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marcind o etapa superioară in dezvoltarea solidarității poporului român 
cu lupta poporului portughez, în amplificarea colaborării prietenești 
dintre cele două țări, in interesul reciproc și al cauzei păcii, securității 

și progresului in Europa și in lume

mii de bucureșteni au salutat
întoarcerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Capitală

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
tors, vineri după-amiază, in Capitală 
din vizita oficială de prietenie în
treprinsă în Republica Portugheză 
la invitația președintelui Francisco 
da Costa Gomes și a doamnei Maria 
Estela da Costa Gomes.

Șeful statului român a fost însoțit 
de Emil Drăgănescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, general-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, Nicolae Doi cant, 
consilier al președintelui republicii, 
Constantin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

La ora 17.20, aeronava preziden
țială a aterizat pe aeroportul Oto- 
peni, împodobit, în această după-a
miază. sărbătorește. Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapelele 
partidului și statului, care înca
drau portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Trăiască Partidul

Comunist Român, în frunte cu se
cretarul său general", „Trăiască pa
cea și colaborarea între toate popoa
rele lumii".

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați de to
varășii Manea Mănescu, Ștefan Voi- 
tec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Li
na Ciobanu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, llie Verdeț, Iosif 
Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ni
colae Giosan. Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Ursu. Conducătorii de 
pșrtid și de. șțat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții științifice și cul
turale, generali.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Portu
gheze la București, Luis Quartin.

Se aflau, de asemenea, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în țara 
noastră.«

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușesctf! 
au fost salutați cu entuziasm de nu
meroși locuitori ai Capitalei. Mulți
mea a ovaționat și scandat îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu ți 
poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu multă căldură manifestări
lor pline de simpatie ale miilor de 
bucureșteni. /

In primirea însuflețită făcută de 
populația Capitalei și-a găsit o grăi
toare expresie profunda mîndrie pa
triotică a întregii noastre națiuni 
pentru rezultatele deosebit de rodni
ce ale vizitei" efectuate de președin
tele Nicolae Ceaușescu în Republica 
Portugheză. Manifestindu-și ' satis* 
facția deplină față de noua solie de 
pace și prietenie, colaborare și înțe
legere internațională, oamenii mun
cii. toți cetățenii României socialiste 
și-au reafirmat — și cu acest prilej 
— sentimentele de dragoste și înaltă 
stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea neobo
sită pe care o consacră înfloririi pa
triei, edificării unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Ceremonia semnării documentelor româno-portugheze Plecarea din Lisabona
Vineri, 31 octombrie, ultima zi a 

vizitei oficiale de prietenie îp Por
tugalia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a avut loc, la palatul 
prezidențial Belem din Lisabona, în- 
tr-un cadru solemn, ceremonia sem
nării documentelor oficiale româno- 
portugheze.

La sosirea la palatul Belem, o 
gardă militară prezintă onorul pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Sînt intonate Imnurile de stat 
ale României și Portugaliei.

La ora 9,30, în Salonul verde — 
marele salon de ceremonii al pala
tului prezidențial — intră președin
tele Nicolae Ceaușescu, președintele 
Francisco da Costa Gomes, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Maria Estela da Costa 
Gomes.

Sint prezenți tovarășii Emil Dră
gănescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, general-colonel Ion 
Coman. prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale, șef al Marelui 
Stat Major, Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui republicii, Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Sînt de față, de asemenea, Ernesto 
Melo Antunes, ministrul de externe, 
Jorge Campinos, ministrul comerțu
lui exterior. Lopes Cardoso, minis
trul agriculturii. Antonio Almeida 
Santos, ministrul comunicării socia
le (informațiilor), Jose Medeiros

Cuvîntul președintelui Francisco da Costa Gomes
Domnule președinte,
într-un timp atît de scurt în care 

s-a efectuat vizita dumneavoastră, 
putem să ne felicităm pentru că am 
avut ocazia de a finaliza acorduri 
care au fost semnate acum. Acest 
lucru a fost posibil numai datorită 
spiritului de bunăvoință și prietenie

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori și eu să exprim satisfacția 

mea, a tuturor tovarășilor din dele
gație pentru rezultatele bune obți
nute cu prilejul acestei vizite, care 
marchează o dezvoltare a colaborării 
multilaterale intre țările noastre. Do- 
cțuMentele care au fost semnate as
tăzi completează în mod minunat 
documentele semnate cu prilejul vi
zitei dumneavoastră in România și 
Tratatul de prietenie și cooperare in
tre țările noastre, deschid mari per
spectiv* pentru o colaborare in fo

Ferreira, secretar de stat la Mi
nisterul de Externe, alte oficiali
tăți portugheze.

La ceremonie participă ambasado
rul României la Lisabona, Marin 
Iliescu, și ambasadorul Portugaliei la 
București, Novais Machado.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Francisco da Costa Gomes semnează 
Comunicatul comun cu privire la vi
zita oficială de prietenie a președin
telui Republicii Socialiste România 
în Republica Portugheză.

în prezența celor doi șefi de stat 
sînt semnate celelalte documente ro
mâno-portugheze : .

— Protocolul privind dezvoltarea 
cooperării economice și a schimbu
rilor comerciale între cele două țări, 
semnat de Emil Drăgănescu și Jorge 
Campinos ;

— Acordul privind navigația co
mercială ’ maritimă, semnat de Emil 
Drăgănescu și Ernesto Melo Antu
nes ;

— Convenția sanitar-veterinară și
— înțelegerea privind desființarea 

vizelor, semnate de George .Maco
vescu șl Ernesto Melo Antunes.

Cei doi miniștri de externe au 
efectuat apoi schimbul instrumen
telor de ratificare a Tratatului de 
prietenie și cooperare între România 
și Portugalia, semnat la București cu 
prilejul vizitei președintelui Fran
cisco da Costa Gomes în România.

După semnarea documentelor, cei 
doi șefi de stat își string îndelung 
miinile, se felicită reciproc în aplau
zele asistenței.

Președintele Francisco da Costa 
Gomes și președintele Nicolae 
Ceaușescu rostesc scurte alocuțiuni.

care a caracterizat lucrările comisii
lor noastre.

Doresc să subliniez că am primit 
cu multă satisfacție faptul că lucră
rile au decurs în această atmosferă 
și felicit pe membrii celor două co
misii pentru munca desfășurată.

Vă mulțumesc foarte mult. (A- 
piauze).

losul celor două țări și popoare. Ele 
reprezintă, totodată, o afirmare a 
voinței popoarelor noastre de a trans
pune in viață documentele pe care 
le-am semnat împreună Ia Helsinki, 
de a contribui la o pace trainică in 
Europa și in lume.

Mă alătur și eu în a felicita cele 
două delegații, miniștrii și specialiș
tii care au lucrat și au făcut ca in
tr-un timp scurt să fie definitivate 
toate aceste documente.

Doresc să urez o colaborare tot mai 
strinsă și multă fericire și prosperi
tate poporului prieten portughez. 
(Aplauze).

Semnarea documentelor comune 
româno-portugheze — moment so
lemn care încununează intensa și 
rodnica vizită în Portugalia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu — deschide 
noi perspective, din cele mai bune, 
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Pe aeroportul internațional Portela

dezvoltării pe multiple planuri a re
lațiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, în interesul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și securității in Europa și în 
lume, al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Vineri dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit Lisabona, în- 
cheindu-și vizita oficială de prietenie 
in Portugalia.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
înalții oaspeți români, pe aeroportul 
internațional Portela sînt prezenți 
președintele Republicii Portugheze, 
general Francisco da Costa Gomes, 
doamna Maria Estela da Costa Go
mes, primul ministru al guvernului 
portughez. Jose Pinheiro de Azeve
do, cu soția, doamna Maria Sușana 
de Azevedo, membri ai Consiliului 
Revoluției și ai guvernului, alte ofi
cialități civile și militare.

Sint prezenți, de asemenea, amba
sadorul României la Lisabona, Marin 

Iliescu, și ambasadorul Portugaliei la 
București, Novais Machado.

Garda militară, aliniată pe aero
port, prezintă onorul. Sînt intonate 
apoi Imnurile de stat ale României și 
Portugaliei.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Francisco da Costa Go
mes trec în revistă garda de onoare.

Cei doi șefi de stat, împreună cu 
primul ministru portughez, iau loc 
pe podiumul de onoare, de unde pri
mesc defilarea gărzii militare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la primul ministru Jose Pin
heiro de Azevedo și doamna de Aze
vedo. de la membrii Consiliului Re
voluției și ai guvernului portughez, 
de la celelalte persoane oficiale ve

nite să-i salute la plecare, de ț» 
membrii ambasadei române. Oaspeți
lor români le sînt oferite frumoase 
buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu ți 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau apoi 
un călduros rămas bun de la pre
ședintele Francisco da Costa Gomes 
și doamna Maria Estela da Costa Go
mes. Cei doi președinți se îmbrăți
șează, își exprimă încă o dată deose
bita satisfacție pentru rezultatele im
portante ale dialogului la nivel inalt 
româno-portughez, care își va găsi 
reflectarea în evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

La ora 11,30 (ora locală) aeronava 
prezidențială decolează, îndreptîri- 
du-se spre patrie. (Agerpres)
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Una din trăsăturile definitorii ale 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice constă în asimilarea în fabri
cație a unui impresionant număr de 
produse cu parametri funcționali ri
dicați, care vor asigura, pe ansam
blul economiei naționale, un spor 
substanțial în ceea ce privește nive
lul tehnic și calitativ al producției, 
al competitivității mărfurilor româ
nești. In subramurile industriale 
de „vîrf" — electronica, automa
tica, mecanica fină, electrotehnica 
ș.a. — acest proces își amplifică di
mensiunile, țintnd seama pe de o par
te de progresul tehnic rapid înregis
trat pe plan mondial, iar pe de altă 
parte, de perspectivele ample de dez
voltare a acestor rartiuri in țara 
noastră, așa cum se prevede in Direc
tivele Congresului al XI-Iea al par
tidului. . .

Care sînt căile de acțiune concretă 
pentru înnoirea și modernizarea pro
duselor, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, spre a ține pasul cu ce
rințele progresului tehnic, pentru a 
se asigura creșterea exportului și ri
dicarea continuă a eficientei econo
mice ? — iată tema anchetei între
prinse în cadrul Centralei industriale 
de echipament pentru telecomunica
ții și automatizări (C.I.E.T.A.) din 
București.

în anul 1976, primul an al viitorului 
cincinal, ponderea produselor noi și 
modernizate in producția globală a 
unităților centralei se va ridica Ia 14 
Ia sută. O asemenea proporție devine 
mai semnificativă dacă arătăm că 
aceasta Înseamnă, in fapt, introduce
rea in fabricație a cîtorva sute de 
produse cu un înalt nivel tehnic, so
licitate de economia națională și la 
export, concepția in toate fazele de 
asimilare, de la proiect la pregătirea 
fabricației și seria zero, fiind asigu
rată integral de specialiștii din ca
drul celor două institute de cerce
tări șl proiectări ale centralei și din 
întreprinderi.

Echipamentele de afișare a cotei, 
de poziționare, prelucrare liniară și 
conturare pentru mașinile-unelte, 
care vor fi fabricate la întreprinde
rea de elemente pentru automatizări, 
contactoare și inversoare de sens pen
tru locomotiva diesel electrică de 
4 000 CP — la „Electroaparataj", 
transformatoare de puteri cu miez 
magnetic înfășurat, divizoare de ten
siune — la „Electrotehnica", între
rupătoare basculante — la întreprin

derea de aparataj electric industrial 
din Titu, o gamă largă de lămpi elec
trice la „Steaua roșie" din Fieni 
sînt numai citeva din produsele noi, 
planificate să fie introduse în fabri
cație în cursul anului viitor, în uni
tățile centralei.

Desigur, introducerea In fabricație, 
în condiții optime, a unui nou pro
dus nu este simplă. Iar atunci cînd zeci 
de produse noi sînt prevăzute să fie 
fabricate în anul 1976, așa cum s-a

principiu" a noilor sarcini nu este de 
trecut cu vederea, ea constituind o 
bază de plecare pentru definitivarea 
pregătirii activității de înnoire și mo
dernizare din anul viitor. Dar, așa 
cum s-a subliniat la Consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Central al par
tidului din 17 octombrie a.c., orga
nele centrale trebuie să dea răspuns, 
găsind soluții Ia toate problemele pe 
care le ridică îndeplinirea planului. 
Or, necunoașterea Ia timp și in amă-

tru aceste produse. Problema princi
pală asupra căreia ne concentrăm 
acum atenția este realizarea S.D.V.- 
urilor necesare, de care depinde in 
bună măsură asigurarea calității și 
performanțelor tehnice ale acestora. 
Produsele noi cer și tehnologii noi. 
De aceea s-a conceput fabricarea 
unor S.D.V.-uri complexe, care vor 
executa mai multe operații, s-a pre
văzut extinderea electroeroziunii ca 
tehnologie eficientă de lucru. Pentru

Buna pregătire a cincinalului viitor cere:

Asimilați azi produsele 
pe tare le veți realiza mîine
stabilit pentru majoritatea unităților 
centralei, problemele se dovedesc a fi 
deosebit de complexe ; numai coordo
narea perfectă a eforturilor în direc
ția aprovizionării tehnico-matcriale, 
pregătirii fabricației și tehnologiilor, 
calificării cadrelor ș.a. poate asigura 
succesul. De ce reamintim aceste lu
cruri, îndeobște cunoscute ?

Acum, cind au mai rămas două luni 
pină la începerea noului an, planul 
tehnic, în care sînt prevăzute etapele 
asimilării viitoarelor produse, nu 
este cunoscut în întregime de între
prinderile centralei.

— Avizarea planurilor tehnice, 
care includ produsele urmărite 
la nivelul ministerului și centralei, 
nu a fost încheiată de Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini — ne spunea ing. Niță loan, 
șeful serviciului tehnic din C.I.E.T.A. 
întreprinderile cunosc doar „în prin
cipiu" sarcinile planului tehnic pe 
1976.

Evident, această cunoaștere „în

nunt a planului tehnic, în condițiile 
în care trebuie asigurate contracte 
de aprovizionare pentru fabricația 
noilor produse și de desfacere a aces
tora, poate duce la perturbarea acti
vității întreprinderilor. Iată de ce di
recția tehnică din cadrul M.I.C.M., 
conducerea ceniralei trebuie să acțio
neze neîntîrziat pentru ca în fiecare 
unitate să fie precizată, în aceste zile, 
forma definitivă a planului tehnic.

In domeniul asimilării produselor 
noi, al modernizării continue a pro
ducției. întreprinderile centralei au 
în anul 1976 sarcini majore. Cum 
acționează ele in această perioadă 
în vederea pregătirii, in bune condi
ții. a intrării în fabricație a produ
selor noi ?

— In anul viitor, vom începe fabri
cația a peste 20 de noi produse, ne 
relata ing. Vasile Sănduleac. director 
adjunct tehnic și de producție la în
treprinderea „Electromagnetica" din 
Capitală. Recent, am făcut o analiză 
a stadiului pregătirii fabricației pen-

o serie de produse planificate a fi 
fabricate în 1976. cum sînt releele de 
automatizare, seria zero se execută 
în acest trimestru, astfel îneît atunci 
cind vor fi introduse în liniile de 
producție, operațiile să fie cunoscute 
de muncitori.

O asemenea preocupare temeinică 
de a asigura condiții cit mai bune 
pentru asimilările de produse noi 
în anul viitor dovedesc și colective
le de la „Automatica" și „Electroteh
nica" din București, unde unele din 
fazele premergătoare intrării în fa
bricație au fost realizate în avans 
față de grafice.

Se mai ridică o problemă : com
partimentele de concepție din între
prinderile centralei sînt angajate 
cu întreaga lor capacitate la crearea 
condițiilor necesare realizării pro
duselor noi ale anului viitor ? Nu 
putem afirma acest lucru în cazul 
tuturor întreprinderilor, întrucit la o 
principală unitate din cadrul 
C.I.E.T.A. — întreprinderea de ele

mente de automatizare din Bucu
rești — 13 sarcini din planul tehnic 
pe acest an sint neîndeplinite. Iată 
de ce se impune ca in cel mai scurt 
timp posibil aceste restanțe să fie 
recuperate, pentru ca intrarea in fa
bricație a noilor produse planificate 
pentru anul 1976 să fie bine pregătită, 
cu atit mai mult cu cit este vorba de 
unele produse care nu se vor mai 
importa in viitor. Un cuvînt hotă- 
ritor îl au de spus în această privin
ță conducerea întreprinderii, orga
nizația de partid, cărora le revine 
datoria de a urmări îndeplinirea în- 

... tocmai a sarcinilor din domeniul 
înnoirii și modernizării producției.

j O inițiativă lăudabilă, care trebuie 
cunoscută, aparține colectivului de

’ la „Electroâparataj" din Capitală și 
colectivului I.A.E.I. Titu — unitate

' nouă, cu mai puțină experiență. 
Pentru unele produse de mai mare 
complexitate, ce vor fi fabricate în 
anul viitor la întreprinderea din Ti
tu, S.D.V.-urile și pregătirea fabri
cației se asigură în unitatea bucu- 
reșteană.

