa
le. Ele au căzut, de asemenea, de 
acord asupra necesității imperative 
de a se adopta măsuri concrete și 
eficace care să conducă la încetarea 
cursei înarmărilor, la încetarea pro
ducției de noi arme nucleare și dis
trugerea stocurilor existente, la re
ducerea bugetelor militare și a tru
pelor. la desființarea bazelor milita
re străine și la lichidarea blocurilor 
militare existente. în acest context, 
cele două părți au exprimat spriji
nul lor activ pentru punerea în a- 
plicare a planurilor de creare a unor 
zone denuclearizate în diferite părți 
ale lumii. Ele și-au exprimat ferma 
convingere că realizarea unei zone 
denuclearizate în Asia de Sud și 
transformarea Oceanului Indian în
tr-o zonă a păcii ar contribui la in
staurarea unui climat de securitate 
și cooperare. în interesul tuturor po
poarelor din această regiune. De a- 
semenea. părțile au subliniat semni
ficația deosebită a inițiativelor vi- 
zînd transformarea regiunii Balcani
lor Intr-o zonă a păcii și colaborării, 
lipsită de arme nucleare, ceea ce ar 
contribui într-o reală măsură la con
solidarea securității și cooperării In 
Europa și la promovarea păcii în 
întreaga lume.

Părțile au subliniat importanta pe 
care Republica Socialistă România și 
Republica Islamică Pakistan o acor
dă creșterii rolului Organizației Na
țiunilor Unite în menținerea păcii și 
securității internaționale, în extin
derea cooperării dintre state în con
formitate cu principiile Cartei O.N.U. 
și ale dreptului internațional. Pre
ședintele României și primul mi
nistru al Pakistanului au apre
ciat că toate statele membre tre
buie să depună noi eforturi pentru 
ca Organizația Națiunilor . Unite să 
devină intr-adevăr un instrument 
eficient de punere în aplicare a prin
cipiilor și declarațiilor pe care le-a 
elaborat, astfel încît să fie respectate 
interesele tuturor statelor, mari sau 
mici, și să contribuie la consolidarea 
păcii și cooperării internaționale.

Cele două părți au exprimat pă
rerea că in epoca actuală marile pro
bleme internaționale pot fi rezolvate 
pozitiv numai cu participarea activă 
a tuturor statelor, prin consultări și 
schimburi de păreri tot mai intense, 
prin concentrarea tuturor eforturilor 
spre democratizarea relațiilor inter
naționale, pe baza principiilor drep
tului internațional unanim recunos
cute. prin eliminarea definitivă a 
practicilor retrograde de dictat, ame
nințare, presiune, amestec în trebu
rile interne. Un rol deosebit de im
portant în acțlst domeniu revine Or
ganizației Națiunilor Unite.

Cele două părți au apreciat că în- 
tîlnirile și convorbirile prilejuite de 
vizita în România a președintelui 
Partidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii Islami
ce Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, con
stituie un nou și important pas în 
adîncirea și diversificarea raporturi
lor de prietenie dintre cele două țări 
și popoare. S-a hotărît ca să fie in
tensificate în viitor contactele de lu
cru între cele două țări, la toa
te nivelurile, atît între guverne
le român și pakistanez, cît șl 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Pakistan, ceea 
ce va contribui la dezvoltarea armo
nioasă a conlucrării dintre popoarele 
român și pakistanez, servind în a- 
celași timp cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Președintele Partidului Poporului 
din Pakistan, primul ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto, a exprimat mulțumiri 
profunde pentru primirea călduroasă 
și ospitalitatea acordată personal și 
membrilor delegației sale, care au fă
cut ca vizita să fie deosebit de plă
cută. Din partea președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, Fazal Elahi 
Choudhry, cît și în numele său și al 
soțief sale, primul ministru Zulfikar 
Aii Bhutto, președintele Partidului 
Poporului din Pakistan, a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu o cordială invitație de a 
efectua o vizită oficială, de prietenie, 
în Republica Islamică Pakistan. De 
asemenea, primul ministru Zulfikar 
Aii Bhutto a transmis tovarășului 
Manea Mănescu, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, invitația de a face o vizită 
oficială în Republica Islamică Pakis
tan, împreună cu soția.

Ambele invitații au fost acceptate 
cu mare plăcere, data vizitelor ur- 
mînd a fi stabilită pe căi diplomatice.

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Cuba, miniștrii de externe 
ai celor două țări, George Macoves- 
cu și Raul Roa Garcia, au efectuat 
un schimb de telegrame de felici
tare.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Iranu

lui, ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului ira
nian al afacerilor externe, Abbas 
Aii Khalatbari.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis, cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Austria, o 
telegramă de felicitare ministrului 
federal al afacerilor externe, Erich 
Bielka-Karltreu.

★
Sîmbătă dimineața, într-o atmo

sferă sărbătorească, elevii din anul 
întîi ai Școlii militare de ofițeri 
activi ai Ministerului de Interne au 
depus jurămîntul militar.

La solemnitate au participat mem
bri ai Consiliului de Conducere ai 
Ministerului de Interne. Au asistat, 
de asemenea, activiști de partid și 
ai U.T.C., reprezentanți ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, pionieri, părinți ai e- 
levilor.

In încheierea festivității, elevii 
Școlii militare au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele :

„Invățînd zi de zi să apărăm cu
ceririle revoluționare ale poporului 
român, să respectăm și să aplicăm 
neabătut legile țării, vă asigurăm, 
iubite tovarășe comandant suprem, 
că, din acest moment solemn și 
înălțător, cind am jurat pe faldurile 
drapelului de luptă, vom fi întot
deauna prezenți la datorie, Indepli- 
nindu-ne cu simțul responsabilității 
comuniste ordinele și misiunile în
credințate".

De Ziua Armatei române
Depunerea unor coroane 

de flori

Cu prilejul Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România, sîmbătă dimi
neața, la Monumentul Eroilor Patriei 
și Cimitirul militar „Ghencea" din 
Capitală au fost depuse coroane de 
flori din partea Ministerului Apărării 
Naționale,'a Ministerului de Interne, 
precum și din partea Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist.

Cu același prilej, la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Capitală au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Ministerului Apărării Naționale și 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist.

La solemnități au participat : gene
ral-colonel Sterian Țîrcă, general-co
lonel Marin Nicolescu, general-colo
nel Vasile Ionel, adjuncți ai ministru
lui apărării naționale, general-locote- 
nent Jean Moldoveanu, adjunct al 
ministrului de interne, generalul de 
armată în rezervă Vasiliu Rășcanu, 
general-colonel în rezervă Radu 
Niculescu-Cociu, generali activi și în 
rezervă, ofițeri -superiori, oameni ai 
muncii, tineri.

La Monumentul Eroilor Sovietici au 
fost de față N. V. Maslennikov, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

După depunerea coroanelor, parti- 
cipanții la solemnități au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
eroilor căzuți pentru eliberarea pa
triei noastre.

★
In cursul aceleiași zile, la monu

mentele și cimitirele ostașilor români 
și sovietici din țară, căzuți în războ
iul antihitlerist, au fost depuse co
roane și jerbe de flori.