— N-am ezitat să dăm o mînă de 
ajutor colectivului din Titu, ne spu
ne tov. Florea Nicolae, secretarul 
comitetului de partid de la „Electro
aparataj". Fiind vorba de produse 
noi, de o deosebită însemnătate pen
tru economia țării, răspunderea pen
tru realizarea acestora o au toate 
colectivele muncitorești din unitățile 
centralei. împărtășind experiența 
noastră colectivului de la întreprin
derea din Titu, sintem convinși că, 
prin eforturi unite, problemele teh
nice se vor rezolva mai ușor, mai 
repede.

Un asemenea mod constructiv de 
abordare a problemelor anului viitor 
trebuie să caracterizeze activitatea 
tuturor colectivelor din cadrul cen
tralei. a organizațiilor de partid din 
Întreprinderi. După cum am arătat, 
sarcinile de asimilare din anul 1976 
sînt mari, dar — in același timp — 
sînt judicios corelate cu dotarea 
tehnică a intreprinderilor, cu numă
rul specialiștilor și muncitorilor de 
înaltă calificare care lucrează în 
acest domeniu de vîrf, care au de
monstrat prin rezultatele obținute 
pină acum că pot face lucruri foarte 
bune. Ca atare, aceste sarcini sînt 
pe deplin realizabile, cu condiția 
bunei pregătiri a activității din pri
mul an al noului cincinal.

Dan CONSTANTIN

LA „ȚES AT URA"-IAȘI

Din materii prime indigene - 
cantități sporite de produse

In urma unor modernizări ale 
procesului tehnologic și a creș
terii capacităților de producție 
în spațiile existente, întreprin
derea „Țesătura" din Iași a rea
lizat în acest an o producție 
sporită de țesături pe bază de 
tercoturi, terocel și melană, în 
amestec cu bumbac. în primul 
rînd, este vorba de fabricarea 
țesăturilor din fire poliesterice 
în amestec cu bumbac pentru 
cămăș’i, bluze și haine, cerute 
și contractate în cantități mari 
și pentru primul semestru al 
anului 1976. Aceste articole se 
realizează in peste 20 desene. O 
altă colecție de țesături o consti
tuie cele fabricate din PNA în 
amestec cu celofibră și alte ma
terii prime indigene. Acestea — 
imitînd stofa de lină și avînd 
caracteristici superioare — sint

destinate cămășilor și rochiilor 
pentru sezonul rece.

în ultima vreme s-a realizat 
și un mare număr de sortimente 
de țesături din fire poliesterice 
în amestec cu bumbac în pro
porție de 67 la sută și, respectiv, 
33 la sută, și invers. Ele imită 
stofa de gabardină și se folosesc 
la confecționarea de costume și 
pardesie impermeabile.

De curind, întreprinderea ie
șeană a realizat și pînzeturi 
ușoare în 15 sortimente. Am 
aflat de la inginerul Aurel Zvo- 
naru, șeful colectivului de crea
ție, că în 1976 se vor realiza 124 
articole, dintre care mai bine de 
un sfert creații noi, prin fo
losirea materiilor prime indi
gene. (Manole Corcaci, cores
pondentul „Scînteii").

Imagine dlntr-una din secțiile întreprinderii de conductori emailați din Zalâu Foto : S. Cristian

îngrășăminte chimiceîn sortimente variate Pot fi cerul liber, viului și ploaia
99 ii agazii“ pentru legume și fructe?

De ce ruginește... fierul vechi
La plenara din 21—22 iulie a.c., 

conducerea partidului a subliniat ne
cesitatea utilizării în proporții tot 
mai mari a deșeurilor rezultate din 
procesul de producție, instaurării 
unui înalt spirit de ordine și disci
plină în gospodărirea resurselor ma
teriale de orice fel. Asigurind un 
cadru legislativ unitar în acest do
meniu, Decretul Consiliului de 
Stat, care intră in vigoare în 
aceste zile, stabilește obligațiile 
șl răspunderile ce revin unită
ților economice in ce privește colec
tarea, predarea, gospodărirea si va
lorificarea deșeurilor. Cum acționea
ză comitetele oamenilor muncii din 
întreprinderile județului Gorj, cei
lalți factori responsabili pentru 
stringerea. predarea și punerea in 
valoare a uneia din aceste impor
tante resurse materiale, respectiv, a 
deșeurilor metalice ?

— Activitatea de recuperare și va
lorificare a deșeurilor de metal — 
ne relata tov. Gheorghe Negoescu, 
șeful biroului de contabilitate de la 
întreprinderea de utilaj minier Ro- 
vinari, una din unitățile care și-au 
realizat și depășit lună de lună co
tele planificate de colectare-predare 
— se înscrie in ansamblul măsurilor 
tehnico-organizatorice desprinse din 
reglementările legale, menite să 
contribuie la reducerea și raționa
lizarea consumului de metal, la creș- 
terea eficientei activității economice. 
Menționăm, între acestea, acțiunea 
de revizuire a tehnologiilor la toate 
produsele, în scopul înlăturării re
buturilor, de înlocuire a materialu
lui feros cu mase plastice, asigura
rea debitării centralizate a metalu
lui, în vederea reducerii consumuri
lor specifice și a pierderilor de me
tal în deșeuri. Drept urmare. în trei 
trimestre din acest an s-a obtinut o 
economie de circa 200 tone de me
tal. Pentru recuperarea și buna gos
podărire a deșeurilor am realizat, 
prin autodotare, o mașină de tocat 
șpan și vom dispune în curind de 
un utilaj pentru balotat șpanul. 
Susținută permanent de organizația 
de partid prin diverse forme ale 
muncii politico-educative, acțiunea 
de colectare, sortare și predare a 
deșeurilor s-a impus ca o importan
tă sarcină a colectivelor din secțiile 
și atelierele întreprinderii.

Exemplul gospodarilor de la între
prinderea de utilaj minier nu 
este singular, preocupări simila
re avînd și colectivele de la în
treprinderea mecanică Sadu, între
prinderea minieră Rovinarl. Trustul 
petrolului. I.T.A. Tg. Jiu și altele. 
La întreprinderea minieră Motru, de 
pildă, in urma unei analize ce 
a avut loc într-o recentă plenară 
a comitetului de partid. s-au 
luat noi măsuri pentru combaterea 
risipei și mai buna gospodărire a de
șeurilor de metal. Ca rezultat. în ul
timele luni, exploatările carbonifere 
din bazinul Motrului și-au realizat rit
mic sarcinile de predare prevăzute, 
în aceste întreprinderi s-au aplicat 
și unele inițiative privind recuperarea 
deșeurilor și folosirea lor la realiza
rea diverselor piese. La G.S.C.I. Ro- 
gojelu, de pildă, prin refolosirea ca

petelor de oțel-beton la confecționa
rea unor repere, s-au economisit, nu
mai in semestrul I, 50 tone metal.

Raportate la nivelul sarcinilor și 
exigențelor actuale, aceste măsuri și 
inițiative sînt totuși insuficiente, 
existind încă multe neajunsuri în ac
tivitatea de recuperare și valorificare 
a deșeurilor. Mai întîi, avem in ve
dere faptul că, deși cifrele de plan 
în acest domeniu sint stabilite Ia ni
velul lor minimal, totuși sint unități 
— între care Combinatul de lianți și 
azbociment din Tg. Jiu. I.J.C.M. Gorj, 
Șantierul 4 Vădeni. I.J.I.L. Gorj și 
altele — care nu și-au realizat sar
cinile prevăzute. în aceste întreprin
deri. acțiunea de colectare a deșeuri
lor a fost lăsată pe seama serviciilor 
administrative, care, de regulă, -s-au 
mulțumit să expedieze la depozitele

Cum sint strînse
și gospodărite deșeurile 

metalice in unități 
economice din Gorj

I.C.M. metalul colectat ocazional. Co
mitetele oamenilor muncii din aceste 
unități nu au acordat atenția cuve
nită acestei probleme, nu au fixat 
răspunderi precise pentru desfășura
rea organizată a activității de colec
tare-predare a deșeurilor. Ca atare, 
deșeurile — existente în mari canti
tăți — nu se depozitează în locuri 
Special amenajate, ci se găsesc arun
cate la voia întîmplării. în întreprin
deri sau pe șantiere. Numai așa se 
explică de ce în incinta combinatului 
de lianți și azbociment a apărut un 
adevărat „țarc" pentru fier vechi, 
mai mare decit depozitul de fier 
vechi din Tg. Jiu.

— Așa este — recunoaște tov. Ni
colae Iordache. șeful biroului admi
nistrativ. în răspunderea căruia intră 
și coordonarea activității de colec
tare-predare a deșeurilor. Situația 
din combinat denotă dezinteres și ne
glijență în gospodărirea deșeurilor, 
a metalului in special. La noi mai 
persistă încă mentalitatea potrivit 
căreia „dacă întîlnești vreo piesă ne
lalocul ei. arunc-o la fier vechi". Cu 
prilejul unor controale am fost chiar 
amendat pentru o asemenea stare de 
lucruri. Va trebui ca nici în combina
tul nostru activitatea de recuperare 
și valorificare a deșeurilor să nu mai 
fie lăsată Ia voia întîmplării. să se 
inițieze acțiuni organizate, cu apor
tul fiecărui colectiv de secție, pentru 
colectarea, sortarea si predarea de
șeurilor metalice.

Că trebuie bine organizate aseme
nea acțiuni este o sarcină ce se des
prinde clar din prevederile decretu
lui amintit. Dar această „nevinova
tă" recunoaștere a situației de fapt

nu poate ține locul lipsei de preocu
pare a conducerii combinatului din 
Tg. Jiu pentru gospodărirea judicioa
să a deșeurilor. Starea de lucruri din 
acest combinat nu constituie însă o 
excepție. Surprinde in mod deose
bit ceea ce se întîmplă destul de 
frecvent în depozitele punctului de 
colectare a deșeurilor metalice și re
fractare din Tg. Jiu. Aici sînt adu
se, printre variatele categorii de de
șeuri, însemnate cantități de piese și 
materiale metalice — oțel-beton, ar
mături miniere, piese de utilaj a- 
gricol, colaci de Sîrmă și altele — 
care nu fuseseră de loc utilizate. 
Deci, produse noi — la fier vechi ! 
Cum funcționează oare spiritul gos
podăresc al conducerilor de între
prinderi și cum intervin practic or
ganizațiile de partid, comuniștii pen
tru instaurarea unui climat de răs
pundere și ordine în utilizarea re
surselor materiale, în stringerea și 
valorificarea deșeurilor metalice ?

— în lumina acestor cerințe — ne 
spunea tov. Vasile Ursățeanu, vice
președinte al consiliului județean de 
control muncitoresc — secretariatul 
comitetului județean de partid a a- 
nalizat, într-o recentă ședință de 
lucru, modul în care organele co
lective de conducere din unitățile e- 
conomice se preocupă de recuperarea 
și valorificarea deșeurilor metalice 
feroase și neferoase. Cu acest pri
lej s-a relevat, intr-adevăr, exis
tența unor neajunsuri in activitatea 
de gospodărire a deșeurilor, cu toa
te că. pe ansamblul județului, pla
nul pe trei trimestre a fost reali
zat. Apreciem că măsurile stabilite 
vor contribui la întărirea răspunde
rii colectivelor de conducere din toa
te unitățile pentru recuperarea și 
valorificarea superioară a deșeurilor 
metalice, pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate. De altfel, in ma
joritatea unităților. în urma analizei 
efectuate de secretariatul comitetu
lui județean de partid, s-au inițiat 
acțiuni pentru amenajarea locurilor 
de depozitare și sortare a deșeuri
lor. iar in unele s-au constituit co
lective de specialiști care studiază 
posibilitățile de vaiorificare în pro
ducția proprie a unor deșeuri. S-au 
luat, de asemenea, măsuri pentru 
prevenirea neajunsurilor din activi
tatea punctului de colectare a de
șeurilor metalice, care nu prelua în
totdeauna, la termenele prevăzute, 
cantitățile existente în unități.

Este absolut necesar ca măsurile 
inițiate să fie cit mai grabnic fina
lizate, potrivit reglementărilor legale 
in vigoare. Gospodărirea judicioasă 
a deșeurilor, reintroducerea și valo
rificarea lor eficientă in circuitul 
productiv constituie, in condițiile rit
mului impetuos de dezvoltare a in
dustriei noastre, o acțiune de im
portanță națională, în care trebuie 
să se încadreze cu toată răspunderea 
fiecare unitate economică din jude
țul Gorj.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"

Răspunzind cerințelor agri
culturii, determinate de nevoia 
de a spori neîncetat nivelul re
coltelor la hectar, specialiștii 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice Craiova acționează, pe 
baza unui riguros program, în 
direcția diversificării sortimen
telor de îngrășăminte chimice 
și produselor organice. Cadrele 
tehnice ale combinatului craio- 
vean, împreună cu specialiști de 
la Centrul de cercetări îngră
șăminte și produse speciale și 
de la Academia de Științe Agri
cole și Silvice, au creat noi ti
puri de îngrășăminte chimice.

Ca urmare a cercetărilor efec
tuate, s-au asimilat la scară-pi- 
lot 30 de sortimente de îngrășă
minte simple și complexe desti
nate culturilor intensive, soluri
lor degradate, solurilor permea
bile și culturilor irigate. Din a- 
cestea rețin în mod deosebit a- 
tenția îngrășămintele organo- 
minerale cu caracter ameliora- 
tiv, foarte eficiente pentru so
lurile degradate și nisipoase 
lipsite de materie organică. Nu
mai în acest an s-au produs, ex
perimental, 6 sortimente de ast
fel de îngrășăminte.

Incepînd de anul trecut, chi- 
miștii craioveni fac experimen
tări în casa de vegetație a com
binatului și în unități de cerce
tare ale Academiei de Științe 
Agricole și Silvice. Acestea au 
ca scop verificarea eficienței u- 
nor noi tipuri de îngrășăminte 
complexe lichide și extraradi- 
culare, care se aplică pe frun
zele plantelor. Acestea sînt- des
tinate serelor și culturilor iri
gate, ele putînd fi administrate 
în apa din sistemele de irigare 
sau distribuite cu mașinile deja 
existente în dotare. Cît privește 
perspectiva înnoiri! producției 
la Combinatul chimic Craiova, se 
cuvine menționat faptul că la 
sfîrșitul cincinalului viitor aici 
se vor produce peste 100 de sor
timente și grupe de sortimente 
de îngrășăminte, astfel îneît a- 
gricultura țării noastre să poată 
dispune de toate sortimentele 
necesare, cantitativ și sortimen
tal, pentru fertilizarea terenu
rilor de orice natură și a cultu
rilor de orice fel, inclusiv a pa
jiștilor și a pădurilor. Conduce
rea Centralei industriale de în
grășăminte chimice — Craiova 
ne-a asigurat că experiența po
zitivă pe linia înnoirii și diver
sificării producției de la combi
natul chimic din localitate 
fi extinsă și la 
nate din cadrul 
lae Băbălău, 
„Scînteii").

va 
celelalte combi- 
centralei. (Nico- 

corespondentul

Din livezile județului Blstrița- 
Năsăud s-au recoltat cantități mari 
de fructe și îndeosebi de mere, din 
care o bună parte au fost puse la 
păstrare. Din situația centralizată ia 
I.L.F. Bistrița rezultă că au fost pre
luate de la unitățile producătoare 
peste 11 500 tone fructe din cantita
tea totală planificată de 11 890 tone. 
De asemenea, au fost puse la păstra
re pentru iarnă cantități însemnate 
de ceapă, ridichi și sfeclă roșie. S-a 
realizat și planul la conservare a le
gumelor sub formă de murături. In 
schimb, planul de însilozare a legu
melor. la multe sortimente, mai ales 
la cele care sînt livrate de alte ju
dețe, nu a fost îndeplinit. La cartofi 
restanța era de 700 tone, la morcovi 

iar la pătrunjel, 
și usturoi nu 
nimic.
s-a întîmplat

— de 100 tone, 
păstirnac, țelină 
însilozat aproape

Să vedem ce 
fructele și legumele preluate și 
junse in depozite și magazii. Pentru 
început, ne oprim la depozitul 
modern de la Bistrița. Interiorul este 
plin cu stive de cițiva metri înăl
țime, formate din lăzi paletizate, în 
care sint ambalate mere de diferite 
soiuri. Grupuri de femei lucrează la 
sortare. Electrostivuitoarele și cele
lalte instalații sînt utilizate la capa
citatea maximă, lucrîndu-se în două 
schimburi.