★
Ministrul apărării naționale, gene

ral de armată Ion Ioniță, a oferit, 
sîmbătă seara, un cocteil cu prile
jul Zilei Armatei Republicii Socia
liste România.

Au luat parte Teodor Coman. mi
nistrul de interne, generalul-colonel 
Ion Coman. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, adjuncți ai minis
trului apărării naționale și ministru
lui de interne, foști comandanți pe 
frontul antihitlerist, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de cultură și artă.

Au participat atașat! militari acre
ditați la București.

Întîlniri la C.
Sîmbătă la amiază, tovarășii Ilie 

Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit cu dl. S.K. Karundasa 
Suriarachchi, secretar general al Par
tidului Libertății din Sri Lanka, care 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R. 
Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de informații și de vederi 
privind preocupările actuale ale celor

★ ITovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit sîmbătă dimineața cu tova
rășul Alejandro Jiliberto, membru al

Vizita delegației Partidului Republican 
al Poporului din Turcia

Delegația Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, condusă de 
Deniz Baykal, secretar general ad
junct al P.R.P., care, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, face o vizită In 
țara noastră, s-a deplasat, în ulti
mele zile, în județele Ilfov, Prahova 
și Brașov.

în județul Ilfov, delegația a vi
zitat cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Gîrbovi și între
prinderea agricolă de stat Urziceni.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 octombrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IRANULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperiale — Ziua na
țională a Iranului — îmi oferă deosebita plăcere de a vă adresa, în numele 
poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

Folosesc acest prilej pentru a transmite sincere urări de bunăstare și 
progres poporului iranian prieten și a exprima convingerea că relațiile de 
colaborare fructuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în In
teresul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului AMIR ABBAS HOVEYDA

Primul ministru al Iranului

Sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări ș< 
sincere urări de sănătate și fericire cu ocazia Zilei naționale a Iranului, pre
cum și cele mai călduroase și prietenești urări de pace și progres poporului 
Iranian.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Țară cu o străveche civilizație, Iranul — care sărbătorește azi ziua sa 
națională — aniversarea nașterii șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr — cunoaște în prezent atributele unei rapide ascensiuni spra 
modernizare. In ultimii ani, au fost construite sute de obiective industriale, 
unități agricole moderne, s-au dezvoltat transporturile, au fost ridicate noi 
locuințe, școli, spitale și alte edificii sociale și edilitare.

Aceste realizări sînt rodul traducerii în viață a programului de reforme 
«ocial-economice inaugurat în 1963 de șeful statului — program prin care 
marile resurse ale tării au fost puse în slujba industrializării accelerate, 
în înfăptuirea acestui program, un rol important joacă colaborarea cu alte 
state. în acest context, relațiile de prietenie și conlucrare, cu rădăcini adine 
implantate în trecut, dintre România și Iran se dezvoltă într-un sens mereu 
ascendent.

Efectiv, se poate consemna cu satisfacție faptul că în acești ani relațiile 
de colaborare prietenească româno-iraniene au înregistrat o continuă 
dezvoltare, sub auspiciile atît de rodnice create prin vizitele reciproca 
întreprinse în Iran și, respectiv* in România de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Semnarea 
Declarației solemne comune și a unui tratat pe termen lung, în 1973, 
constituie o grăitoare expresie a dorinței reciproce de a da acestor raporturi 
dimensiuni tot mai largi în sfera colaborării bilaterale și in conlucrarea 
pe plan mondial, corespunzător aspirațiilor de progres ale ambelor popoare 
și pentru afirmarea normelor și principiilor noi de relații dintre state, in 
conformitate cu telurile păcii și înțelegerii internaționale.

Meșteșugul nemuritor
Covorul persan, în 

închipuirea unora, e un 
soi' de plantă care 
crește spontan, de la 
natură, in toate grădi
nile Iranului ; n-ai de- 
cit să întinzi mina și 
s-o culegi. Mitul are o 
vechime de secole. S-a 
născut pe la sfîrșitul 
evului de mijloc, oda
tă cu puternica înflori
re a negoțului, cind 
printre mărfurile fabu
loase călătorite din O- 
rient și-a făcut apari
ția, încîntînd marile 
curți europene, covorul 
persan. Pătrundea in 
posomoritele și frigu
roasele castele ca un 
zimbet oriental cald și 
enigmatic. In cala co
răbiilor cu mirodenii 
de Indii, In caleștile 
diplomatice, tot mai 
numeroase sipete adu
ceau pe bătrînul conti
nent, nu arareori smul
se cu singe, mărturii 
ale unei arte de sur
prinzătoare vechime și 
rafinament artistic. Iar 
străvechea țară a lui 
Darius, în esență atît 
de puțin cunoscută ce
lor ce-și căptușeau pa
latele cu „Tabrizuri" 
și „Isfahanuri", ajun
sese să fie imaginată 
ca un Eldorado al 
covoarelor. Un mit 
răspîndit de cuceri
torii și călătorii atîtor 
veacuri...

Dintr-o piațetă măr
ginașă a Tabrizului ne 
strecurăm pe lingă 
niște ziduri scunde și 
intrăm într-un gang 
tenebros. Privirea se 
acomodează greu în 
lunga încăpere întune
coasă, luminată de 
becuri gălbui, atîrnînd 
ca niște fructe răs
coapte deasupra unor 
războaie de lemn înal
te, în fata cărora se 
disting siluetele oame
nilor. Prin desișul ițe
lor foiesc cu repezi
ciune, imprevizibil, 
șerpi. Așa par brațele 
iuți ale țesătorilor. Se 
muncește tăcut, îndîr-

jit, spornic. Degetele 
caligrafiază noduri. Și
ruri nesfîrșite de no
duri, una și aceeași li
teră, alfabet monocord, 
a cărui monotonie gra
fică e îndulcită de va
rietatea culorilor, de 
zecile de nuanțe ale fi
relor, ploaie policro
mă căzută din ghemu
rile de deasupra răz
boiului. Tehnica nodu
rilor este însuși „nodul 
gordian" al meșteșugu
lui și, potrivit acestor 
atomi din structura 
țesăturii, apar covoa
rele mai fine, mătă
soase, numite sinneh, 
sau cele mai aspre, 
mai rezistente — ghior- 
des.

Trec de la un război 
la altul, urmărind cap
tivat zborul suveici
lor, fluturarea uimi
toare a degetelor, mun
ca aspră. Meșterul ate
lierului nu-și poate as
cunde zîmbetul cind 
spune : „Meseria asta 
trebuie Învățată din 
copilărie...". Si aflu că 
marii meșteri se ri- 
rică din rîndurile ce
lor care de mici au 
deprins taina de la 
părinții lor, crescînd 
în atelier, împiedi- 
cîndu-se de picioare
le războaielor, des
lușind alfabetul covoa
relor poate uneori 
chiar înaintea alfabe
tului din abecedar. 
Cind se naște o fată, 
începe lucrul la un co
vor : covorul ei de 
zestre. începutul unui 
covor e un început de 
viață.