— Practic — ne spune șeful de
pozitului, Mihăilă Zbîrci — noi am 
realizat planul la însilozarea mere
lor. Din cantitatea însilozată, 450 
tone sînt păstrate în celule cu atmo
sferă controlată, iar restul, în spații 
normale. Pentru consumul din actua
lul sezon mai sînt asigurate 4 000 
tone de mere.

Vizitînd acest depozit, trebuie adre
sat un semnal mai multor întreprin
deri județene de legume și fructe 
care întîrzie să-și ridice de la Bls-

s-a

cu 
a-

trița cantitățile de mere contractate. 
Din această pricină s-au creat nu
meroase dificultăți in ce privește 
păstrarea fructelor. I.L.F. București 
mai are de ridicat 880 tone ; I.L.F. 
Sălaj — 228 tone ; I.L.F. Maramureș 
— 460 tone.

Intr-un alt depozit al C.L.F. Bis
trița — aceeași muncă intensă și 
bine organizată. Aci se lucra în trei 
schimburi la conservarea de mere, 
pere și diferite legume sub formă de 
produse deshidratate. Din producția

Raid-anchetă în județul 
Bistrița-Năsăud

acestui sezon au fost deshidratate 
sute de tone de mere, pere, prune, 
cartofi, ceapă. O atenție deosebită se 
acordă eliminării oricăror pierderi. 
Resturile de fructe sînt transformate 
în borhot.

Asemenea complexe, așa cum a in
dicat conducerea partidului, ar trebui 
extinse, astfel îneît să poată fi păs
trate în condiții optime pentru se
zonul rece cantități cit mai mari de 
legume și fructe. Or, ceea ce s-a în
făptuit pină acum, chiar pe teritoriul 
județului Bistrița-Năsăud, 
suficient. Tn localitățile Beclean și 
Năsăud, j
bazine pomicole, nu s-au creat depo
zite corespunzătoare pentru păstrarea 
fructelor și a produselor semiindus- 
trializate. La C.L.F. Beclean. de e- 
xemplu, au fost însilozate sute de 
tone de mere în beciuri ale unor 
instituții, cooperative agricole și 
locuințe proprietate personală. Pînă 
în lunile ianuarie-februarie mere
le vor fi bine păstrate, așa cum

nu este
înconjurate de puternice

au fost însilozate. Tot aici au fost 
deshidratate din recolta acestui se
zon însemnate cantități de legume 
și fructe. Dar acestea sint păstrate în 
condiții cu totul improprii. Ing. Va
sile Tuhar, directorul complexului, 
ne însoțește în așa-zisele „depozite". 
Sute de tone de cartofi, ceapă, mere, 
pere și prune deshidratate, în va
loare de peste 5 milioane lei, sînt 
păstrate în magazii improvizate, cu 
pereți din lăzi de ambalaj. în aceste 
condiții, supuse intemperiilor, fructe
le și legumele deshidratate se vor de
grada. Trebuie luate măsuri operative 
pentru plasarea lor în depozite cores
punzătoare. Tot aici am văzut sute 
de lăzi de mere stivuite, direct pe 
pămînt, sub cerul liber, bătute de 
ploaie. în aceleași condiții. în șo- 
proane deschise, sint depozitate 
temporar merele și la C.L.F. Năsăud. 
Un calcul făcut de ing. Vasile Tu
har, directorul C.L.F. Beclean, arată 
că fondurile ce s-ar investi în con
strucția unui depozit modern, dotat 
cu instalații corespunzătoare, ar fi 
amortizate în numai cîțiva ani. De 
ce oare primarii din localitățile 
Beclean și Năsăud, de ce conducerea 
I.L.F. Bistrița privesc impasibil a- 
ceastă situație ?

Pentru rezolvarea problemelor le
gate de păstrarea fructelor și legu
melor in condiții optime se cere să 
fie elaborat 
strucția de 
s-ar asigura 
mătate din
prune etc., care să poată fi oferită 
consumatorilor în plină iarnă. în 
felul acesta, valoarea produselor rea
lizate. din fondul pomicol al județu
lui ar putea crește foarte mult.

un program pentru con- 
depozite. Prin aceasta 
păstrarea a cel puțin ju- 
recolta de mere, pere,

Ion ANGHEL .
corespondentul „Scînteii1

Județele Ilfov și Sălaj
au terminat însămințările

Comitetul județean 
Ilfov al P.C.R. și Con
siliul popular 
țean raportează, 
tr-o telegramă 
sată C.C. 
tovarășului 
Ceaușescu, 
muncii din 
județului 
însămințările la grîu 
pe cele 26 700 ha în 
unitățile de stat și pe 
115 000 ha în coopera
tivele agricole de pro
ducție. In prezent, ei 
își concentrează efor
turile pentru încheie
rea recoltării tuturor 
culturilor de toamnă

jude- 
in- 

adre- 
al P.C.R., 

Nisoiae 
că oamenii 
agricultura 

au încheiat

și, în special, a legu
melor și sfeclei de za
hăr, livrarea la fondul 
de stat a produselor 
contractate și efectua
rea arăturilor de toam
nă pe întreaga supra
față.

Z A L A 
pondentul 
Gheorghe 
Lucrătorii 
din județul Sălaj au 
raportat în ziua de 31 
octombrie că au ter
minat de însămînțat 
toate suprafețele pla
nificate pentru această 
toamnă : 39 316 ha cu

U (Cores- 
.,Scînteii", 

Rusu). — 
ogoarelor

diferite culturi, din 
care 34 000 ha cu griu 
și secară, 3 391 ha cu 
orz. 1 904 ha cu plante 
furajere și 21 hectare 
cu legume-verdețuri. 
Odată cu terminarea 
acestei lucrări de se
zon. toate tractoarele 
stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii 
din județ sînt mobili
zate la executarea o- 
goarelor de toamnă, 
pentru însămințările 
din primăvara 
viitor, lucrare 
tată pînă la 
dată pe 10 000

anului 
execu- 
această 

hectare.

■ ■' ■

Industria locală clujeană
în pas cu cerințele pieții

în acest an, industria locală 
clujeană a obținut rezultate re
marcabile pe linia creșterii pro
ducției bunurilor de larg con
sum și a diversificării acesteia. 
Planul producției globale pe pe
rioada ce s-a scurs din acest an 
a fost depășit cu 38,9 milioane 
lei. S-au dat peste prevederi 
importante cantități de produse. 
De asemenea, la export au fost 
livrate produse în valoare de mai 
bine de un milion lei valută 
peste prevederile contractuale.

în momentul de față, colecti
vele unităților de industrie lo
cală ale județului Cluj sint 
preocupate de aprovizionarea 
mai bună a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri 
de larg consum. In acest scop, 
au fost alcătuite programe pe 
unități și produse. După cum 
ne informează tovarășul Gheor
ghe Țîrțan, directorul general al 
Grupului de întreprinderi de 
industrie locală a județului Cluj, 
se prevede mărirea capacităților 
de producție la produse 
toase pe aceleași spații, 
amplasarea unor utilaje,
ganizarea fluxurilor și a tehno
logiilor de fabricație, precum șl 
asimilarea de noi sortimente. 
In ce privește produsele de pa
nificație, s-a trecut la aprovizio
narea de noapte a tuturor uni
tăților cu piine. în cadrul pro
gramului de diversificare a pro
duselor de panificație, zilele a- 
cestea au și.ieșit pe piață 
sortimente, printre care 
zeluțe cu calciu și lapte, 
turi pentru tort, covrigi ! 
riori cu ulei și zahăr, pișcoturi. 
Sint în pregătire și alte sorturi 
care vin in sprijinul gospodine
lor. (Al. Mureșan, coresponden
tul „Scînteii").

zaha- 
prin 

reor-

i noi 
fran- 
bla- 

supe-
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială de prietenie a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceausescu, in Republica Portugheză

La invitația președintelui Republi
cii Portugheze, general Francisco da 
Costa Gomes, și a doamnei Maria 
Estela da Costa Gomes, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie îh Portugalia, in 
perioada 28—31 octombrie 1975.

In timpul șederii în Republica 
Portugheză, înalții oaspeți români au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din Lisabona, Setubal și 
Sintra.

înalților oaspeți li s-a rezervat pre
tutindeni o primire deosebit de 
călduroasă și ospitalieră, expresie a 
relațiilor de prietenie, a sentimente
lor de stimă reciprocă existente, a 
originii și a tradițiilor 
civilizație comune ale 
popoare.

Cu prilejul vizitei, 
Nicolae Ceaușescu și

de limbă și 
celor două

președintele 
președintele 

Francisco da Costa Gomes au avut 
convorbiri oficiale, la care au parti
cipat :

Din partea română : Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al guver
nului ; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român ; 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe ; general-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale, șef al Marelui 
Stat Major ; Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Republicii So
cialiste România ; Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale ; Iuliu Dobroiu, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe ; 
Marin Iliescu, ambasadorul României 
în Portugalia.

Din partea portugheză : maior Melo 
Antunes, ministrul afacerilor exter
ne ; ing. Lopes Cardoso, ministrul 
agriculturii ; dr. Jorge Campinos, mi
nistrul comerțului exterior ; ing. 
Marques do Carmo, ministrul indus
triei ; dr. Almeida Santos, ministrul 
comunicării sociale ; dr. Medeiros 
Ferreira, secretar de stat pentru afa
cerile externe; ing. Marques Videira, 
secretar de stat al energiei și mi
nelor ; ambasadorul dr. Tomas An- 
dressen, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe ; dr. Magal- 
haes Cruz, director general pentru 
problemele politice din Ministerul 
Afacerilor Externe ; dr. Novais Ma
chado, ambasadorul Portugaliei în 
România ; dr. Villas Boas, adjunct al 
directorului general pentru pro
blemele politice în Ministerul Afa
cerilor Externe ; dr. Sacadura Ca
brai, adjunct al directorului ge
neral pentru problemele politice in 
Ministerul Afacerilor Externe ; dr. 
Silva Marques, adjunct al directoru
lui general pentru problemele econo
mice în Ministerul Afacerilor Exter
ne ; dr. Raposo de Magalhaes, șeful 
serviciului consular din Ministerul 
Afacerilor Externe ; dr. Afonso Tei
xeira da Mota, secretarul delegației.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, cei doi 
șefi de stat au analizat stadiul actual 
al relațiilor bilaterale, perspectivele 
de dezvoltare a acestora și au făcut 
un amplu schimb de păreri cu pri
vire la problemele internaționale de 
interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis, din partea poporului român, 
un salut prietenesc poporului portu
ghez. A salutat, totodată, succesele 
obținute de poporul portughez după 
răsturnarea dictaturii fasciste, trans
formările înnoitoare din viața Portu
galiei, inițiate și înfăptuite de con
ducerea țării în direcția dezvoltării 
libere, independente și democratice, 
potrivit voinței și aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale poporului por
tughez.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat politica dusă de Republica 
Portugheză în favoarea obținerii 
independenței depline de către po
poarele din fostele colonii portugheze, 
pentru soluționarea completă a pro
blemei coloniale.

Președintele Francisco da Costa 
Gomes a transmis, la rîndul său, din 
partea poporului portughez, un salut 
prietenesc poporului român și a ex
primat sincere felicitări pentru suc
cesele obținute în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a României, 
pentru progresele realizate în indus
trializarea țării și modernizarea agri
culturii, in ridicarea nivelului de trai, 
in conformitate cu voința și aspira
țiile de pace și bunăstare ale poporu
lui român.

De asemenea, președintele Portu
galiei a dat o înaltă apreciere poli
ticii externe principiale și active pro
movate de România, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
interesul păcii și cooperării interna
ționale.

Cele două părți au apreciat că vi
zita președintelui Francisco da Costa 
Gomes în România. în luna iunie 
1975, Tratatul de prietenie și coope
rare și celelalte documente semnate 
cu acel prilej, precum și convorbirile

Lisabona, 31 octombrie 1975

„Cauza pății, democrației și independenței are numai 
de tîștigat prin întărirea relațiilor româno-portugheze"
Vizita președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Portugalia a fost salu
tată cu caldă simpatie de _ opinia 
publică portugheză. Manifestările de 
cordialitate ale cetățenilor pe tot 
parcursul vizitei, întilnirile cu co
lective de oameni ai muncii — la 
Șantierele navale „Setenave", din 
Setubal, sau la Laboratorul Național 
de Inginerie Civilă (L.N.E.C.) — au 
prilejuit expresii elocvente ale pre
țuirii și stimei pe care le nutresc 
fată de șeful statului român, față de 
România socialistă ; ale dorinței ca 
relațiile de prietenie dintre cele două 
popoare să se dezvolte continuu.

Mărturie elocventă a atmosferei 
pline de căldură și a interesului viu 
al opiniei publice față de solii po
porului român o reprezintă și me
sajul adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către celula P.C.P. de 
la L.N.E.C., în care se spune :

Celula P.C.P. din L.N.E.C. salută 
Călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 

ce au avut loc între cei doi președinți 
cu ocazia reuniunii, la nivel înalt 
de la Helsinki au imprimat un 
curs ascendent dezvoltării rela
țiilor de prietenie româno-portu- 
gheze, au deschis largi perspective 
de colaborare între cele două țări 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, corespunzător 
intereselor propășirii ambelor po
poare, cauzei progresului social, des
tinderii și înțelegerii internaționale.

în timpul vizitei s-a procedat la 
schimbul instrumentelor de ratifica
re a Tratatului de prietenie și coope
rare intre România și Portugalia. Cu 
acest prilej, părțile au reafirmat 
semnificația deosebită a încheierii a- 
cestui tratat, apreciind că el con
stituie o expresie a faptului că, a- 
tunci cind statele sint animate in 
mod sincer de dorința de înțelegere 
și cooperare, de hotărîrea de a con
tribui activ la înfăptuirea păcii și 
securității în Europa și în lume, ele 
pot depăși politica de blocuri, pot 
statornici raporturi normale, funda
mentate. pe respectul principiilor e- 
galității în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, excluderii 
forței șl amenințării cu folosirea ei 
în viața internațională. Părțile și-au 
reafirmat hotărîrea de a așeza în 
mod ferm aceste principii la baza 
relațiilor dintre ele, ca și a rapor
turilor lor cu celelalte state și au 
subliniat necesitatea ca toate state
le să respecte în relațiile dintre ele 
aceste principii, ca o condiție esen
țială a menținerii păcii și securității 
mondiale.

Cele două părți au subliniat pro
gresele înregistrate in desfășurarea 
relațiilor economice bilaterale.

Ele au constatat cu satisfacție e- 
voluția ascendentă a cooperării eco
nomice și a schimburilor comercia
le, subliniind, totodată, că acțiunile 
de cooperare prevăzute în „Protoco
lul privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice între România 
și Portugalia*', semnat la București 
la 14 iunie 1975, se desfășoară con
form programului stabilit. Ele au 
reafirmat hotărîrea de a acționa pen
tru intensificarea și lărgirea coope
rării dintre cele două țări.

S-a evidențiat, în același timp, do
rința comună de a se acționa pen
tru realizarea de noi acțiuni de coo
perare, îndeosebi în domeniile petro
chimiei, minier-petrolier, construcții
lor de mașini, agriculturii și în alte 
domenii de interes reciproc.

Pentru a sprijini realizarea unor 
obiective economice de interes co
mun. partea română acordă părții 
portugheze un credit în valoare de 
100 milioane dolari, destinat finanță
rii studiilor, proiectelor și livrărilor 
de proveniență românească.

Obiectivele economice respective, 
precum și condițiile concrete de acor
dare a creditului vor fi convenite in
tr-un acord ce se va încheia între 
guvernele celor două țări.

Părțile au convenit să întreprindă 
măsurile necesare astfel ca schimbu
rile comerciale reciproce să ajungă in 
anul 1980 la un volum anual de 150 
milioane dolari.

S-a convenit ca prima sesiune a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-portugheze, prevăzută în Acor
dul comercial pe termen lung, sem
nat la București, la 14 iunie 1975, să 
aibă loc la București, in cursul 
lunii decembrie a.c.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea cooperării 
și schimburilor în domeniile cultural, 
al artelor, tehnico-științific, editorial, 
sportiv și al informațiilor. Totodată, 
ele au apreciat că este necesar ca, 
pornindu-se de la posibilitățile oferite 
de patrimoniul cultural-artistic al ce
lor două popoare, de la originea lor 
comună de cultură și civilizație și de 
la dorința de adincire a cunoașterii 
reciproce, să se încurajeze contactele 
și schimburile între instituții, oameni 
de știință și cercetători, personalități 
culturale, în domeniile artelor, știin
țelor, învățămîntului, turismului și 
în alte domenii.

în scopul diversificării și consoli
dării relațiilor de prietenie și co
laborare intre cele două țări și po
poare, cu ocazia vizitei au fost sem
nate :

— Protocolul privind dezvoltarea 
cooperării economice și schimburilor 
comerciale între cele două țări ;

— Acordul privind navigația co
mercială maritimă ;

— Convenția sanitar-veterinară ;
— înțelegerea privind desființarea 

vizelor.
Cei doi președinți au luat act de 

încheierea cu ocazia vizitei a înțele
gerilor de colaborare între Radiotele- 
viziunea română și Radioteleviziunea 
portugheză, Radioteleviziunea română 
și Emisiunea națională de radiodifu
ziune portugheză, Agenția română de 
presă și Agenția portugheză de ipfor- 
mații.

Pentru lărgirea și completarea ca
drului juridic necesar dezvoltării 
continue și reciproc avantajoase a 
colaborării româno-portugheze, părți
le au hotărît ca organele competente 
din cele două țări să adopte măsuri

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

FRANCISCO DA COSTA GOMES
Președintele Republicii Portugheze

Socialiste România. Semnificația vi
zitei în Portugalia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este profundă, 
deoarece el este primul șef de stat 
al unei țări socialiste care ne vi
zitează țara noastră și președintele 
primei națiuni din Europa socialistă 
care a reluat relațiile cu Portugalia 
după 25 aprilie 1974. Este profundă, 
deoarece se află sub semnul eveni
mentelor hotărîtoare care au trans
format țara noastră într-o țară care 
a pășit pe calea socialismului, sub 
semnul intensificării relațiilor noas
tre cu națiunile socialiste.

Niciodată nu va fi prea mult să 
repetăm caracterul calitativ supe
rior al contactelor cu aceste națiuni : 
ideologia și practica politică a mar- 
xism-leninismului fac în mod inevi
tabil ca orice forme de exploatare 
și dominație să fie complet excluse 
din relațiile, de orice fel, cu națiu
nile socialiste.

Așa a fost în trecut, așa e azi, așa 
va fi în viitor. 

pentru a se trece la negocierea și în
cheierea altor acorduri și ințelegeii 
corespunzătoare in domeniile : evită
rii dublei impuneri, transporturilor 
rutiere de persoane și mărfuri, ga
rantării investițiilor de capital, apli
cării acordului de colaborare cultu
rală și științifică și în domeniul 
sportului.

în cursul convorbirilor, cele două 
părți au procedat la un aprofundat 
schimb de vederi cu privire la prin
cipalele probleme internaționale.

Cele două părți au salutat în
cheierea cu succes a lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, apreciind aceasta ca un 
moment de însemnătate istorică în 
viața politică a continentului euro
pean, care pune bazele unui amplu 
și profund proces de edificare a 
securității pe continent. Părțile con
sideră că semnarea Actului final al 
conferinței corespunde intereselor 
celor două popoare, ale celorlalte po
poare europene, cauzei securității, 
cooperării și păcii in Europa și în 
întreaga lume. Ele își reafirmă voin
ța de a acționa pentru aplicarea fer
mă a principiilor și măsurilor adop
tate la conferință, considerînd că 
punerea în practică de către toate 
statele participante, în relațiile lor 
reciproce, a prevederilor Actului final 
al conferinței reprezintă un element 
esențial al edificării securității și 
dezvoltării cooperării pe continent; 
de natură să asigure respectarea 
dreptului fiecărui popor de a hotărî 
în mod liber dezvoltarea sa politică, 
economică și socială, fără amestec și 
presiuni din afară, în nici o formă și 
sub nici un pretext.

în acest spirit, cele două părți con
sideră necesar să se depună toate 
eforturile pentru promovarea în con
tinuare a procesului de edificare a 
securității și dezvoltare a cooperării 
în Europa și în acest scop să acțio
neze, împreună cu toate statele parti
cipante, în direcția creării unui cadru 
adecvat, care să permită continuarea 
eforturilor multilaterale ale țărilor 
participante la conferință în acest 
sens.

Ambele părți au subliniat că reali
zarea unei reale securități și păci pe 
continentul european este indisolubil 
legată de adoptarea unor măsuri ho- 
tărite de dezarmare și mai ales de 
dezarmare nucleară, precum și de 
dezangajare militară în Europa, a 
unor măsuri care să garanteze fiecă
rei țări europene că se află la adă
post de orice act de agresiune.

Cei doi președinți au căzut de 
acord asupra necesității de a se 
adopta de îndată măsuri concrete și 
efective, îndreptate spre încetarea 
producției de noi arme nucleare, și 
distrugerea celor existente, astfel in
cit să fie eliminate pericolul de fo
losire a unor astfel de arme și ame
nințarea de a recurge la ele. Sint 
necesare, în același timp, măsuri de 
reducere treptată a bugetelor mili
tare, a forțelor armate și armamen
telor și alte măsuri, care să ducă la 
încetarea cursei înarmărilor și, în fi
nal, la dezarmarea generală și com
pletă, sub un control internațional 
eficace. Părțile au subliniat că nu
mai prin adoptarea unor asemenea 
măsuri concrete de dezarmare și 
dezangajare militară se poate realiza 
o destindere internațională reală, se 
garantează popoarelor posibilitatea 
de a-și folosi resursele materiale și 
umane în direcția dezvoltării econo- 
mico-sociale, a ridicării bunăstării 
lor.

Părțile consideră că crearea de 
zone denuclearizate în Europa, ca și 
pe celelalte continente, și respecta
rea statutului unor asemenea zone 
ar constitui un element important in 
cadrul unei politici îndreptate spre 
dezarmarea generală și completă și 
că, in acest context, dezvoltarea de 
relații multilaterale de prietenie, de 
bună vecinătate și colaborare în re
giunea Balcanilor va contribui la 
îmbunătățirea atmosferei, la întări
rea securității în Europa.

Pornind de la legătura strînsă care 
există intre securitatea in Europa și 
în zona Mediteranei, cele două părți 
au subliniat necesitatea promovării 
securității și încrederii în această 
regiune, a dezvoltării cooperării și 
contactelor cu toate țările meditera
neene, prin adoptarea de măsuri e- 
fective, în conformitate cu interesele 
vitale și aspirațiile de pace și pro
gres ale popoarelor.

Apreciind că recentul acord egip- 
teano-israelian de dezangajare a for
țelor militare din Sinai poate des
chide calea altor pași constructivi, 
ambele părți consideră că sint nece
sare noi eforturi stăruitoare pentru 
soluționarea definitivă, pe cale paș
nică și politică, a conflictului din 
Orientul Apropiat, în conformitate, 
cu rezoluțiile Adunării Generale și 
ale Consiliului de Securitate ale 
Organizației Națiunilor Unite, care 
să ducă la instaurarea unei păci 
juste și trainice, a securității in a- 
ceastă regiune.

Cele două părți au fost de acord 
asupra necesității de a se ajunge cit 
mai repede posibil la o reglementare 
politică durabilă a problemei ci

Glorioasa cauză a păcii, democra
ției, dezvoltării și independenței na
ționale n-are decît de ciștigat prin 
strîngerea relațiilor intre popoarele 
portughez și român, acesta din urmă 
reprezentat aici de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia ii urăm un căldu
ros bun venit.

într-un alt mesaj al locuitorilor 
din localitatea Queluz, în perimetrul 
căreia se află palatul cu același nume, 
in care au fost găzduiți înalții oas
peți români, se arată : Secretariatul 
Consiliului locuitorilor din Queluz, 
organ reprezentativ al organizațiilor 
populare de bază (comisii ale locui
torilor) salută poporul României, ce- 
rindu-i domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu să fie purtătorul salutului 
nostru frățesc.

Interpret al sentimentelor forțelor 
progresiste din Portugalia — se arată 
in mesaj — Secretariatul Consiliului 
locuitorilor din Queluz se bucură de 
sprijinul și solidaritatea poporului ro
mân in construirea patriei noastre 
socialiste. 

priote, bazată pe respectarea prin
cipiilor dreptului internațional, care 
să corespundă cauzei cooperării și 
păcii în Balcani, în Mediterană, in 
Europa și în lumea întreagă.

Cele două părți apreciază că pen
tru înlăturarea fenomenelor de criză 
economică din viața internațională, 
care constituie o sursă de tensiune 
între state și fac să crească peri
colul agravării instabilității econo- 
'mice și politice, este imperios nece
sară instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, de 
natură să elimine decalajele în dez
voltarea economică și inechitățile 
existente astăzi in lume, să creeze un 
climat de înțelegere și cooperare 
fructuoasă, în interesul, păcii și secu
rității internaționale, progresului ge
neral al omenirii.

Părțile apreciază că. în procesul 
edificării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, al demo
cratizării relațiilor dintre state, al in
staurării în lume a unui climat de 
încredere și respect mutual, un rol 
tot mai important revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor nealiniate și celor 
in curs de dezvoltare, care pot și tre
buie să-și aducă contribuția în mai 
mare măsură la rezolvarea probleme
lor complexe care confruntă lumea 
contemporană.

De asemenea, părțile au exprimat 
satisfacția față de hotărîrile Confe
rinței de la Lima, la care au fost in
vitate și, totodată, voința lor comună 
de a continua, în forme corespunză
toare, cooperarea multilaterală cu ță
rile lumii a treia pentru promovarea 
unor relații noi între state, bazate pe 
principiile unanim admise ale drep
tului internațional.

în legătură cu aceasta, părțile au 
subliniat necesitatea de a se depune 
eforturi hotărîte pentru lichidarea 
definitivă a oricăror forme de colo
nialism. neocolonialism, rasism și de 
dominație străină asupra altor po
poare.

Părțile au fost de acord în a apre
cia că în realizarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
a democratizării relațiilor dintre sta
te, pentru promovarea idealurilor de 
libertate și progres ale popoarelor, un 
rol tot mai important revine Organi
zației Națiunilor Unite, care este 
chemată să aibă o contribuție mai 
eficientă în menținerea și întărirea 
păcii și securității internaționale, în 
dezvoltarea cooperării între toate na
țiunile și în promovarea principiilor 
și normelor dreptului internațional în 
relațiile dintre state. Organizația tre
buie să-și îmbunătățească structura 
și metodele de activitate, astfel îneît 
să devină o organizație cu adevărat 
democratică, să se adapteze schimbă
rilor care s-au produs în lume, ți- 
nînd seama de experiența celor trei 
decenii ce s-au scurs de la întemeie
rea ei și de noile sarcini care îi revin 
în stadiul actual âl relațiilor inter
naționale.

Părțile au subliniat importanța 
contactelor directe intre factorii de 
răspundere ea mijloc de cunoaștere 
și promovare a înțelegerii și coope
rării reciproce. S-a convenit ca o de
legație a Consiliului Revoluției să 
efectueze o vizită în România, la o 
dată care va fi stabilită ulterior.

Cei doi președinți au hotărît să 
intensifice schimburile de vizite ale 
miniștrilor și ale altor reprezentanți 
ai celor două țări, în diferite dome
nii. în acest cadru, s-a convenit să 
aibă loc în viitorul apropiat vizita 
în România a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Portugheze și 
să se realizeze consultări între cele 
două ministere ale afacerilor externe 
și între alte ministere.

Cele două părți au fost de acord 
că vizita președintelui Republicii So
cialiste România în Republica Por- 
tugheză a constituit o nouă și ini- 
portantă contribuție la _ dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări și po
poare, pentru cauza păcii internațio
nale. \

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au _ exprimat 
vii mulțumiri președintelui Republi
cii Portugheze, Francisco da Costa 
Gomes, și doamnei Maria Estela da 
Costa Gomes, guvernului și poporu
lui portughez pentru primirea de
osebit de călduroasă și ospitalieră 
ce le-a fost rezervată în tot timpul 
vizitei efectuate în Portugalia prie
tenă.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au adresat 
președintelui Republicii Portugheze, 
Francisco da Costa Gomes, și doam
nei Maria Estela da Costa Gomes 
invitația de a vizita România.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au adresat, de 
asemenea, primului ministru, Pinhei
ro de Azevedo, și doamnei Maria 
Susana de Azevedo invitația de a 
vizita România.

Invitațiile au fost acceptate cu 
plăcere, datele urmînd a fi stabilite 
pe cale diplomatică.

Semnarea 
unor acorduri

La Lisabona a avut loc semnarea 
acordurilor de colaborare între Ra
dioteleviziunea română și Radiodifu
ziunea și Televiziunea portugheză. 
Acordurile au fost semnate de Ma
rin Iliescu, ambasadorul României 
în Portugalia, și, respectiv, de maior 
Joao Figueiredo, președintele Consi
liului de administrație al postului 
de radio „Emisora National", și maior 
Manuel Pedroso, președintele Con
siliului de administrație al Televi
ziunii portugheze.

A fost semnat, de asemenea, A- 
cordul de colaborare între Agenția 
română de presă „Agerpres" și A- 
genția portugheză de știri ,,ANOP“. 
Acordul a fost semnat de Vilaverde 
Cabrai, director general al agenției 
„ANOP", și de Victor Sțamate, se
cretar general al „Agerpres".

■j:

V'lConferință de
colaborare ; desigur, am ascultat li
nele informații cu privire la desfă
șurarea activității din Portugalia, la 
rolul armatei în dezvoltarea demo
cratică, spre socialism a țării. La rîn
dul meu, am împărtășit unele im
presii și ■ am arătat cum au acționat 
poporul român, armata română în 
împrejurările istorice și sociale con
crete din România pentru a edifica 
societatea socialistă, pentru a asigu
ra independența țării.

Convorbirile cu conducătorii unor 
partide politice s-au referit la in- 

; formări reciproce, la problemele le
gate de dezvoltarea relațiilor atiț în
tre partidele noastre, cît și între 
România și Portugalia. Am împărtă
șit, de asemenea, din experiența 
partidului nostru în întărirea unită
ții tuturor forțelor democratice pen
tru a asigura dezvoltarea cu suc
ces a socialismului în România.

în ce privește programul, nu a 
fost vorba de nici un fel de contra
mandare. Ne-am înțeles de la în
ceput că va trebui să-l adaptăm la 
timpul scurt al șederii noastre în 
Portugalia, răminind ca alte regiuni 
foarte frumoase și importante din 
țara dumneavoastră să le vizităm cu 
alt prilej, considerînd că aceasta este 
prima vizită !

Eduardo Miraqaia (ziarul 
,, Republica") : Cred că a fost 
abordată și problema decoloni
zării în Angola și Timor. Aș ruga 
pe domnul președinte să se re
fere la poziția României în ce 
privește această chestiune și să 
facă referiri la chestiunile 
care au privit problema decolo
nizării.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCUj 
încă în toastul meu am menționat că 
România a salutat hotărîrile adoptate 
de guvernul' portughez cu privire la 
decolonizare, proclamarea indepen
denței Guineei-Bissau, Mozambicu- 
lui, Insulelor Capului Verde și Sao 
Tome și Principe. După cum cred că 
știți, România s-a pronunțat întot
deauna și se pronunță ferm pentru 
dreptul fiecărui...popor de a trăi li
ber. Trebuie'să vă spun deschis ca 
în trecut am sprijinit activ mișcările 
de eliberare, din toate aceste țări în 
concordanță cu principiile politicii 
Partidului Comunist Român și ale 
României socialiste. Și astăzi spriji
nim toate națiunile în lupta pentru 
dezvoltare și independență.

în același spirit privim și proble
mele Angolei și Timorului. După 
cite știu, urmează ca la 11 noiembrie 
să se proclame oficial independența 
deplină a Angolei. Consider că acest 
fapt va prezenta o însemnătate deo
sebită și, în fond, va încheia proble
ma decolonizării. Va rămine încă de 
soluționat chestiunea independenței 
Timorului, dar consider că esențială 
este astăzi problema Angolei. Sigur, 
există o preocupare cu privire la 
confruntarea între cele trei mișcări 
de eliberare. România s-a pronunțat 
și în trecut, se pronunță și acum 
pentru o înțelegere intre cele trei 
mișcări, pentru o colaborare între ele. 
Dar la această înțelegere trebuie să 
ajungă cele trei mișcări de eliberare 
înseși, poporul din Angola.