Un meșteșug nemu
ritor, care își învăluie 
în taină propria ge
neză. Cine poate ști 
cind și unde a a- 
părut 7 Unii specia
liști le atribuie sume
rienilor, cu patru mi
lenii înaintea erei 
noastre, întîietatea ar
tizanală. Alții sînt de 
părere că meșteșugul 
s-ar fi putut naște la

C. al P. C. R.
două partide, dezvoltarea, In conti
nuare, a relațiilor de prietenie și co
laborare între P.C.R. și P.L.S.L.

In cursul vizitei efectuate în Româ
nia, oaspetele a avut întîlniri Ia C.C. 
al P.C.R., la Comitetul județean Bu
zău al P.C.R. și la U.N.C.A.P. Au fost 
vizitate, totodată, întreprinderi din 
domeniile industriilor ușoară și ali
mentară. unități din agricultura de 
stat și cooperatistă, instituții soci
al-culturale.

★
Comisiei Politice a C.C. al Partidu
lui Socialist din Chile, aflat intr-o vi
zită în țara noastră. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

La Ploiești, oaspeții au avut o în- 
tîlnire la Consiliul județean Prahova 
al F.U.S., au vizitat combinatul pe
trochimic, Asociația intercoopera- 
tistă de la Bărcănești și cooperativa 
agricolă de producție Bucov. In 
județul Brașov, delegația a avut o 
întrevedere la Consiliul municipal 
Brașov al F.U.S., a vizitat fabrica 
de tractoare, stațiunea turistică Po
iana și obiective social-culturale din 
orașul Brașov.

mai mult senin în jumătatea de vest a 
țării. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 grade șl plus 8 grade, iar cele 
maxime între 8 și 18 grade. Dimineața 
și seara ceață. In București : cerul va 
fi variabil. Vînt moderat. Temperatura 
ușor variabilă. Dimineața și seara ceață. 

nomazii de pe platou
rile înalte ale Asiei. 
Dar și ei se sprijină pe 
o ipoteză : pentru 
populațiile nomade co
vorul ar ti reprezentat 
un obiect de primă ne
cesitate — pat în nop
țile petrecute sub cerul 
liber, pe solul rece și 
umed, șa mai comodă, 
loc improvizat pentru 
rugăciune. Potrivit alt- 
tora, feluritele și frec
ventele reprezentări 
din țesătură (cămila, 
cocoșul, rodia) n-ar fi 
altceva decît sim
boluri protectoare, de 
bun augur atît pen
tru artizani, cît și pen
tru cumpărători. Dar 
covoarele nonfigura
tive. care constituie 
imensa majoritate, fi
ind și cele mai va
loroase pe plan este
tic 7 Ele sint pecetea 
de taină a unei gîndiri 
artistice îndelung șle
fuite. ajunsă la rafina
mentul abstractiză
rilor.

Enigme, Ipoteze, su
poziții. interpretări...

Se spune că (în a- 
cest domeniu ce statis
tică se poate considera 
infailibilă 7) numărul 
artizanilor iranieni este 
de circa 750 000, răs- 
pindiți în 11 000 de lo
calități. El creează a- 
nual patru milioane și 
jumătate de metri pă- 
trați de covor — ima- 
ginați-vă acest covor 
sfidînd basmele. întins < 
pe 450 de hectare ! Dar ; 
taina rămîne taină... El ■ 
n-o dezvăluie. In | 
schimb o repetă de 
sute de generații.

Ian permanenta a- , 
cestui meșteșug dobin- j 
dește o si mai mare 
pregnantă simbolică 
intr-o țară aflată în
tr-un viguros proces al 
industrializării, al mo
dernizării structurilor, 
al înnoirilor pe multi
ple planuri.

Victor VANTU

Primire la Ministerul 
Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice 
Internaționale

Sîmbătă la amiază, Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit pe 
Parviz Avini, șeful delegației Minis
terului Transporturilor și Drumurilor 
din Iran.

Au fost discutate unele probleme 
ale cooperării româno-iraniene în do
meniul construcțiilor de căi ferate.

(Agerpres)

Realizări ale constructorilor 
suceveni

Bilanțul activității desfășurate 
în acest an de harnicul colectiv 
de oameni ai muncii de la în
treprinderea județeană de con- 
strucții-montaj Suceava este 
rodnic. Constructorii suceveni 
au dat în folosință în termenele 
prevăzute 8 creșe, 2 cămine pen
tru tineret, 2 școli — fiecare cu 
cite 16 săli de clasă — precum 
și un număr de 1 043 aparta
mente, față de 1 000, cit era pla
nificat.

La obținerea acestor rezultate 
au contribuit, intre altele, per
fecționarea organizării muncii 
la fiecare punct de lucru, dota
rea corespunzătoare cu mijloace 
de transport și montaj, mai buna 
folosire a utilajelor, îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și folosirea pe scară mai 
largă a prefabricatelor din be
ton. (Gh. Parascan)
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„Vizita președintelui Nicolae Ceausescu condiții pentru instaurarea

in dezvoltarea relațiilor prietenești
româno-portugheze"

în preajma vizitei oficiale a 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, Portugalia cunoaște at
mosfera unor intense pregătiri in 
vederea acestui eveniment important 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie româno-portugheze. Interesul 
viu pentru România, pentru vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu re
iese cu prisosință din convorbirile 
pe care delegația de ziariști români, 
prezentă în aceste zile la Lisabona, 
le-a avut cu reprezentanți ai vieții 
politice și ai opiniei publice.

Dînd expresie acestui interes, că
pitanul VASCO LOURENCO, mem
bru al Consiliului Revoluției, a ținut 
să declare : „Vizita în Portugalia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, ur- 
mînd vizitei în România a președin
telui Costa Gomes.. altor vizite reci
proce la diverse 
niveluri, va con- ----------------------
stitui 
ment 
însemnătate în e- 
voluția pozitivă a 
legăturilor între 
cele două țări și . . 
du-se, de asemenea, fără îndoia
lă, ca o contribuție majoră la pro
movarea climatului nou de destin
dere și cooperare pe continentul eu
ropean, pe linia aplicării declarației 
șefilor de state și guverne de la 
Helsinki.

Relațiile noastre reprezintă, 
convingerea mea. un exemplu 
felul cum două țări, aparținînd unor 
blocuri militare diferite, pot să dez
volte între ele o cooperare bazată pe 
încredere reciprocă, prefigurind per
spectiva unei lumi fără blocuri mili
tare spre care năzuiesc toate statele 
și popoarele. Am avut cinstea de 
a-1 întilni pe președintele Nicolae 
Ceaușescu la București. M-a impre
sionat puternic personalitatea poli
tică a președintelui României, fiind 
bine cunoscute meritele sale în dez
voltarea țării, contribuția sa impor
tantă la destinderea internațională. 
Iată tot atîtea motive pentru care noi, 
portughezii, îl așteptăm pe președin
tele Ceaușescu ca pe un 
drag".

La rîndul său. ministrul 
turii, LOPES CARDOSO, a 
vizita președintelui României drept 
un eveniment deosebit de important 
pe planul relațiilor bilaterale, subli
niind în acest sens posibilitățile care 
există pentru dezvoltarea cooperării 
româno-portugheze în diverse dome
nii de activitate. „Considerăm această 
vizită — a subliniat ministrul portu
ghez — o expresie elocventă a 
politicii externe portugheze de a- 
preciere față de popoarele țărilor so
cialiste, de care am fost atita vreme 
izolați în timpul regimului fascist. 
Cooperarea noastră cu România are 
perspective foarte bune. România 
este cunoscută ca avînd o experiență

un eveni- 
de mare DE LA TRIMISUL NOSTRU 

SPECIAL LA LISABONA

popoare, înscriin-

după 
de

oaspete

agricul- 
apreciat

unei societăți democratice în Spania"
Evoluția evenimentelor din această țară, amplu comentată

in opinia publică internațională

însemnată în domeniul agriculturii, 
și noi avem nevoie de asistentă în 
această direcție. Ne exprimăm bucu
ria de a-1 putea saluta pe pămînt 
portughez pe șeful statului român și 
vom face totul ca sâ se simtă aici 
ca acasă".

JOSE MEDEIROS PERREIRA. se
cretarul de stat al Ministerului Afa- 
'cerilor Externa subliniat: „Pentru 
noi, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie un eveniment 
foarte important. Urmărim cu mult 
interes politica internațională a Româ
niei, căreia îi acordăm întreaga 
noastră prețuire. Actuala vizită, ur- 
mînd vizitei efectuate în tara dv. 
de președintele Costa Gomes, este 
o dovadă că două țări europene, 
din zone diferite ale continen
tului, pot să stabilească relații de 

prietenie și co
laborare pe baza 
respectării rigu
roase a principii
lor egalității în 
drepturi și nea
mestecului.
apărare a inde-

și democratice din Spania, ca Si perso- 
din diferite țări ale Europei, comenta- 
de radio și televiziune relevă în aceste 
de dictatură franchistă, se deschide o

Exponenti ai forțelor progresiste 
nalităti de frunte ale vieții publice 
tori politici, agenții de presă, posturi 
zile că. după aproape patru decenii ______
nouă perspectivă în lupta desfășurată de poporul spaniol pentru înfăptuirea 
idealurilor și aspirațiilor sale sacre, pentru reintegrarea Spaniei în rindul 
țărilor democratice. Evoluția evenimentelor din Spania evidențiază necesi
tatea stringentă a abolirii regimului de persecuții Și prigoană, restabilirii 
drepturilor și libertăților fundamentale ale poporului, creării condițiilor in 
care partidele politice să-și poată desfășura liber activitatea, să fie eliberați 
detinutii politici, să se reîntoarcă în patrie emigranții nevoiti să-și pără
sească tara in epoca franchistă. să se asigure o dezvoltare liberă, indepen
dentă. democratică a Spaniei.

santiago Carrillo. „Transformarea
democratică a țării este posibilă■ ■

intr-un viitor foarte apropiat"
Po-

litica externă de
pendenței tuturor popoarelor, a drep
tului lor la dezvoltare de sine stătă
toare, promovată de președintele 
Ceaușescu, este pentru noi, por
tughezii, un îndemn și un exem
plu însuflețitor. Pentru noi, destinde
rea se poate înfăptui numai prin dez
voltarea unor asemenea relații de co
operare și prietenie pe plan inter- 
european, cum promovează între ele 
România și Portugalia. Socotesc că 
România este o țară care demon
strează nu numai acceptarea în prin
cipiu a Actului final de Ia Helsinki, 
ci și voința fermă de a traduce în 
viață prevederile acestui document. 
Iată de ce credem că această vizită 
depășește, prin semnificația ei, cadrul 
strict al relațiilor bilaterale. Sîntem 
bucuroși și ne simțim onorați de vi
zita președintelui Ceaușescu, dorind 
ca ea să se desfășoare în cele mai 
bune condiții, în interesul dezvoltării 
unor raporturi cît mai rodnice între 

-două țări pe care în afara originii la- 
' tine le apropie multe aspirații co
mune".

împărtășite de cercurile cele mai 
largi ale opiniei publice din Portuga
lia, în rîndurile exponenților vieții 
politice și economice, ale ziariștilor 
și personalităților culturale, ale oa
menilor muncii de toate categoriile, 
asemenea păreri și aprecieri ilustrea
ză elocvent faptul că apropiatul dia
log la nivel înalt româno-portughez 
se anunță ca un remarcabil eveni
ment al actualității internaționale, 
menit să aibă rezultate pozitive pen
tru relațiile reciproce, pentru cauza 
păcii, înțelegerii și securității în Eu
ropa și in lume.

V. OROS

Expoziție româneasca la Porto
LISABONA 25 — Trimisul nostru 

special transmite : în cadrul manifes
tărilor culturale care au loc în Por
tugalia, înaintea apropiatei vizite a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, la 
Palatul de cristal din orașul Porto s-a 
deschis expoziția „Imagini ale vieții 
culturale și artistice din România so
cialistă". La inaugurare au fost pre- 
zenți generalul Pires Veloso. coman
dantul regiunii militare din Nord,

C. Brandao, guvernatorul civil al re
giunii Porto, Amendoieira dos Santos, 
președintele ad-interim al Camerei 
municipale. Almeida Sousa, președin
tele Asociației comerciale a 
Porto, oameni de cultură 
ziariști și un numeros public, 
de față Ion Radu, consilier
basadei române la Lisabona, și alți 
membri ai ambasadei.

orașului 
și artă, 
Au fost 
al Am-

încheierea convorbirilor iugoslavo-portugheze
Corespondentul 

In Comunicatul 
lu- 

a președintelui Portuga- 
arată că în cadrul convor- 
dintre președintele Io- 
Tito și Francisco da Costa 

abordate probleme

democratice Și

încheierea cu 
pentru coope- 
Europa și au

BELGRAD 25 - 
nostru transmite : 
comun cu privire la vizita în 
goslavia 
liei se 
birilor 
sip Broz
Gomes au fost 
privind dezvoltarea continuă a rela
țiilor bilaterale, probleme actuale ale 
situației internaționale, precum și 
alte probleme de interes comun. Cei 
doi președinți au relevat că relațiile 

^-iugoslavo-portugheze se întemeiază 
pe egalitatea suverană, neamestecul 
în treburile interne și colaborarea 
constructivă.

Președintele Tito a exprimat spri
jinul Iugoslaviei față de eforturile 
guvernului portughez pentru edifica

rea unei Portugalii 
progresiste.

Părțile au salutat 
succes a Conferinței 
rare și securitate în
reafirmat hotărîrea țărilor lor de a 
milita pentru traducerea în viață a 
spiritului și prevederilor Actului fi
nal al conferinței. Cele două părți 
au subliniat necesitatea unor măsuri 
consecvente și hotărîte în direcția li
chidării definitive a colonialismului.

Constatînd că este continuată cursa 
înarmărilor, ei au pledat pentru con
vocarea cît mai urgentă a unei con
ferințe mondiale de dezarmare, care 
să constituie o cotitură în acest do
meniu.

Președintele Tito a acceptat invita
ția de a face o vizită în Portugalia.