De aceea, consider că, chiar dacă 
nu se va ajunge în perioada pînă la 
11 noiembrie la o asemenea înțele
gere, trebuie să aibă loc proclama
rea independenței și transferul pu
terii.

istorică și inte-

Vineri dimineață, după ceremonia 
semnării documentelor oficiale româ
no-portugheze, președintele Nicolae 
CeauȘescu s-a întîlnit, la Palatul 
Queluz, în cadrul unei conferințe de 
presă, cu reprezentanți ai ziarelor, 
Radioului și Televiziunii portugheze, 
precum și cu trimiși speciali și co
respondenți ai presei străine acredi
tați în capitala Portugaliei.

Sint prezenți tovarășii Emil Dră- 
gănescu, Ștefan Andrei, George Ma
covescu, celelalte persoane oficiale 
române care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Conferința de presă a fost deschi
să de Antonio Almeida Santos, mi
nistrul comunicării sociale, care a 
spus :

Domnule președinte al Republicii 
Socialiste România,

Nu am cuvinte pentru a expri
ma semnificația 
resul pe care îl prezintă pentru 
popoarele portughez și român vizita 
Excelenței Voastre in țara noastră. 
Această vizită, care va rămîne de 
neuitat, alături de vizita președin
telui Costa Gomes în România, va 
constitui un moment de cea mai 
mare importanță pentru întărirea 
prieteniei între țările noastre, care 
crește tot mai mult. Această priete
nie se cimentează din ce în ce mai 
mult pe baza comuniunii de interese 
și de puncte de vedere. Cred că cel 
mai inalt omagiu pe care îl pot aduce 
Excelenței Voastre în aceste momen
te este acela de a nu mai irosi din 
timpul pe care Excelența Voastră 
l-ar putea folosi pentru, a răspunde 
la întrebările presei.

Aș dori insă să subliniez că, deși 
scurtă, vizita dumneavoastră nu a 
avut numai caracterul unei vizite de 
prietenie și curtoazie, ci a fost de 
fapt o vizită de muncă intensă, care 
s-a tradus in convenirea și semnarea 
multor acorduri in domeniile econo
mic, științific, tehnic și cultural.

Am onoarea și imputernicirca spe
cială de a informa organele de presă 
reprezentate aici că la nivelul mi
nisterului meu a fost posibil să 
se semneze trei acorduri foar
te importante in domeniul coope
rării intre Televiziunea portugheză 
și Televiziunea română, intre Ra
diodifuziunea portugheză și Radio
difuziunea română, precum și in do
meniul schimbului de informații prin 
intermediul agențiilor noastre oficia
le de presă. Sper că aceste acorduri 
vor constitui baza unui dialog con
tinuu intre popoarele portughez și 
român, pentru ca ele să se cunoască 
din ce în ce mai bine.

Domnule președinte,
Am onoarea și satisfacția de a vă 

oferi un modest omagiu al lucrători
lor din ministerul meu, intre care mă 
includ și eu : este vorba de o cu
legere a citorva din discursurile Ex
celenței Voastre. Această carte este 
pusă și mai mult în valoare de o in
troducere semnată de președintele 
Costa Gomes. îmi pare rău că, dis- 
punind de un termen scurt, n-am 
putut să facem o selecție mai amă
nunțită din discursurile Excelenței 
Voastre. Cu toate acestea, eu cred că . 
și această modestă acțiune va contri
bui ca poporul portughez să cunoască 
mai bine poporul român, sistemul 
său social și gindirea politică a pre
ședintelui Ceaușescu.

Domnule președinte,
In încheiere, aș dori să mai adaug 

citeva cuvinte. Ceea ce a produs o 
mare bucurie și o deosebită onoare 
poporului portughez este, în primul 
rînd, faptul că Excelența Voastră a 
venit în țara noastră. (Aplauze).

In continuare a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a spus :
, înainte de a asculta întrebările, aș 

pe care am 
convorbirile 
președintele 
ministru, cu 
politice și

dori să declar că vizita 
făcut-o în Portugalia, 
care le-am avut cu 
Costa Gomes, cu primul 
reprezentanții partidelor 
cu unii membri , ai Consiliului Revo
luției și comandanți de arme au du3 
la o mai bună cunoaștere între po
poarele noastre, s-au concretizat in 
semnarea unor acorduri importante 
de colaborare economică, tehnico-ști- 
ințificâ, a unui șir de acorduri in do
meniul presei, televiziunii și infor
mării reciproce. De asemenea, cu 
citva timp in urmă, a fost semnat un 
comunicat in care sînt afirmate prin
cipiile relațiilor dintre popoarele 
noastre — țuprinse în mod minunat 
în Tratatul de prietenie și cooperare 
intre România și Portugalia semnat 
eu prilejul vizitei în România a pre
ședintelui Costa Gomes.

Avem, deci, toate motivele să fim 
mulțumiți de cursul ascendent al co
laborării dintre țările noastre, să 
prevedem că în viitor vom asista la 
o creștere simțitoare a schimburilor 
economice, a cooperării, la o dezvol
tare a contactelor la toate nivelurile. 
Toate acestea vor servi intereselor 
popoarelor noastre, cit și cauzei co
laborării și păcii în Europa și întrea
ga lume.

Acum sînt gata să răspund la în
trebări.

Filinto Lapas (Diario Popu
lar) : Dacă s-ar putea să fie mai 
mult concretizate convorbirile 
pe care le-ați avut cu membri 
ai Consiliului Revoluției . și cu 
conducători de partide.

De asemenea, aș dori să vă 
întreb care sînt rațiunile concre
te care au dus la anularea unor 
vizite ce ar fi trebuit realizate 
în afara Lisabonei, la Evora 
și in Nord ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
In ce privește contactele cu membrii 
Consiliului Revoluției și unii coman
danți de arme, ele s-au referit la o 
informare despre preocupările celor 
două țări, la un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea relațiilor de

Suzana Rosa (B.B.C.) : Aceas
tă poziție a guvernului român 
în ce privește Angola indică a- 
numite divergențe între poziția 
Partidului Comunist Român și 
Partidul. Comunist Portughez, 
care dorește ca independența 
Angolei să se realizeze sub con
ducerea M.P.L.A.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Eu am impresia că nu există nici o 
divergență. Problema unității forțe
lor democratice și de eliberare na
țională se pune în toate țările, inclu
siv in Angola. De altfel, problema co
laborării forțelor progresiste și de
mocratice se pune chiar și în An
glia. După cite știu. Partidul Comu
nist Portughez, ca toate partidele 
comuniste. se pronunță pentru 
această colaborare și unitate. Dar, 
desigur, așa cum am menționat, dacă 
aceasta nu se va realiza in perioa
da pină la 11 noiembrie, puterea 
trebuie să fie transferată acelei miș
cări care deține efectiv puterea.

(Diario de No- 
să

ați 
că

cunosc dacă 
exprimat-o 

președintele 
că toate cele

Manuel Dias 
ticias) : Aș dori 
poziția pe care 
acum înseamnă
României consideră 
trei mișcări de eliberare repre
zintă interesele poporului din 
Angola.

Excelenței Sale
Domnului FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintele Republicii Portugheze

Părăsind teritoriul frumoasei dumneavoastră țări, doresc să vă adresez, 
încă o dată, în numele meu și al soției, cele mai calde mulțumiri pentru pri- 
mirea deosebit de cordială de care ne-am bucurat, pentru ospitalitatea care 
ne-a fost rezervată pe timpul vizitei oficiale de prietenie în Portugalia.

îmi exprim deplina convingere că întilnirile și convorbirile pe care le-am 
avut cu dumneavoastră, cu domnul prim-ministru, cu reprezentanți ai vieții 
politice și economice, ai Mișcării Forțelor Armate, înțelegerile la care am 
ajuns vor contribui la consolidarea prieteniei și colaborării româno-portu
gheze, la promovarea climatului de destindere și cooperare pe continentul 
european și în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporului portughez prieten succes deplin în 
edificarea pe pămintul Portugaliei a unei vieți noi, corespunzător intereselor 
și aspirațiilor sale de progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

presa
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU » 

Cele trei mișcări au desfășurat fie
care o anumită activitate — uneia 
mai mult, altele mai puțin. Ele exis
tă și, desigur, ar fi în interesul dez
voltării democrației și independen
ței din Angola să se ajungă la o co
laborare între aceste trei mișcări.

în mod constant, România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru o cola
borare largă intre toate forțele de 
eliberare națională, între toate for
țele democratice din toată lumea, în
tre toate forțele antiimperialiste și 
anticolonialiste, considerînd că aceas
tă colaborare constituie o garanție 
mai bună pentru dezvoltarea inde
pendenței, pentru progres economic 
și social, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

Richard Elis (Reuter) T Dacă 
M.P.L.A. o să proclame unilate
ral independența Angolei. Româ
nia va recunoaște aceasta ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU t 
întreținem relații de 10 ani cu 
M.P.L.A. Am sprijinit întotdeauna 
lupta sa și o vom sprijini în conti
nuare și in momentul transferului 
deplin al puterii și al independentei 
depline a Angolei. Fără nici o îndo
ială, vom recunoaște oficial noul stat 
independent angolez.

Gil Montalverne (Radio Na
tional) : Ne puteți comenta fap
tul că se acordă sprijin F.N.L.A. 
și V.N.I.T.A. de către puterile 
imperialiste și neocolonialiste ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Consider că problemele care se pun 
in Angola pentru toate mișcările de 
eliberare sint acelea de a porni de la 
interesele poporului angolez, de a-1 
asigura deplina independentă, tre
cerea la o dezvoltare economico-so- 
cială progresistă a Angolei. Pornind 
de la condițiile concrete din Angola, 
se. pune problema ca aceasta să co- 
laborcze larg cu forțele progresiste 
de. pretutindeni, cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare și — 
in primul rind — cu cele din Africa,-vv, 
precum și cu celelalte state ale lu-/ ' 
.teii. fără., deosebire „de orînduire .so
cială.

Antonio dos Santos (A Ca
pital) : In cadrul convorbirilor 
dintre domnul președinte și gu
vernul portughez s-a ajuns la 
un acord in ceea ce privește 
declararea independenței Ango
lei și trecerea puterii unei anu
mite mișcări ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU t 
Nu am discutat această problemă, 
pentru că nu este o problemă pe care 
să o discute România cu guvernul 
portughez. Aceasta este o problemă a 
guvernului portughez și el trebuie să 
hotărască cum va proceda. Am men
ționat însă că noi considerăm că 
transferul puterii trebuie realizat și, 
din cît am reținut, guvernul portu
ghez are intenția de a proceda» în a- 
cest fel.

Marta Delacal (Times) : Cre
deți că dorința Portugaliei de » 
crea un stat independent, sotia- 
list și care să aibă legături pu
ternice cu țările din Estul Euro
pei creează probleme serioase 
intre țările din Răsărit și țările 
occidentale din Europa și Sta
tele Unite ? '

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Problema dezvoltării socialiste a Por
tugaliei trebuie să o hotărască însuși 
poporul portughez. Am reținut din 
toate convorbirile că există o dorință 
generală de a se asigura dezvoltarea 
democratică, spre socialism a Portu
galiei. Noi nu putem decît să salutăm 
și să urăm poporului prieten portu
ghez, guvernului și tuturor forțelor 
politice, forțelor armate să obțină 
succese cît mai mari pe acest drum. 
Faptul că dezvoltarea socialistă a 
Portugaliei va duce la o dezvoltare 
a relațiilor cu țările socialiste este 
un lucru firesc și necesar, așa cum 
vor trebui dezvoltate relațiile cu ță
rile în curs de dezvoltare și cu țările 
capitaliste dezvoltate, pe baza prin
cipiilor egalității, respectului inde
pendenței și neamestecului în trebu
rile interne. Această politică nu poate 
veni în contradicție și nu poate dău
na in nici un fel nici țărilor occi
dentale, nici Statelor Unite. Dezvol
tarea oricărui stat independent nu 
poate fi decît în favoarea păcii și co
laborării internaționale. De altfel, 
cred că cunoașteți, România întreține 
relații foarte bune cu toate țările oc
cidentale, cu Statele Unite ale Ame- 
ricii, așa cum are relații foarte bune 
cu toate țările socialiste, cu toate sta
tele în curs de dezvoltare. Aceasta nu 
numai că nu a dăunat nimănui, dim
potrivă, a contribuit la cauza colabo
rării și securității în Europa, a păcii 
in lume. (Aplauze).
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ție cinematografică românească, dedicată uneia dintre figurile impor
tante aie trecutului nostru : domnitorul și cărturarul DIMITRIE CAN
TEMIR (scenarist : MIHNEA GHEORGHIU, regizor : GH. VITANI
DIS). în mod firesc, filmul suscită o deosebită atenție și din partea 
istoricilor, criticilor cinematografici, creatorilor din domeniul celei de-a 
șaptea arte, interesați atit de unghiul de vedere din care s-au apro
piat realizatorii de personalitatea și epoca lui Dimitrie Cantemir, cit 
și de valoarea emoțional-educativă a peliculei. Reunim cîteva puncte 
de. vedere menite să contureze schița unui „profil valoric" al acestei 
noi producții a cinematografiei noastre.

DUMITRU ALMAȘ (istoric) : „De 
la generic și pînă la finalul fil
mului «Cantemir», am fost interesat 
de raportul dintre adevărul istoric și 
ficțiunea artistică de tip istoric. Isto
ria poporului nostru e atît de zbuciu
mată, îneît, de multe ori, depășește 
puterea noastră de ficțiune. Sau, in 
orice caz, dacă ficțiunea nu respectă 
verosimilul, dacă nu se sudează bine 
cu faptele atestate documentar, dacă 
nu izbutește să umple, logic și orga
nic. hiatusurile dintre documente, 
riscă să dea naștere unui produs 
artistic nefiresc. Filmul Iui Mihnea 
Gheorghiu și Gheorghe Vitanidis se 
integrează bine în epocă. Mă bucur 
că respectă cîteva adevăruri istorice 
privitoare la epocă, la popor și la vo
ievodul care a luptat cu pana pentru 
afirmarea tării sale, fără a șovăi să 
ia spada întru același țel — chiar 
dacă momentul nu era cel mai dirijat 
spre victorie. Și e o înălțare sufle
tească să întîlnești Intr-o operă artis
tică. precum e filmul, adevărul despre 
originea poporului român, despre 
visul lui spre unitate, despre marea-i 
rivnă pentru libertate. Cred că acesta 
este meritul necontestat al ultimului 
nostru film istoric, în ciuda faptului 
că aceste adevăruri sînt uneori spu
se prea declarativ, insuficient încor
porate materiei artistice. Oricum, 
«Cantemir» al acestui film se înscrie 
firesc pe coordonatele filmului isto
ric, chiar dacă eu l-aș fi văzut pe 
acest voievod mai viu, mai dinamic, 
mai setos de activitate".

NICOLAE STOICESCU (cercetător 
principal la Institutul de istorie „Ni- 
colae Iorga" al Academiei, autor al 
unor studii și comentarii la „Descrie
rea Moldovei" și la „Istoria ie- 
roglifică") : „Am văzut «Cante
mir» într-o sală plină cu elevi ve- 
niți cu profesorii la un film istoric 
și educativ. Din reacțiile lor, nedi
simulate, uneori violente, mi-am dat 
seama că această peliculă slujește 
totuși prea puțin nobilei cauze căre
ia i-a fost dedicată. Filmul prezintă 
cam multe inadvertențe. Unele de 
ambianță : decoruri și mobilier mo
derne ; costume de operetă ; o voie 
bună tot de operetă, afișată chiar în 
momentele grave ; mulțimea de cărți 
arătate cu ostentație, care-și păs
trează etichetele din bibliotecile pu
blice de azi... Alte inadvertențe sînt 
de ordin istoric : se vorbește despre 
«veacul luminilor» într-un moment 
în care nici Voltaire nu se putea 
referi Ia așa ceva ; despre un leto
piseț al lui Neculce, pe care acesta 
nu-1 scrisese încă ; «Istoria ierogli- 
fică» este, în acest film, cunoscută 
boierilor moldoveni, chiar dușmani 
ai domnului, deși a rămas în ma
nuscris pînă în secolul al XIX-lea. 
De asemenea, mi se pare nepotrivit 
să proiectăm asupra unei persona
lități din trecut calități ce țin de tipul 
propriu conducătorilor din epoci 
care aveau să vină mult mai tîrziu. 
Și — dacă, bineînțeles, nu conside
răm istoria doar un pretext — mi se 
pare nepotrivit să-i atribuim 
Cantemir gînduri pe care
le-a putut avea, date fiind condițiile 
istorice în care a trăit. (De pildă, 
gindul de a uni sub sceptrul său — 
așa cum făcuse odinioară Mihai Vi
teazul — cele trei țări române, cînd 
știa că Transilvania fusese ocupată

de imperiul 
Românească
Brîncoveanu, marele său dușman). 
Cantemir a slujit altfel ideea mă
reață a unității poporului său : nu 
prin planuri irealizabile atunci, ci 
prin pregătirea realizării lor în vii
tor, prin scrierile sale... Cîteva idei 
prețioase pot fi totuși reținute din 
film : de pildă, dorința poporului ' ■ -
în 
sale.

austriac, iar în Țara 
domnea Constantin

: de pildă, 
nostru de a trăi în 
hotarele istorice ale

Dar felul cum sint
pace, 
țării 

relie-

față de „eventualele inadvertențe de 
ordin istoric" ar presupune o discu
tare mai nuanțată și mai de profun
zime, reținem, din intervenția regi
zorului Andrei Blaier, 
ziunii esențializatoare 
lor in portretizarea 
Cantemir. Cum s-a 
portret in laboratorul 
cești ? Iată, in acest sens, mărturiile 
a doi dintre interpreții principali.

ALEXANDRU REPAN (interpretul 
lui Dimitrie Cantemir) : „După 
lungi frămintări, căutări, mi-am dat 
seama că a-1 întruchipa pe Dimitrie 
Cantemir în întreaga lui complexi
tate îmi era imposibil. M-am oprit 
deci — încercînd să exprim preg
nant, cu toate resursele de care dis
puneam, cu toată dăruirea — la ceea 
ce mi s-a părut dominanta comple
xei personalități a domnitorului- 
cărturar, crezul măreț care i-a ten
sionat existenta : dragostea lui 
Dimitrie Cantemir pentru neamul

sublinierea vi- 
a realizatori- 
lui Dimitrie 

realizat acest 
muncii actori-

FILMUL „CANTEMIR44 
din cîteva unghiuri de vedere

lui 
nu

fate acesta idei în film reprezintă 
mult prea puțin față de posibilitățile 
pe care le oferea un subiect 
generos".

Caracterul total diferit al 
lor de vedere exprimate de 
specialiști ai disciplinei istoriei 
oferă, credem, ca o temă de medi
tație și de dezbatere, de dialog mai 
amplu intre istorici, între aceștia și 
cineaști, organizat eventual in ca
drul ACIN. Iată, în continuare, ca 
un preambul la acest binevenit dia
log, punctul de vedere, de data a- 
ceasta unitar, a doi regizori de film.

JEAN GEORGESCU : „Prefer fil
mul «Cantemir» altora, cu revolve
re, mitraliere și explozii, ce s-au fă
cut adesea. Cărturarul și domnitorul 
Dimitrie Cantemir ilustrează o pa
gină din istoria țării noastre. O pa
gină cu mesaj. Filmul lui Vitanidis 
face oficiul de lector cinematogra
fic al vieții, al operei scrise, al fapte
lor importantului domnitor, atît pen
tru tineretul studios de astăzi, cit și 
pentru cei mai maturi. Și, bineîn
țeles, pentru toți cei care, poate, 
n-au prea luat în seamă oameni și 
fapte din trecutul nostru istoric".

ANDREI BLAIER : „«Cantemir» 
mi se pare o reușită, la nivelul ce
lorlalte filme istorice, realizate la 
noi. Filmul e limpede și precis, a- 
trăgător, vibrant, încărcat de idei 
nobile, dominat de un patriotism în
flăcărat. Construcția propusă — fil- 
mul-portret — mi Se pare originală, 
îndrăzneață și extrem de eficace, 
nu pentru că presupune descrierea 
vieții domnitorului Cantemir, nu 
pentru întîmplările cursive și nici 
neapărat exacte din punct de vede
re istoric, care i-au compus exis
tența, cît sensul unei existențe. De 
aceea, eventualele inadvertențe de 
ordin istoric pe mine m-au inte
resat mai puțin, ciștigat de adevă
rul fundamental pe care l-au îm
plinit autorii : adevărul despre per
sonalitatea cu totul aparte a mare
lui domnitor și cărturar român.

Dacă aș avea un reproș de făcut 
filmului, acesta s-ar referi tocmai la 
abaterea, uneori, de la sarcina pe 
care singur și-a propus-o. înspre căi 
de interes mai mic, prjn alăturarea 
unei povești, a altui fir dramaturgie, 
care să dubleze filmul cu tensiune 
și cu «suspens»".

Apreciind că interesul „mai mic"

atît de
puncte- 
cei doi 

se

său, pe care l-a dorit unit și 
înfloritor, iubirea pentru pămin- 
tul natal. Cît privește celelalte 
multiple dimensiuni ale «portretu
lui», m-am mulțumit să fac doar 
schițe. Am dorit, mai presus de orice, 
să nasc în sufletul contemporanilor 
mei dorința de a cunoaște această 
personalitate fascinantă a istoriei și 
culturii noastre — „punte de aur" în
tre Occident și Orient — cum se spu
ne în scenariu".

ION POPESCU-GOPO (regizor, 
președintele ACIN, interpret al Iul 
Petru I): „Este o mare diferență între 
a fi în spatele aparatului de filmat ca 
regizor și a fi în fața aparatului 
de filmat, ca actor. Mi-am dat seama 
că trebuie să iau rolul în serios. Am

strîns cărți, am ascultat legende, am 
privit îndelung portretele, ba chiar 
le-am și desenat. N-am vrut să văd 
filme cu țarul Petru. De la început 
am fost complexat de dinamica per
sonalitate a acestui original și non
conformist țar. Prezența sa, în cos
tum de soldat, printre curtenii cu 
peruci pudrate și haine cusute cu 
aur, vorbirea directă, fără cuvinte 
alese, gesturile largi și neprevăzute 

' 1 __ Vitanidis
«Popescule, fii țar 

și eu mă străduiam să mă 
cu totul diferit de felul cum 
Am stricat multe «duble», 

cuvintele și eram foarte 
mișcările aparatului. Nu știu 

. . __ j .1 «tarului
Petru». Știu numai cît de mult am 
învățat eu din această experiență".

în sfirșit, iată și punctul de vede
re al unui critic cinematografic.

ALICE MANOIU : „Prin acest film, 
cinematografia noastră adaugă o pa
gină valoroasă la discursul său filo
zofic și politic asupra istoriei. Film- 
biografie a unei personalități remar
cabile, film-biografie a unei epoci 
dificile, pe care doar o mare înțelep
ciune, dublată de luciditate și clarvi
ziune, o putea pricepe și domina. 
«Cantemir» e rodul unei aplicate și 
creatoare interpretări a trecutului în 
numele prezentului. Limbajul cine
matografic e sobru, sugestiv, con
știent de importanța mesajului pe 
care-1 susține. O regie mai atentă la 
dinamica ideilor — în seria întîi a 
filmului ; la cea a acțiunilor — în a 
doua. în rolul lui Cantemir, un actor 
— Alexandru Repan —care și-a stu
diat personajul cu rigoarea omului 
de știință, nu numai a interpretului. 
Cantemir evoluează cu grația inte
lectualului, dar și cu dîrzenia omului 
de acțiune, într-o rețea fină și com
plicată de relații, relații uneori deru
tante, dar tocmai de aceea pasionan
te, conduse cu acurateță profesională 
de interpreți ca George Constantin, 
Amza Pellea, Iurle Darie, Liviu Ciu
lei, Emanoil Petruț, Ioana Bulcă, 
Victor Rebengiuc".

îmi erau complet străine, 
îmi spunea : ~
Petru 1» 
comport 
sînt eu. 
mîncam 
atent la 
cit am creat eu personajul

„Cantemir" a suscitat și suscită, așa cum spuneam, interesante re
flecții. Tocmai de aceea, subliniem necesitatea unei dezbateri mai am
ple asupra succeselor și neimplinirilor filmului nostru de inspirație is
torică și, mai cu seamă, asupra noilor etape în realizarea epopeii ci
nematografice naționale. Acum, în pragul unui nou cincinal — care 

dezbatere ni se pare mai
nematografice naționale. Acum, în pragul 
este și al cinematografiei — o asemenea 
mult decît necesară : firească.

Opinii consemnate de Natalia STANCU-ATANASIU
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Carnet cultural
„ZILELE CULTURII 

Șl ȘTIINȚEI"
Sub acest generic sînt cuprinse o 

serie de manifestări cultural-știin- 
țifice cu caracter de masă care au 
loc la Darabani (județul Botoșani), 
in organizarea comitetelor local și 
județean de cultură și educație so
cialistă. Sînt prevăzute în program, 
între altele, un simpozion pe tema 
dezvoltării orașului în viitorul cin
cinal, spectacolul muzical-coregrafic 
„Țară nouă, oameni noi“, lansarea 
unei cărți de versuri, vernisajul 
expoziției de grafică a pictorului 
Constantin Radinschi. Vor avea loc 
și acțiuni de popularizare a expe
rienței în activitatea de răspîndire 
a cunoștințelor științifice, încheia
te printr-o consfătuire privind ro
lul și locul intelectualului în viața 
spirituală a localității. Deschiderea 
unei expoziții de carte agricolă va 
prilejui o dezbatere pe tema : 
„Cartea despre profesiile viitorului 
și viitorul profesiilor", cu partici
parea tineretului și a bibliotecari
lor din zonă. (E. Nazarie).

SIMPOZION 
AL MEDICILOR 
Șl JURIȘTILOR

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Focș&ni a avut loc simpozionul 
interjudețean cu tema „Conduita 
medicului legist și problemele prac
ticii medicale", manifestare științi
fică organizată prin colaborarea 
Uniunii Societăților de științe me
dicale Iași (secția de medicină le
gală) cu Asociația juriștilor, Ser
viciul medico-legal din Focșani și 
Direcția sanitară a județului Vran- 
cea. Au fost susținute 12 comuni
cări, printre care : „Sarcinile 
revin juriștilor din 
programatice ale 
XI-Iea al P.C.R.", 
etică a 
actuale 
practica 
ganelor 
fracțiunilor contra 
altele. Au participat cadre 
cale și juriști din București, 
ceava, Galați, Iași, Focșani. 
Drăgulescu).

ce 
documentele 

Congresului al 
„Principii de 

profesiunilor", „Probleme 
ale responsabilității în 

medicală", „Sarcinile or- 
judiciare in prevenirea in- 

persoanei" și 
medi-

Su- 
(Dan

într-una din cele mai vechi între
prinderi bucureștene — bătrîna „Le- 
maître" și actuala „Timpuri Noi" de 
pe malul Dimboviței, care a împlinit 
anul trecut un secol de existență, 
fiind decorată, cu acest prilej, cu 
Ordinul Muncii clasa I — tinere
țea a pătruns în ultimii ani tot 
mai impetuoasă, revigorind-o cu 
noi energii și, in același timp, pu- 
nind cu o nouă acuitate sarcina 
transmiterii „din mers" a atitudinii 
comuniste față de muncă și de viață, 
atitudine 
moral al 
aci.

Pentru 
conștiința tinerilor muncitori și teh
nicieni, organizația de partid de aici 
desfășoară 
bine 
rite, dar convergente, 
nu 
rănii întreprinderii, 
locuri 
eroic al clasei muncitoare, expune
rile și simpozioanele despre reali
zările construcției socialiste în țara 
noastră — într-un cuvînt, un șir În
treg de acțiuni menite să scoată in 
relief indisolubila legătură dintre 
tradițiile revoluționare ale poporului 
nostru și cerințele pe care le com
portă astăzi spiritul revoluționar, 
care înseamnă in primul rind atitu
dine înaintată față de muncă și față 
de societate, ordine și disciplină, exi
gență și autoexigență, intoleranță 
față de lipsuri și neajunsuri, înaltă 
dăruire pe tărimul muncii practice, 
concrete, pentru traducerea în viață 
a mărețului Program al partidului.

— Așa cum arată experiența noastră 
și a altor organizații de partid, în 
ansamblul muncii educative, o de
osebită însemnătate au legăturile 
nemijlocite de la om la om, de la 
suflet la suflet, ce se statornicesc 
între muncitorii mai vîrstnici și cei 
mai tineri, între comuniști și ute
ciști — spunea locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid Marin Tur- 
cu. In multe organizații de bază de 
la noi s-au întocmit planuri temeinic 
gîndite prin care fiecărui comunist i 
s-a încredințat răspunderea ridicării 
nivelului de pregătire profesională și 
de „calificare civică" a unui număr 
de tineri.

Semnificativă mi s-a părut, pe

ce caracterizează climatul 
colectivului muncitoresc de
a sădi aceste trăsături în

o activitate susținută, 
chibzuită, cu mijloace felu- 

Dintre ele 
lipsesc întilnirile cu vete- 

excursiile prin 
ce amintesc de trecutul

Constatări... calde și reci 
dintr-un sector la ordinea zilei:
TERMOFICAREA

în cadrul pregătirilor în toate domeniile pentru sezonul rece, ter- 
moficarea — sectorul chemat să asigure căldura în locuințe și insti
tuții — ocupă un loc de primă importanță. Mai ales că anul acesta 
pregătirile pentru iarnă s-au desfășurat sub impulsul traducerii în 
viață a prevederilor Decretului nr. 620/1973, potrivit căruia în toate 
județele trebuiau încheiate lucrările de modernizare a cazanelor de 
termoficare în vederea asigurării unui randament optim de funcțio
nare și a reducerii consumului de combustibili și energie. Dar pre
parativele pentru iarnă îmbracă multe alte aspecte — de la pregătirea 
instalațiilor de termoficare pînă la întronarea, pretutindeni, a unui 
înalt spirit gospodăresc. Cum s-a acționat și se acționează în acest 
scop ?

Iată, pe scurt, constatările unui raid-anchetă întreprins, pe această 
temă, în cîteva orașe.

GIURGIU. Ne vorbește tovarășul 
Nicolae Simion, directorul Exploată
rii de gospodărie comunală a muni
cipiului : „Pregătirile pentru sezonul 
rece sint, la ora actuală, încheiate. 
Cele 6 microcentrale termice au fost 
revizuite în totalitate, s-au curățat și 
izolat cazanele, s-au înlocuit ori re
parat boilerele care prezentau de
fecțiuni ; de asemenea, toate diuzele 
de pulverizare a combustibilului au 
fost verificate, spre a se realiza o

îmbunătățire a factorului de ardere. 
Pentru a asigura o funcționare nor
mală și rațională a microcentralelor, 
întregul personal de servire a aces
tora a fost școlarizat. La rîndul lor, 
în urma unei analize făcute împreu
nă cu noi, reprezentanții asociațiilor 
de locatari au efectuat o verificare 
minuțioasă a tuturor caloriferelor. 
Conform reglementărilor în vigoare, 
în toate blocurile au fost afișate pro
gramele de funcționare a microcen

tralelor, cît și temperaturile care tre
buie asigurate in locuințe pe timpul 
friguros".

De la același interlocutor aflăm că, 
dacă în privința aprovizionării cu 
lemne și cărbuni există stocuri sufi
ciente, în schimb se semnalează une
le necazuri în legătură cu asigurarea 
combustibilului de calorifer. Din 
stocul-tampon de 1 800 tone, cît tre
buiau să existe în baza PECO, pînă 
la ora actuală nu s-au primit decît 
200 -tone. Ceea ce reclamă din partea 
furnizorului completarea, în cel mai 
scurt timp, a întregii cantități.

TG. JIU. „în municipiul nostru — 
ne spune ing. A. Popescu, directorul 
I.J.G.O.L. — pregătirile termoficării 
pentru iarnă au debutat, ce-i drept, 
cu întîrziere și nu în mod corespun
zător. Dar în urma intervenției or
ganelor locale de partid și de stat, 
putem spune că am intrat în ritm 
normal. Concret, avem în dotare 20 
de centrale termice cu 116 cazane tip 
«Metalica». întrucît acțiunea de mo

acest fundal, o cifră : la ora actuală, 
aici, la „Timpuri Noi", un număr de 
circa 500 de comuniști se ocupă de 
pregătirea pentru muncă și viață a 
peste o mie de uteciști.

Dumitru Antoft, secretarul organi
zației de partid de la sculărie, el 
însuși un om încă tinăr (are abia 
40 de ani), își amintește bine ce pu
ternică inrîurire a avut asupra sa, în 
anii de formare, pilda înaintată a 
unor comuniști care l-au deprins, 
prin cuvîntul și, mai ales, prin fapta 
lor, cu ceea ce el numește „alfabetul 
spiritului revoluționar : neimpăcarea

tv
PROGRAMUL 1

atre

Noul local al Liceului industrial de marină din Galați

• Teatrul Național București ( sala
mare) : Oameni și șoareci — 20,
(sala miefi) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala-atelier): Capul 
(premieră) — 19.
• Opera Română : Othello — 19.
• Teatrul de Operetă : Spune, ini
mioară, spune — 19.30.
• Teatrul de Comedie 5 Volpone
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Hedda Gabler — 19, (sala 
din str. Alex. Sahla) : Titanic vals
— 19.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Ultima oră — 19,30, (sala 
Studio) : Trei intilnlri — 19.
o Teatrul Gluleștl : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu tac
— 19,30, (sala Victoria) : Cavalcada 
comediei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30.
O Studioul I.A.T.C. t Simple coin
cidențe — 20.
• Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 16, 19,30.