*

Popoarele român și cubanez ani
versează astăzi o dată memorabilă 
din istoria relațiilor lor frățești : îm
plinirea a 15 ani de la stabilirea re
lațiilor diplomatice între România și 
Cuba.

Depășind calitativ sfera unui eve
niment diplomatic, acest act de înal
tă semnificație a dat expresie do
rinței profunde a popoarelor celor 
două țări de a lărgi și amplifica le
găturile bilaterale în cele mai di
verse doțnenii, de a consacra și ri
dica pe un plan superior prietenia 
și solidaritatea dintre ele, voința de 
a conlucra strîns atît în 
țelului comun al edificării orinduirii 
noi, cît și în lupta pentru 
nerală a socialismului, progresului și 
păcii în lume.

Aniversarea acestui eveniment, care 
a avut loc la scurt timp după victo
ria revoluției in Cuba, constituie 
un prilej fericit de a evoca lupta 
eroică, plină de sacrificii, desfășurată 
de poporul țării prietene pentru eli
berarea națională și socială, luptă 
urmărită cu sentimente de caldă 
simpatie și solidaritate internaționa- 
listă de poporul român, care a salu
tat cu profundă satisfacție izbînda 
poporului cubanez. Moment de răs
cruce în viața și destinele acestuia, 
victoria revoluției și apariția primu
lui stat socialist pe pămintul latino- 
american s-au înscris, totodată, ca o 
contribuție însemnată la cauza ge- 

întreaga

vernului revoluționar, au -înfăptuit 
adînci prefaceri înnoitoare în toate 
domeniile vieții sociale, repurtînd re
marcabile succese în dezvoltarea eco
nomiei, a științei și tehnicii, învăță- 
mintului și culturii. Cuba socialistă 
oferă astăzi imaginea unui vast șantier. 
Este deosebit de semnificativ faptul 
că valoarea construcțiilor economice 
— fabrici, uzine, complexe agrozoo-

realizarea
cauza ge-

nerală a progresului în 
lume.

în perioada scursă de la 
oamenii 
ducerea

eliberare, 
sub con-muncii din Cuba, 

partidului comunist, a gu-

PARIS 25 — Corespondentul nos
tru transmite : La Paris a avut loc o 
conferință de presă a unor repre
zentanți ai Juntei Democratice din 
Spania, care grupează, într-un front 
de luptă comun, un larg ansamblu 
de forțe politice spaniole antifran- 
chiste. La întrebările ziariștilor au 
răspuns Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, Calvo Serer, monarhist li
beral, Beneyto Vidai, reprezentant al 
Alianței socialiste, și Mario Aragon, 
din partea Partidului Muncii.

..Este evident, pentru toți, că Spa
nia trăiește acum ore de o extraordi
nară gravitate" — a declarat Santia
go Carrillo. Referihdu-se la situația 
creată în starea sănătății generalu
lui Franco, care a suferit un nou 
atac de cord, Santiago Carrillo a 
arătat că o luptă sordidă pentru suc
cesiune se desfășoară între diverse
le clanuri din grupul conducător : 
clanurile familial și ultra, care-și văd 
amenințate pozițiile privilegiate asi
gurate de Caudillo, precum și cel al 
partizanilor continuității bazelor re
gimului dictatorial, prin instaurarea 
monarhiei lui Juan Carlos. Dacă 
își va impune voința clanul ultra — 
a arătat Santiago Carrillo — aceasta 
va însemna o intensificare a terorii, 
ceea ce va duce țara la un nou răz
boi civil".

Relevînd 
Juan Carlos 
ție pentru 
țării, secretarul general al P.C. din 
Spania a subliniat : „Această monar
hie este creația dictatorului și, în 
Spania, nimeni nu crede cu adevă
rat în posibilitățile sale. Pentru a se 
impune, Juan Carlos va trebui să 
ducă politica teroristă a lui Franco. 
Pe de altă parte, sfîrșitul fizic al lui 
Franco coincide exact cu agonia po
liticii dictatoriale fasciste pe care el 
a personificat-o, timp de mulți ani, 
și, în același timp, cu o formidabilă 
dezvoltare a forțelor democratice din 
Spania".

Santiago Carrillo a respins even
tualitatea unei colaborări a demo
crației creștine și a Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol cu Juan 
Carlos, pentru instaurarea unei o 
așa-numite democrații limitate, din 
care ar fi excluse Partidul Comunist 
și alte grupări de stingă. Dimpotri
vă — a menționat el — între Junta 
Democratică și Convergența Demo
cratică, din care fac parte Partidul 
Comunist și, respectiv, Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol, au avut 
loc o serie de negocieri în vederea 
conturării unei alternative democra
tice unice ; negocierile n-au fost în
cheiate încă, dar există, deja, un 
angajament public vizînd realizarea 
acestui obiectiv.

„Oricine analizează realist situația 
din Spania, nelăsîndu-se ghidat doar 
de aparențele, superficiale ale grupu
lui aflat la conducere — a subliniat 
Carrillo
se

apoi că monarhia Iul 
nu poate aduce o solu- 
problemele politice ale

oricine cunoaște ceea ce 
petrece în sinul clasei muncitoare 
rezultatul celui de-al doilea tur 
scrutin la alegerile sindicale este, 
acest sens, semnificativ — ceea ce 
petrece in universități, în rîndul 

profesiuni și al păturilor 
în cadrul clerului sau al

de 
în 
se 
diverselor1 
mijlocii, 
forțelor armate, își poate da seama 
că există condițiile pentru instaura
rea unei societăți democratice în 
Spania uu peste cinci sau zece 
cum spun unii, ci într-un viitor 
te apropiat".

In Spania — a spus Santiago 
rillo — există astăzi condițiile 
tru un acord mai larg, în sensul tre
cerii pașnice de la dictatură la un re
gim de libertăți politice democratice. 
C.ind Junta Democratică vorbește de 
ruptura democratică, ea nu se referă 
la un act de violență, ci la necesita
tea inevitabilă de a aboli legile și

ani, 
foar-

Car- 
pen-

succese în această ramură importan
tă a economiei cubaneze.

Poporul cubanez se pregătește să 
facă bilanțul succeselor de pînă acum 
și să traseze noi jaloane dezvoltării 
viitoare cu prilejul marelui eveniment 
pe care il va constitui primul Congres 
al Partidului Comunist din Cuba, ce 
va avea loc în luna decembrie a aces
tui an. Paralel cu munca pașnică, po-

15 ANI DE LA STABILIREA RELAȚIILOR
DIPLOMATICE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI CUBA

tehnice — ridicate numai în cursul 
anului trecut reprezintă 1 251 000 000 
pesos. Obiectivele care urmează să 
fie construite pînă în 1980 necesită, la 
rindul lor, investiții de peste 11 mi
liarde de pesos. în această perioadă 
se va construi prima centrală atomo- 
electrică, ceea ce, paralel cu extin
derea capacității termocentralelor 
existente, va face ca producția de 
energie electrică să se dubleze. O 
parte a resurselor necesare pentru 
înfăptuirea acestor obiective va fi a- 
sigurată prin sporirea cu peste 75 la 
sută,a productivității muncii.