11,00 O viață pentru o idee 8 Nlco- 
lae Teclu.

11,30 Eroi Îndrăgiți de copil.
11,55 ~ '
13,40
14,00
14,05

Teleclnemateca. 
Muzică ușoară. 
Telex.
Telerama. Televiziunea șl... 
viitorul.

14.35 Magazin sportiv
16,15 Vîrstele peliculei.
17,10 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de Informare și ac
tualitate literară, teatrală, 
muzicală, plastică, cinemato
grafică și a activității artis
tice de amatori.

17.35 Bucuroși de oaspeți. Cu toată 
țara Înflorește Hunedoara.

, Spectacol muzical-literar-co- 
' regrailc (partea a Il-a).

Club T. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Republica Por
tugheză.
Teleenciclopedla. 
Film serial : Mannlx.

18,25
19,20
19,30
20,00

20,30
21,10
22,00 24 de ore. * sport.
22,15 Magazin muzical-dlstractiv, 
23,00 Închiderea programului.

TlNĂRULUI

a răspunderii civice
poate 
I. D.
s-a schimbat și felul său de a fi, de 
a se comporta, a devenit mai cum
pănit, mai serios, mai grijuliu de 
impresia pe care o produce asupra 
celorlalți. A devenit și mai receptiv 
la sarcinile obștești, și le asumă și 
le duce la bun sfirșit, 
facă util celor din jur,

— Eu sînt de felul meu din Viișoa- 
ra-Zimnicea — ne spunea tînărul 
frezor Gică Didileț. Cînd am venit 
în București să mă angajez aici, la 
uzină, n-aveam încă nici o calificare

să biruie dificultățile. Astăzi, 
este un muncitor de nădejde ;

totul ine- 
asemenea 
biografia

turnătorie

vrînd să se 
colectivului.

însemnări despre activitatea educativă a comuniștilor în rîndul tinerilor dinlr-o mare uzină
cu lipsurile și neajunsurile, perseve
rența în atingerea țelurilor".

Aceeași „lecție" o transmite și el 
astăzi mai tinerilor săi tovarăși de 
muncă. Printre cei de care s-a ocu
pat cu deosebire în ultima vreme se 
numără și utecistul Ion Drăghici. 
Fire mai ursuză, mai arțăgoasă, a- 
cest tinăr voinic, cu pumnul cit ba
rosul, era gata sp sară la bătaie din 
orice pricină, oricît de măruntă, 
îndrăgostit de meserie, nu-și gă
sea totuși locul, deoarece unii 
nu prea aveau încredere în el. 
Dumitru Anton a știut să și-l 
apropie și să-1 modeleze. Cum ? 
Prin cel mai simplu și mai eficace 
instrument educativ : încrederea. A 
insistat pe lîngă șeful secției să-i 
încredințeze iui Drăghici un utilaj 
nou, de mare complexitate — o ma
șină de rectificat Kelembery. Noua 
sarcină de producție parcă i-a des
chis tînărului subit ochii asupra pro
priilor sale posibilități. S-a apucat să 
lucreze la noua mașină cu o rivnă, 
o îndîrjire, o sîrguință care parcă 
voiau să șteargă din amintirea tova
rășilor săi atitudinile care îi crease
ră renumele unei prezențe neplăcute 
în colectiv. Nu i-a mers dintr-o 
dată, a și greșit la început, clar 
Dumitru Anton i-a stimulat ambiția, 
i-a arătat că numai printr-un efort 
continuu de perfecționare în meserie

și nu-mi prea ardea de treabă. în 
jurul meu apăruseră și niște indi
vizi care voiau, chipurile, să mă în
vețe „să-mi trăiesc viața". Am avut 
mare noroc că, tocmai în clipele a- 
celea de cumpănă, cînd puteam s-o 
iau razna și să ajung bun de nimic, 
s-a ivit în calea mea comunistul Ion 
Puicălău, frezor de înaltă calificare, 
care m-a luat pe lîngă el nu numai 
să mă învețe cît mai bine meseria, 
ci să mă și ajute să devin om. Nu 
i-a venit ușor, știu eu prea bine 
cite zile grele i-am făcut. Tovarășul 
Puicălău n-a avut niciodată un gest 
de lehamite, a știut întotdeauna să 
aibă răbdare, să-mi explice omenește 
cît de frumos e pentru un om să 
fie bun meseriaș, să se bucure da 
cinstea și prețuirea celor din jur. 
M-a învățat și cum să-mi gospodă
resc banii pe care îi cîștigam, cum 
să mă îmbrac, cum să mă port civi
lizat în societate. A vorbit cu biroul 
U.T.C. să-mi încredințeze și sar
cini obștești, pe care m-am deprins 
să le îndrăgesc. Azi mă bucur că 
sint muncitor în rindul muncitorilor, 
om în rîndul oamenilor, m-am căsă
torit, mi-am încropit un început de 
gospodărie. Dacă am realizat ceva, 
apoi toate le datorez comunistului și 
omului Ion Puicălău...

N-am consemnat în rîndurile an
terioare o fișă biografică cu elemen-

te de o particularitate cu 
dită. într-un fel sau altul, 
elemente se regăsesc în 
colectivă a multor tineri...

La un moment dat, în
s-a ivit, mai ales în perspectivă, o 
nevoie acută de muncitori calificați. 
Comuniștii au mobilizat organizația 
U.T.C. să acționeze mai intens în rîn- 
durile tinerilor fără calificare din 
uzină spre a-i convinge să vină la 
turnătorie. S-au organizat întîiniri 
între cadrele cu experiență și ti
neri, li s-a explicat frumusețea 
științei și artei de a modela metalul, 
au fost atrași să viziteze noua tur
nătorie, să vadă instalațiile moder
ne cu care se lucrează azi în aceas
tă „profesie de adevărați bărbați", 
cum pe bună dreptate i se zice. S-a 
făcut apel la conștiința lor, la dîrze
nia și îndrăzneala specifice vîrstei, 
iar acest apel n-a rămas fără ecou. 
Azi, tineri ca Ion Dicu, care lucrează 
într-unul din cele mai responsabile 
posturi, la cuptorul electric, sau Va- 
sile Duca, care a devenit membru în 
biroul U.T.C. pe secție, încredințîn- 
du-i-se lucrarea unor piese compli
cate, cum sînt miezurile pentru chiu- 
lasa și pentru blocul de 120 cai pu
tere, au luat cu vrednicie locul unor 
tovarăși mai vîrstnici.

„Profesori" competenți și grijulii 
!n cea mai grea și mai nobilă „me
serie" : aceea de comuniști și de oa
meni de omenie — acest titlu de 
înaltă demnitate muncitorească l-au 
cucerit pe bună dreptate mulți mem
bri de partid cu experiență de la 
„Timpuri Noi".

Am mai putea cita numeroase re
latări ale unor uteciști despre felul 
cum comuniștii i-au influențat și, nu 
o dată, le-au transformat radical mo
dul de a gîndi, de a munci, de a trăi. 
Toate converg spre demonstrarea 
aceluiași adevăr, care aici — în a- 
ceastă uzină bătrînă cu nume atît de 
tineresc — constituie o coordonată de 
bază a atmosferei în colectiv : trăsă
turile atitudinii comuniste față de 
muncă și de viață se transmit de la 
generație la generație în spiritul exi
gențelor moral-politice ale „timpuri
lor noi" înscrise pe frontispiciul în
treprinderii.

Victor BIRLADEANU

| FAPTULDIVERS
Bucuria
luminii »

La ceț 66 de ani ai săi, Ioan 
Pascu din Arad ajunsese să nu 
mai vadă lumina zilei. Odată 
cu pierderea vederii ii pierise 
toată bucuria. Și liniștea. Dar nu 
și nădejdea. Așa se face că 
omul a bătut la ușa doctorului 
Viorel Bitang, șef de secție la 
Spitalul județean din Arad. 
„Cind m-am dus la dinsul — ne 
spunea nea Pascu — nu puteam 
să văd cum arată la față, dar 
parcă îmi spunea mie inima că 
un asemenea om n-o să mă lase, 
cit oi mai avea de trăit, in în
tuneric..." Și inima nu l-a înșe
lat. Cu pricepere și migală, me
dicul i-a redat lui nea Pascu 
lumina binefăcătoare a ochilor. 
Și, odată cu ea, bucuria și liniș
tea vieții.

Poșetă 
zburătoare

într-un magazin din Petroșani, 
o cumpărătoare — preocupată 
cu rinduirea mărfurilor în sa
coșă — își lăsase poșeta cu acte 
și cu bani jos. Momentul a fost 
speculat fulgerător de o oare
care Carmen Bruma, care a în
șfăcat poșeta și a ieșit glonț In 
stradă. Imediat, la strigătele pă
gubașei, trei cumpărători (Gheor
ghe Moise, Vasile Păcală și 
Gheorghe Turlea) au ieșit val- 
vîrtej pe ușă și au început o 
cursă contra cronometru pe stră
zile Petroșanilor, pină au prins-o 
pe infractoare. Apoi, au predat 
păgubașei poșeta, iar pe făptașă, 
la miliție.

„Norocul" 
din tren

în urma unei sesizări precum 
că în trenurile de călători care 
circulă pe ruta Arad-Sîntana se 
practică jocuri de noroc, pe bani, 
organele de miliție au între
prins un control inopinat. în
tr-un compartiment, patru călă
tori au fost surprinși tocmai 
cînd erau într-o aprigă dispută 
asupra unei mize respectabile. 
N-a mai avut nici unul „noroc" 
de ea. Dimpotrivă. Au scos fie
care din buzunare cite 1 000 de 
lei amendă. Același „barem" a 
fost aplicat altor 12 călători. în 
urma controlului, vestea cu a- 
menzile s-a răspîndit cu viteza... 
acceleratului, astfel că de cîteva 
zile nu mai sînt amatori de no
roc contra... 1 000 de lei. Și nici 
să nu mai fie.

Scandalagiul 
potolit

Nici n-a apucat bine să intre 
In cofetăria „Moca" din Cluj- 
Napoca, și Alexandru Pușcaș din 
localitate a și Început să pro
fereze 
stingă, 
tiți la 
care a 
vească 
oamenii, I-au 
chemat miliția. Prin sentința 
penală nr. 887, instanța l-a Con
damnat la 9 luni închisoare. Cu 
puțin timp în urmă, A. P. 
mai fusese condamnat tot pentru 
provocare de scandal. Se vede 
treaba că nu i-a fost de-ajuns, 
de vreme ce nu s-a învățat 
minte. Poate acum.

injurii, în dreapta și în 
celor care stăteau liniș- 
mesele lor. în clipa în 
încercat, din senin, să lo- 
o vînzătoare, au sărit 

imobilizat și au 
miliția. Prin

Prieten de 
„împrumut"

Printre cunoscuta și prietenii 
lui Alexandru Roibulescu din 
Rm. Vilcea se afla și un anume 
Mihai Moldovanu din comuna 
Săliște-Sibiu. Nu mică i-a fost 
bucuria 
la ușa 
că nu-l 
vreme.

— Sint la mare necaz. Am 
rămas cu mașina în pană și aș 
avea nevoie de vreo 500 lei. Ți-j 
trimit mâine. Telegrafic.

Cine nu-și ajută un prieten la 
nevoie ? Roibulescu t-a dat ba
nii. Dar a trecut de atunci un 
an 
cu 
cu 
că

cind M. M. i-a sunat 
apartamentului, pentru 
mai văzuse de multă

I

dernizare a acestora, conform Decre
tului 620, rămăsese în urmă, comite
tul județean de partid a luat măsura 
constituirii unor echipe de sudori și 
instalatori din cadrul unor întreprin
deri locale, care să ajute, în timpul 
liber, la modernizarea cazanelor. Mă
sura s-a dovedit eficientă și, pînă la 
20 octombrie, 108 din cele 116 cazane 
au fost modernizate. Dacă avem în 
vedere faptul că centrala termică a 
platformei industriale va asigura căl
dură și pentru zonele de locuit din 
apropiere — ceea ce înseamnă o 
creștere a capacității de încălzire fată 
de anul trecut — considerăm că în 
viitorul sezon rece vom satisface co
respunzător cerințele populației".

în favoarea asigurării date de to
varășul director pledează și alte mă
suri organizatorice. în circa 80 la sută 
din cele peste 9 000 de apartamente 
s-au efectuat, pînă la 15 octombrie, 
verificări ale instalațiilor interioare, 
asociațiile de locatari și cetățenii 
fiind obligați să asigure în fiecare 
casă o bună etanșeitate a ferestrelor 
și ușilor, să ia măsuri pentru repa
rarea tuturor defecțiunilor de la casa 
scărilor, în vederea eliminării pierde
rilor de căldură. Alte măsuri vizează: 
introducerea unei echipe de inter
venție și în schimbul doi șl crearea 
unui dispecerat care să preia prompt 
sesizările cetățenilor atunci cînd apar 
defecțiuni.

TIMIȘOARA. Măsurile întreprinse 
aici pentru pregătirea termoficării de 
iarnă ne sînt înfățișate de ing. A. Mi- 
hăeș, șeful secției gospodărie locativă 
a I.C.R.A.L. Timișoara. „Pentru asi

gurarea încălzirii celor peste 36 000 
apartamente racordate la punctele și 
centralele termice s-a urmărit atit 
rezolvarea unor situații critice apă
rute anul trecut în alimentarea cu 
căldură în diferite zone ale orașului, 
cît și modernizarea cazanelor tip 
«Metalica», acțiune care a dus la îm
bunătățirea randamentelor termice ale 
acestora de la 60—65 la 80—85 la sută, 
în același timp, o atenție deosebită 
acordăm evitării risipei, respectiv, 
economisirii combustibililor și ener
giei, atît prin elaborarea unor progra
me de măsuri tehnice, cît și prin ri
dicarea calificării personalului de 
servire a punctelor și centralelor ter
mice, pentru a asigura o verificare 
frecventă și exigentă a parametrilor 
de funcționare ai acestora. în același 
scop, s-a înființat încă din anul tre
cut un serviciu de dispecerat pentru 
intervenții la termoficare. ascensoare 
și apă. cu program de lucru între 
orele 15—7 dimineața. Pe lîngă pri
mirea reclamațiilor, dispeceratul are 
sarcina de a verifica periodic (din 
două în două ore) parametrii de func
ționare ai tuturor centralelor și punc
telor termice, respectiv, activitatea 
desfășurată de către fochiștil și me
canicii de exploatare. Precizăm, de 
asemenea, că pentru desfășurarea în 
bune condiții a acestei activități 
s-au luat măsuri de către Comitetul 
executiv al Consiliului popular jude
țean Timiș pentru instalarea, la fie
care centrală și punct termic, a cite 
unui post telefonic, în vederea su
pravegherii și verificării funcționării 
acestor instalații".

într-adevăr, măsuri bune în gene
ral. O singură problemă am avea de 
semnalat. Deși termenul de dare in 
funcțiune a centralelor din noile 
zone (centrala termică Văcărescu, 
centrala termică Dunărea și punctul 
termic 52 — Calea Girocului) era 
pînă la 15 octombrie, la aceste cen
trale se lucrează și acum. Ceea ce ar 
putea avea urmări nefavorabile asu
pra încălzirii acestor zone, dacă nu se 
iau măsuri grabnice. Mai ales că 
timpul se dovedește a-i ajuta pe con
structori, care nu și-au făcut la timp 
datoria.

Constatările raidului-anehetă de 
față conduc la concluzia că — în 
general — edilii și organele lor de 
specialitate au acționat din timp pen
tru pregătirea termoficării de iarnă. 
Am reținut asigurările daie de inter
locutorii noștri că termoficarea va 
răspunde prompt la apelul iernii. Am 
reținut, de asemenea, și existența 
unor deficiențe, dar care pot fi înlă
turate în timp util, dacă se va acțio
na cu toată răspunderea. Esențial 
este acum ca alături de eforturile 
edililor, ale organelor lor de speciali
tate să se înscrie cu toată hotărirea 
și spiritul civic al fiecăruia dintre 
noi de a gospodări în așa fel propria 
locuință incit să evităm orice risipă, 
orice pierdere de căldură. Dar asu
pra modului cum se traduc în viață 
măsurile privind încălzirea orașelor, 
cum acționează cetățenii inșiși vom 
mai reveni Ia timpul potrivit.