însemnate fonduri sînt destinate 
dezvoltării agriculturii. Unitățile a- 
gricole sint dotate cu peste 50 000 de 
tractoare, cu mii și mii de alte ma
șini și utilaje. Se are în vedere o spo
rire substanțială a producției de în
grășăminte chimice, extinderea su
prafețelor irigate, ca o garanție a noi

porul cubanez a desfășurat o luptă 
dirză pentru zădărnicirea acțiunilor 
ostile ale imperialismului, a inter
vențiilor militare și blocadei econo
mice, pentru apărarea și consolida
rea cuceririlor revoluționare, a li
bertății și independenței patriei. Po
litica cercurilor reacționare, impe
rialiste de izolare a Cubei a sufe
rit un eșec, fapt dovedit de curen
tul tot mai larg manifestat în rîn
durile țărilor din America Latină și 
de pe alte meridiane — de recu
noaștere a realităților istorice și de 
normalizare a relațiilor cu Cuba so
cialistă.

Profund devotat principiilor inter
naționalismului proletar, cauzei so
cialismului, poporul român urmăreș
te cu viu interes ampla operă con
structivă desfășurată de oamenii 
muncii din Cuba și dă o înaltă apre
ciere realizărilor lor în edificarea

instituțiile fasciste, pentru a instaura 
un stat democratic. Iar acest lucru 
— a precizat secretarul general al 
P.C. din Spania — nu-1 poate face 
decît un guvern provizoriu de largă 
coaliție, care să reunească pe toți 
cei ce vor să evite un nou război 
civil și să instaureze un regim plu
ralist, fără excluderi.

Secretarul general al P.C. din Spa
nia a arătat că „violența, care astăzi 
poate fi evitată, ar fi probabil inevi
tabilă dacă sistemul actual se pre
lungește sau dacă s-ar instala o for
mă oarecare de continuitate a aces
tui sistem".

Dispariția lui Franco, a declarat 
secretarul general al P.C. din Spa
nia, impune ca protagonist poporul 
spaniol, care trebuie să intre în scenă 
și să joace rolul hotărîtor care-i re
vine. Săptămînile și lunile care ur
mează vor demonstra începerea unei 
dinamici politice în care personajul 
principal este poporul spaniol gata 
să-și recucerească drepturile sale de
mocratice.

Recent, a menționat Santiago Car
rillo în interviul acordat revistei „L’eu- 
ropeo", Junta Democratică a sem
nat acordul cunoscut cu Platforma de 
convergență democratică care unește 
toate forțele politice pentru a 
împiedica continuarea regimului 
franchist prin Juan Carlos. Tinerii 
ofițeri susțin Mișcarea Națională, care 
la momentul oportun va paraliza țara 
și va impune puterea. Impulsul îl 
va da o grevă națională, dar nu nu
mai în sens geografic. O grevă care 
va paraliza întreaga tară, de la 
fabrici la universități, de la comerț 
Ia mijloacele de comunicație. O gre
vă uriașă, totală, care să blocheze 
întregul mecanism al statului și îm
potriva căreia regimul să nu poată 
face nimic. Este ceea ce pregătim și 
creăm condițiile pentru acel moment.

cesare pentru a fi stăpîn pe desti
nele sale. „Nu credem — a spus 
el — că Juan Carlos ar avea con
dițiile pentru a garanta exprimarea 
în mod liber a voinței populare. In 
continuare, reprezentantul monarhiș
tilor liberali a arătat că partidul său 
va acționa, alături de celelalte forțe din 
Junta Democratică, pentru ca poporul 
spaniol să dobindească libertățile de
mocratice, pentru instaurarea in 
Spania a unui guvern provizoriu cu 
adevărat democratic, prin mijloace 
pașnice.

Expunînd poziția partidului său, 
VIDAL BENEYTO, reprezentant al 
Alianței Socialiste, participantă la 
Junta Democratică, a arătat că între 
această coaliție și Platforma de con
vergență există o multitudine de opi
nii și poziții similare sau apropiate 
în problemele fundamentale ale or
ganizării vieții politice în Spania în 
perioada postfranchistă. In conti
nuare, el a arătat că în concepția 
Juntei Democratice, la viitorul gu
vern provizoriu care ar urma 
să preia puterea după dispari
ția regimului dictatorial ar urma 
să participe toate forțele demo
cratice, fără nici o excepție. Gu
vernul provizoriu va trebui să ga
ranteze o perioadă de tranziție a 
„Pactului constituțional" și să de
termine toate forțele participante să 
respecte rezultatele alegerilor. In ce 
ne privește, a spus Vidai Beneyto, 
considerăm că guvernul provizoriu 
este un element esențial al strate
giei noastre. Vorbitorul a arătat, de 
asemenea, că Junta Democratică a 
desfășurat o largă activitate pentru 
informarea guvernelor din diferite 
țări, a opiniei publice internaționale 
asupra structurii sale și a obiective
lor politice pe care le urmărește.

în încheierea conferinței de presă 
de Ia Paris, secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania a 
spus : „în Spania, regimul franchist 
cade independent de factorii externi. 
Este vorba de acțiunea lentă exerci
tată timp de ani de zile d< către for
țele democratice cele mai largi ale 
țării". în legătură cu un viitor refe
rendum în Spania, Santiago Carrillo 
a declarat că Junta Democratică 
preconizează alegerile la un an după 
căderea regimului franchist.

„Comuniștii — a spus el — sînt 
gata pentru alegeri imediate, deschi
se tuturor. Spaniolii sînt maturi acum 
pentru a vota". Arătînd că Partidul 
Comunist din Spania desfășoară o 
politică de largă alianță cu celelalte 
partide de stingă, cu celelalte forțe de
mocratice, secretarul general al P.C. 
din Spania a relevat că partidul său 
a propus crearea unei noi formațiuni 
politice, de tipul unei confederații, 
compusă din toate forțele socialiste, 
în care fiecare să-și mențină concep
țiile filozofice și personalitatea și în 
care toți să fie de acord asupra o- 
biectivului transformării 
tice, socialiste a țării.

democra-

Declarațiile

ai Juntei Democratice
în cadrul Conferinței de presă 

de la Paris. RAFAEL CALVO SE- 
RER, reprezentantul monarhiștilor 
liberali (partid participant la Jun
ta Democratică), a arătat că în con
formitate cu Platforma Juntei De
mocratice poporul spaniol trebuie să 
hotărască forma definitivă a sta
tului, a guvernului provizoriu, a tu
turor garanțiilor și libertăților ne-

MADRID 25 (Agerpres). 
cum informează agențiile 
starea sănătății șefului statului 
niol. Franco, s-a agravat în 
deosebit în ultimele 24 de ore, 
ce a ascuțit și mai mult criza 
mului dictatorial franchist.

în acest context, sîmbătă seara, 
primul ministru Carlos Arias Na
varro și ceilalți membri ai guver
nului spaniol au fost convocați de 
urgență la Palatul Pardo, unde se 
află și succesorul desemnat, prințul 
Juan Carlos.

Totodată. Statul Major general al 
forțelor armate spaniole a ordonat 
ca întregul personal al Ministerului 
Armatei să rămînă la posturi.

— După 
de presă, 

spa- 
mod 
ceea 
regi-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

Excelenței Sale
Domnului RUDOLF KIRCHSCHLAEGER

Președintele federal al Republicii Austria
îmi este plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări cu ocazia Zilei 

naționale' a Republicii Austria.
Folosesc prilejul pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune 

urări de fericire personală, de pace și progres pentru poporul austriac 
prieten.

Exprim, totodată, convingerea că bunele relații statornicite între România 
și Austria vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ziua de 26 octom
brie încununează șirul 
marilor jubileuri pe 
care poporul austriac 
le marchează în acest
an. Dacă anul acesta, 
în primăvară, s-au îm
plinit 30 de ani de la 
formarea primului 
guvern independent 
postbelic, 20 de ani de 
la semnarea Tratatului
de stat, acum se îm
plinesc 20 de ani de la 
votarea în parlament 
a legii constituționale 
asupra neutralității 
permanente a Austriei 
— ziua de 26 octom
brie fiind de atunci
aniversată ca sărbă
toare națională.

Moment de răscruce 
în destinele țării, actul 
de la 26 octombrie 
1953 a deschis o pagină 
nouă în istoria Aus
triei. Depășind seche
lele dureroase ale ocu
pației hitleriste, po
porul austriac s-a an
gajat cu tenacitate, în 
anii postbelici, pe ca
lea redresării eco
nomice, a consolidării 
independenței și su
veranității naționale. 
Prin hărnicia și efor- 
tufile poporului, Aus
tria și-a conturat un 
profil distinct în rîn- 
dul statelor industria
lizate ale lumii, reu
șind, în condițiile fe
nomenelor de criză

prin care trece econo
mia capitalistă, să facă 
față cu mai mult 
pieces decît alte țări 
occidentale acestor fe
nomene.

în domeniul extern, 
Austria, situîndu-se pe 
pozițiile neutralității, 
promovează o politică 
de largă deschidere și 
colaborare cu țările 
lumii, indiferent de 
orînduirea socială și 
politică, pe plan eco
nomic, ca și pe alte 
planuri. O atenție deo
sebită este acordată 
relațiilor cu țările so
cialiste.

Austria este preocu
pată să aducă o contri
buție activă la conso
lidarea procesului de 
destindere pe conti
nentul european, la 
crearea unei atmosfere 
de încredere reciprocă 
și promovarea unei 
largi cooperări Inter
naționale.

Favorizate de apro
pierea zonelor geo
grafice, de legătura pe 
care o constituie Du
nărea, de tradițiile 
culturale, legăturile 
dintre România și 
Austria s-au extins 
continuu în perioada 
postbelică, dezvoltarea 
economică obținută de 
ambele țări creînd 
premise superioare in
tensificării schimburi

lor economice, stabili
rii unor' forme noi, 
moderne de colaborare 
reciproc avantajoasă.

O însemnătate hotă- 
rîtoare pentru dezvol
tarea raporturilor prie
tenești româno-aus- 
triece au avut dialo
gurile purtate de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu la Bucu
rești și la Viena cu 
conducătorii Austriei. 
Contactele la nivel 
înalt româno-austriece 
au pus în evidență do
rința comună de a în
tări colaborarea în 
toate domeniile, de a 
adinei și amplifica re
lațiile de prietenie șl 
conlucrare rodnică din
tre cele două țări și 
popoare, voința de a 
acționa pentru edifi
carea securității euro
pene, pentru accen
tuarea cursului nou 
spre cooperare șl des
tindere în lume. s.

Nutrind sentimente 
de stimă și simpatie 
față de poporul Aus
triei, poporul nostru 
este convins că inten
sificarea conlucrării 
româno-austriece se va 
înscrie și în viitor ca 
o contribuție certă la 
promovarea cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.
P. STANCESCU

Bilanț rodnic
Conferința filialei ucrainene 
a Asociației de prietenie 

sovieto-română —

DE PRETUTINDENI
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Kiev s-au încheiat lucrările celei de-a 
patra Conferințe republicane a filia
lei ucrainene a Asociației de priete
nie sovieto-română.

în raportul prezentat de președin
tele filialei, O. I. Kasianenko, minis
trul industriei ușoare al Ucrainei, și 
în cuvîntul participanților au fost în
fățișate pe larg dezvoltarea ascenden
tă a colaborării pe multiple planuri 
dintre România și U.R.S.S., întărirea 
legăturilor de prietenie frățească din
tre poporul român și popoarele Uniu
nii Sovietice.

Alexandru Ungur, consulul general 
român, a transmis participanților la 
conferință, din partea Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., un mesaj de salut 
și urări de noi succese în activitatea 
viitoare a asociației.

A fost aleasă noua conducere a fi
lialei republicane a A.P.S.R., în func
ția de președinte fiind reales O. I. Ka
sianenko.

în încheiere, cei prezenți 
nat filmul documentar 
„România azi".

• RĂSPÎNDIREA CUL
TURII TEHNICE. Potrivit 
unor statistici reproduse de 
„Trybuna Ludu", fiecare al 
120-lea locuitor al Poloniei are 
diploma de inginer și fiecare al 
80-lea este tehnician. Proporțio
nal cu populația, ip Polonia 
există mai mulți ingineri decît în 
Anglia, Franța, R.F.G. sau S.U.A. 
Această situație are însă și re
versul ei, în sensul că un număr 
apreciabil de ingineri au de în
deplinit sarcini cărora le poate 
face față și personalul fără pre
gătire superioară. Pentru o mâi 
bună echilibrare, accentul va fi 
pus în viitor pe pregătirea ca
drelor tehnice medii.

au vizio- 
românesc

agențiile de presă transmit:
Congresul mondial pen- 

tru Anul international al femeii, care 
și-a încheiat lucrările în capitala 
R. D. Germane, a adoptat două do
cumente : „Declarația Congresului 
mondial pentru Anul internațional 
al femeii" și „Apelul adresat femei
lor din întreaga lume".

Convorbiri româno-aus- 
tfiSCe. Ministrul federal al 
științei și cercetării al Republicii

orinduirii noi, în activitatea pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
revoluționare.

Deși situate pe continente diferite, 
România și Cuba, popoarele lor sînt 
unite prin comunitatea de orînduire 
și ideologie, prin țelurile comune ale 
luptei pentru triumful socialismului, 
păcii și progresului în lume. înteme
iate pe principiile marxism-leninis- 
mului, ale internaționalismului socia
list, pe respectarea independenței și 
suveranității naționale, pe egalitatea 
în drepturi, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc și întra
jutorarea tovărășească, legăturile de 
colaborare româno-cubaneze cunosc o 
largă dezvoltare în cele mal variate 
domenii — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural etc. Un rol primor
dial în determinarea acestui curs îl 
au relațiile de 'trainică prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba. întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Fidel 
Castro, care au marcat momente de 
hotăritoare însemnătate în diversifi
carea și întărirea continuă a conlu
crării, spre binele ambelor popoare, 
în interesul cauzei socialismului, 
progresului și păcii în lume.

Cu prilejul sărbătoresc 
aniversări, poporul român 
ză poporului prieten al 
cald salut frățesc, însoțit
izvorîtă din inimă de a repurta noi 
victorii în munca dedicată înfloririi 
și propășirii patriei socialiste.

al acestei 
adresea- 

Cubei un 
de urarea

B. STOIAN

Austria, Hertha Firnberg, l-a primit 
pe Radu Bogdan, adjunct al minis
trului educației si învătămintului. 
aflat în vizită în Austria.

La Panmunjon a avut 10* 
la propunerea reprezentanților R.P.D. 
Coreene, o 
misiei militare 
Coreea. Cu 
cătorul părții reprezentînd R.P.D.C., 
general-maior 
a protestat 
meroaselor acte de provocare mi
litară comise în lunile septembrie 
și octombrie pe uscat, pe mare și 
în aer de trupele sud-coreene și tor
tele americane din Coreea de sud.

în drum spre Statele U- 
nite, unde va întreprinde o vizită 
de stat, președintele Egiptului. An
war El Sadat, a făcut, simbătă. o 
escală la Paris. Șeful statului egip
tean va avea, duminică, o întreve
dere cu președintele Franței. Valery 
Giscard d’Estaing.

nouă ședință a Co
de armistițiu din 

acest prilej, condu-
Kim Poong Sup, 

ferm împotriva nu-

La Praga s-au încheiat lucră
rile simpozionului „Monumen
tele și mediul înconjurător". 
Manifestarea a prilejuit un larg 
schimb de experiență intre spe
cialiști din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică in 
domeniul protejării, conservării, 
restaurării și punerii in valoare 
a monumentelor istorice și an
samblurilor arhitectonice. Dele
gația română a prezentat comu
nicarea „Considerații asupra lu
crărilor de restaurare și punere 
în valoare a centrului istoric al 
orașului București".

Cancelarul R. F. Germa
nia, Helmut Schmidt, va întreprin
de, începînd cu 29 octopibrie, vizite 
oficiale în R.P. Chineză și Iran — 
s-a anunțat oficial la Bonn.

Sesiunea Comisiei mixte 
sovieto-americane de colabo
rare în domeniul ocrotirii sănătății 
s-a încheiat la Washington. Protoco
lul sesiunii relevă dezvoltarea în 
ultima perioadă a colaborării specia
liștilor americani și sovietici in toa
te domeniile principale prevăzute în 
planul de activități, între care în 
sfera combaterii bolilor cardio-vas- 
culare, în cercetările pentru realiza
rea unei inimi artificiale, în dome
niul protecției mediului înconjurător 
și în alte sectoare — relatează agen
ția T.A.S.S.

0 nouă stație interplanetară sovietică

a
MOSCOVA 25 

gerpres). — La 25 
tombrie, ora 7 și 
minute (ora Bucureș- 
tiului), modulul de co
borire al stației auto
mate interplanetare 
sovietice „Venus-10" 
a coborit lin pe supra
fața planetei la o dis
tanță de aproximativ 
2 200 kilometri de lo
cul unde se află mo
dulul desprins de pe 
stația „Venus-9". Sta
ția „Venus-10“ s-a în
scris pe o orbită cir- 
cumvenusiană. deve
nind cel de-al doilea

(A- 
oc- 

17

coborît pe Venus
satelit artificial al pla
netei.

La 23 octombrie, de 
stația automată „Ve- 
nus-10“ s-a desprins 
modulul de coborire.

După coborire, timp 
de 65 de minute s-au 
transmis fotografii ale 
suprafeței venusiene 
și s-au făcut determi
nări privind luminozi
tatea, proprietățile fi
zice și caracterul so
lului. S-a stabilit că 
la suprafața planetei 
temperatura era de 
465 grade Celsius, pre
siunea de 92 atmosfe-

re, viteza viatului de 
aproximativ 3,5 metri 

■pe secundă.
In prezent, in două 

zone diferite de pe su
prafața planetei Ve
nus se efectuează cer
cetări independente și 
simultane, luindu-se 
fotografii panoramice 
ale suprafeței astrului. 
Au început, de aseme
nea, cercetările spa
țiului circumvenusian 
cu ajutorul celor doi 
sateliți 'artificiali „Ve- 
nus-9" și „Venus-10‘, 
care se află pe orbite 
distincte.

• PENTRU PROTEJA
REA LIMBII FRANCEZE. 
„De ce să se spună pentru sfirșit 
de săptămînă -week end» în loc 
de «fin de semaine»?, s-au între
bat membrii Senatului 
întruniți 
a dezbate 
legătură 
franceze, 
deja de 
interzice 
străini în 
Și

francez 
pentru 

lege în 
limbii 

aprobat 
Națională, 

de termeni

în aceste zile 
un proiect de 
cu folosirea 

Proiectul, 
Adunarea 
folosirea 
anunțurile publicitare 

în documente oficiale, 
natorii intenționează însă 
ceară să fie interziși orice ter
meni sau expresii străine și in 
emisiunile de informare pre
zentate la radio și televiziune.

Se- 
să

• MOTOARE ELEC
TRICE MAI UȘOARE. 
Prin utilizarea unor magneți 
dintr-un aliaj nou, pus la punct 
de specialiști vest-germani, se 
poate reduce în mod considera
bil greutatea motoarelor elec
trice. Aliajul denumit „Koerex" 
permite nu numai dimensionări 
mai mici, ci se remarcă și prin- 
tr-o stabilitate înaltă a magne- 
tizării, lucru deosebit de im
portant pentru motoare supuse 
la mari solicitări. Un motor 
echipat cu rotor din „Koerex" 
cintărește 140 de kg. avind 
aceeași putere ca un motor tri
fazat de 240 de kg.

• „FERMĂ" DE SO
MONI. Păstrăvii și crapii de 
crescătorie nu mai constituie 
de mult o noutate. Iată însă că 
in Franța au fost scoase recent 
pe piață primele tone de so
moni de „fermă". Pește răpi
tor, somonul trăiește în apele de 
coastă ale Atlanticului de Nord, 
migrează însă, pentru a-și de
pune icrele, spre izvoarele flu
viilor europene ; hrana sa va
riază în funcție de virstă și de 
temperatura apei. Toate aces
te probleme au fost în bună 
parte rezolvate în cadrul expe
rimentului inițiat de către In
stitutul pentru exploatarea mă
rilor, început cu un an în ur
mă : la Treguier, într-un mic 
golf al coastei bretone, a fost 
construită o adevărată fermă de 
somoni. Puietul este ținut șase 
luni într-un lac cu apă dulce 
din apropierea țărmului, după 
care peștii sînt transportați, în 
plase speciale. în golf, unde 
sînt ținuți și hrăniți încă un an.

• STATISTICI... FUR
TUNOASE. 380 de taifunuri 
au bîntuit în regiunea tropica
lă a Oceanului Pacific in perioa
da 1958—1972. Anul record a 
fost 1967, cu 33 taifunuri. Aces
te date sînt cuprinse într-un 
catalog întocmit in Uniunea So
vietică de către Institutul de 
cercetări științifice pentru Ex
tremul Orient.
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