C. PRIESCU 
Al. BRAD 
Cezar IOANA

de zile și Roibulescu a rămas 
promisiunea. Și cu încă ceva : 
o constatare amară, aflind 

amicul său M.M. a mai făcut 
asemenea împrumuturi
bursabile și de la alți 
Cum lista acestora ar 
mai lungă, îi anunțăm 
ceasta cale că, în loc 
împrumuturi, mai bine l-ar „îm
prumuta" pe M.M. însuși primu
lui organ de miliție. Barem să-și 
primească și dobinda legală.

neram- 
prieteni. 
putea fi 
și pe a- 
să-i dea

După
74 de ani

Primul tramvai și-a făcut apa
riția pe străzile Brăilei în anul 
1901. De 74 de ani, glasul 
roților de... tramvai a răsu
nat neîncetat pe străzile Bră
ilei. în ultimul timp, acest 
„glas" își aducea din plin par
tea de contribuție la polua
rea sonoră a orașului. Iată însă 
că, zilele acestea. în orașul de la 
Dunăre și-a făcut apariția, adus 
de la Timișoara, primul tramvai 
silențios. Deocamdată efectuează 
probele tehnologice. Și trebuie 
spus că le efectuează în liniște. 
Brăilenii, bucuroși, știu că nu se 
face primăvară doar cu o floare, 
dar primul lor oaspete înseamnă 
un început de liniște. Pe cînd și 
următorii ?

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



SClNTEIA — sîmbătâ 1 noiembrie 1975 PAGINA 5

Încheierea vizitei în R. P. Polonă 
a primului ministru al Republicii Socialiste 

România, Manea Mănescu
VARȘOVIA 31 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Vineri, la Var
șovia s-au încheiat convorbirile ofi
ciale între tovarășii Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Piotr 
Jaroszewicz. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie, stimă și înțelegere reciprocă, 
s-au elaborat și definitivat o serie 
de documente în vederea transpu
nerii in viață a hotăririlor și sarci
nilor trasate de tovarășii Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., pentru întărirea re
lațiilor de prietenie și adincirea in 
continuare a colaborării pe multiple 
planuri între cele două țări :

— Protocolul cu privire la măsu
rile adoptate pentru dezvoltarea 
cooperării și specializării in produc
ție și creșterea schimburilor comer
ciale :

— Acordul comercial de lungă du
rată pe perioada 1976—1980 ;

— Protocolul privind schimburile 
reciproce de mărfuri pe anul 1976 ;

— înțelegerea privind cooperarea 
în domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice pe perioada 
1976—1980 ;

— Convenția de specializare în fa
bricația de mașini și utilaje pentru 
industria alimentară ;

— Convenția de cooperare în pro
ducția automacaralei de 16 tf ;

— Convenția de specializare în fa
bricația de anvelope și articole teh
nice de cauciuc ;

— înțelegerea privind colaborarea 
și cooperarea in domeniul cercetării 
și proiectării în transporturi.

în cadrul convorbirilor s-a exami
nat modul de înfăptuire ă programu
lui de colaborare economică, conve
nit la întîlnirea din luna iulie 1974, 
la București, și s-au stabilit mă
suri pentru lărgirea și adincirea in 
continuare a cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre România 
și Poloniq.

Cei doi prim-miniștri au convenit 
ca volumul total al schimburilor de 
mărfuri pe perioada 1976—1980 să

fie de peste două ori mai mare față 
de realizările actualului cincinal

Au fost convenite, de asemenea, 
acțiuni privind dezvoltarea continuă 
a colaborării în domeniul științei, 
învățămintului, culturii și turismu
lui.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că vizita și convorbirile purtate au 
fost fructuoase, constituind o con
tribuție la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări.

După încheierea convorbirilor ofi
ciale a avut loc solemnitatea semnă
rii documentelor. Protocolul a fost 
semnat de primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Manca Mănescu. și de președintele 
Consiliului de Miniștri ai Republicii 
Populare ■ Polone, Piotr Jaroszewicz.

La București și Varșovia urmează 
a fi dat publicității Comunicatul co
mun al vizitei oficiale de prietenie, 
întreprinsă în Polonia de tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. la invitația tovarășului 
Piotr Jaroszewicz. președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

Excelenței Sale Domnului dr. BRUNO KREISKY
Republicii Austria
funcție de cancelar federal al Repu-

Cancelar federal a.l
Cu ocazia reînvestirii dv. în înalta 

blicii Austria, vă adresez, Excelență, calde urări de sănătate, fericire și de 
succes în activitatea dv.

îmi exprim convingerea că legăturile tradiționale de prietenie și cola
borare statornicite între România și Austria se vor extinde și adinei tot mai 
mult, In, interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii, securității 
și cooperării in Europa și in întreaga lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru amabilul 

dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia aniversării zilei de naș
tere a Maiestății Sale Imperiale Șahlnșahul Aryamehr.

Transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
precum și de prosperitate poporului român.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

SĂffeĂTOABM NAȚIONALĂ A ALGERIEI

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și Popu

lare imi Oferă plăcutul prilej de a vă transmite în numele poporului român 
și al meu personal cele mai cordiale felicitări și sincere urări de noi suc’cese 
și bunăstare poporului algerian prieten, de sănătate și fericire personală.

Doresc să exprim totodată dorința noastră de a acționa cu fermitate in 
spiritul convorbirilor pe care le-am avut și al înțelegerilor convenite pentru 
dezvoltarea și consolidarea continuă a raporturilor amicale și colaborării rod
nice statornicite între România și Algeria, in folosul ambelor noastre po
poare, al cauzei luptei antilmperialiste. progresiste și democratice din întreaga 
lume, al edificării unei noi ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Energii descătușate

întoarcerea în Capitală
Adunare festivă la Buzău

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. s-a înapoiat, vineri 
după-amiază. din R.P. Polonă, unde 
a făcut o vizită oficială de prietenie 
la invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al acestei țări, Piotr Ja
roszewicz.

Primul ministru român a fost înso
țit de Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Ion Șt. Ion, se
cretar general al Consiliului de Mi
niștri. Octavian Groza, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, de repre
zentanți ai conducerii unor minis
tere, precum și de consilieri.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Janos Fazekas, 
Gheorghe Oprea. Angelo Miculescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului. loan 
Avram, Traian Dudaș, Florea Dumi
trescu, miniștri, alte persoane ofi
ciale.

Erau de față Edward Rokicki, în
sărcinat cu afaceri a.i. al R.P. Polone 
la București, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Varșovia, pe aero

portul Okencie, împodobit cu drape
lele de stat român și polonez, pri
mul ministru al guvernului român 
și persoanele care il însoțesc au fost 
salutați de tovarășii Piotr Jarosze

wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri, Jozef Tejchma, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Tadeusz 
Pyka. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Ștefan Olszowski, mi
nistrul afacerilor externe, Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Poloniei la 
București, precum și de alte persoa
ne oficiale poloneze.

Erau prezenți, de asemenea, amba
sadorul României la Varșovia, Aurel 
Duca, membri ai ambasadei.

în cadrul ceremoniei oficiale, o 
gardă militară a prezentat onorul. 
Au fost intonate Imnurile de stat ale 
României și Poloniei.

(Agerpres)

A apărut
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— Ziua recoltei — prilej de 
dialog rodnic cu lucrătorii 
ogoarelor.

— Al XI-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comunist. 
Tineretul țării, forță activă ci ptp a fna rtf

ECONOMIE NAȚIONALA
;— Pregătirea temeinică a

producției anului 1976 in 
întreprinderile industriale : 
în ce stadiu se află acțiu
nea de încheiere a con
tractelor economice de a- 
provizionare ?

— Probleme actuale ale apro
vizionării prin bazele jude
țene.

— Un domeniu de perspectivă 
pentru dezvoltarea expor
tului românesc : instala
țiile petroliere marine.

CONDUCERE — ORGANIZARE 
— Experiențe în actualitate : 

Soluții de optimizare a in
struirii practice a elevilor 
și ucenicilor în întreprin
deri.

— Metode, tehnici : Determi
narea duratei eficiente de 
funcționare a fondurilor 
fixe.

— Cum conducem : A ști să 
lucrezi cu oamenii.

TEORII — IDEI
— Dezvoltarea agriculturii în 

condițiile creșterii interde
pendenței cu celelalte ra
muri ale economiei națio
nale.

— Cercetarea științifică — 
organic integrată realiză
rii programului din dome
niul apelor (II).

— Școli • curente • econo
miști : La izvoarele teoriei 
valorii-muncă (IV).

ECONOMIE MONDIALA
— Pentru o nouă ordine eco

nomică internațională. For
marea cadrelor naționale 
și strategia lichidării sub
dezvoltării.

— Documentar : Transportu
rile în perioada postbe
lică (II).

Primire la Ministerul Educației și învățămintului
Tovarășul Paul Nictllescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămintului. a 
primit vineri dimineață pe Petăr 
Petrov, profesor la Universitatea de 
stat din Sofia, care întreprinde o vi
zită în țara noastră.

Lajirimire a luat parte academicia
nul Constantin C. Giurescu.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor de colaborare româno-bul- 
gare în domeniul învățămintului.

La clubul întreprinderii de sîrmă 
și produse din sîrmă din Buzău, 
vineri după-amiază a avut loc o a- 
dunare festivă consacrată celei de-a 
58-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și 
numeroși oameni ai muncii 
calitate.

Erau prezenți membri ai 
ției Asociației de prietenie 
române, care ne vizitează țara la in
vitația Consiliului General A.R.L.U.S., 
precum și membri ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

La adunare a luat cuvîntul Ion 
Ispas, secretar al Comitetului muni
cipal Buzău al P.C.R.. care a evo
cat pe larg însemnătatea istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. tradiționalele legături de 
prietenie frățească dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice. Poporul 
nostru — a sublfhiat vorbitorul — 
acordă o înaltă prețuire prieteniei 
româno-sovietice și salută cu satis
facție rezultatele remarcabile ale 
dezvoltării colaborării și cooperării 
multilaterale, pe toate planurile vie
ții politice, economice, sociale și 
culturale. Un rol hotăritor, de prim 
ordin, în dezvoltarea și amplificarea

de stat, 
din lo-
delega- 
sovieto-

continuă 
tîlnirilor 
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev. în încheiere, vorbitorul a a- 
dresat un călduros salut popoarelor 
Uniunii Sovietice, urindu-le noi și 
mari succese in construirea comu-

' nismului.
A luat 

kolaevici 
nistrului învățămintului superior și 
mediu de specialitate din R.S.F.S. 
Rusă, conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
care s-a referit pe larg la marile suc
cese obținute de popoarele sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S., în cele a- 
proape șase decenii care au trecut 
de la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Vorbitorul a subliniat în 
continuare că între P.C.U.S. și P.C.R., 
între popoarele sovietice și român, 
între cele două țări se dezvoltă și se 
adîncesc continuu relații de prietenie 
și colaborare frățească. în acest con
text, el s-a referit la contribuția pe 
care o aduc în acest domeniu Aso
ciația de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) și A.R.L.U.S.

în aceeași zi, în holul clubului a 
fost deschisă o expoziție de fotografii 
ce înfățișează imagini din U.R.S.S., 
din viața și activitatea popoarelor 
sovietice. (Agerpres)

a acestor relații revine In
și convorbirilor dintre to-

apoi cuvîntul Dimitri Ni- 
Haritonov, adjunct al mi-

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Abdelaziz 
Bouteflika. cu ocazia aniversării Zi
lei naționale a acestei țări.

★

în perioada 20—30 octombrie a.c., 
la invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a făcut o vizită in țara noastră doc
tor Gotz Fehr, directorul Societății 
Inter Nationes din R.F. Germania. în 
timpul vizitei, oaspetele a avut în
trevederi la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, I.R.R.C.S., la unități de 
creație și alte instituții de cultură, De 
asemenea, a vizitat obiective social- 
economice din Capitală și provincie.

★

Vineri s-a inaugurat la sediul 
Bibliotecii Centrale de Stat din Ca
pitală o expoziție de desene execu
tate de mici cititori ai Secției pen
tru tineret a Bibliotecii Naționale 
„Jose Marți" din Havana. Este un 
mesaj delicat și patetic ce prin cu
loare și fantezie ilustrează aspirații 
ale micilor artiști cubanezi. Totoda
tă, expoziția dezvăluie una din mo
dalitățile prin care bibliotecile pen
tru tineret din Cuba socialistă con
tribuie la opera de educare a tine
rei generații. Alături de desene, sînt 
expuse și o serie de cărți de autori 
cubanezi, aflate în patrimoniul Bi
bliotecii Centrale de Stat în baza 
legăturilor pe care le întreține atît 
cu biblioteca „Jose Marti", cit și cu 
alte biblioteci și instituții din’ Cuba.

Relevînd calitățile expoziției, An
gela Popescu Brediceni. directoarea 
Bibliotecii Centrale de Stat, și Elio 
Martinez, secretar al Ambasadei Re
publicii Cuba la București, au sub
liniat, totodată, că această acțiune, 
izvorită din strînsa colaborare din
tre cele două biblioteci, slujește mai 
bunei cunoașteri reciproce, întăririi 
prieteniei și solidarității dintre po
poarele român și cubanez.

★

Ieri au început în Capitală lucră
rile celui de-al III-lea Simpozion na
țional de microscopie electronică, or
ganizat de Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor. Reunind 
un mare număr de cercetători și spe
cialiști din unități de invățămînt, cer
cetare și producție din întreaga țară, 
care timp de două zile vor prezenta 
peste 80 de comunicări științifice, 
simpozionul urmărește să pună în 
evidență noi posibilități de extinde
re a microscopiei electronice într-o 
serie de domenii ale medicinei și bio
logiei, in construcțiile de mașini șl 
în alte ramuri ale tehnicii moderne 
în care aceste metode de cercetare 
își găsesc o largă aplicabilitate. (Du
mitru Tîrcqb).

La Ministerul Afacerilor Externe a 
fost semnat, vineri. Protocolul de coo
perare culturală și științifică între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Algeriene 
Democratice și Populare pe anii 1975 
și 1976. Documentul prevede acțiuni 
de colaborare în domeniile învăță
mintului, științei, culturii, informa-

ției, tineretului, sportului și turismu
lui. Se menționează, printre altele, 
realizarea unor schimburi de cadre 
didactice, acordarea de burse de stu
dii, schimburi de cărți, publicații și 
filme, turnee ale unor formații ar
tistice. organizarea de colocvii și se- 
minarii științifice și tehnice.

(Agerpres)

Acord de colaborare în domeniul sanitar
între România și R. F. Germania

LISTA OFICIALĂ

vremea
Timpul probabil pentru zilele <Ie 2, 3 

șl 4 noiembrie. In țară : Cerul va fi 
variabil, cu innorări mal accentuate In 
jumătatea de nord-est a țării, in prima 
parte a intervalului, unde vor cădea 
precipitații slabe sub formă de burniță 
și ploaie, iar izolat, în zonele de munte

și de deal, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță șl ninsoare. Vint 
moderat cu intensificări locale. Tempe
ratura va continua să scadă, la început 
în nord-estul‘țării. Minimele vor fi cu
prinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar maximele intre 6 șl 14 grade, local 
mai ridicate în sud-vest. Ceață locală, 
în București : Cer temporar noros, fa
vorabil ploii slabe, la începutul inter
valului. Vint moderat cu unele intensi
ficări. Temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi în creștere.

IN JUDEȚUL BUZĂU

Se extinde rețeaua sanitară
Dezvoltarea accentuată eco

nomică și socială a localităților 
județului Buzău se răsfringe po
zitiv în nivelul de viață al 
populației orașelor și satelor. în 
acest context, ocrotirea sănătă
ții a înregistrat noi dimensiuni. 
Numai in spitale numărul pa
turilor pentru tratament a cres
cut in ultimii trei ani cu peste 
800. Darea in folosință a noului 
spital județean în cursul anului 
1974, dotarea sa cu aparatură 
medicală și circuite terapeutice 
la nivelul tehnicii actuale au per
mis ridicarea gradului de diag
nosticare și tratament. în ace
lași timp, o serie de circum
scripții medicale din comune au 
fost extinse, reamenajate și do
tate cu inventar corespunzător. 
Se află in curs de amenajare 
noi cabinete stomatologice la 
sate. Circumscripțiile sanitare 
mal îndepărtate, cum sînt Lopă- 
tari, Bisoca, Siriu, Chiojd, au 
fost dotate cu autosanitare noi 
în vederea asigurării deplasării 
rapide a cazurilor grave la spi
talele din Buzău. Numărul ca
binetelor medicale din între
prinderi s-a dublat în ultimii 3 
ani. Se află în curs de execuție 
centrul stomatologic și centrul

de recoltare și conservare a sîn- 
gelui.

— Numărul cadrelor medicale 
din județul nostru a sporit an 
de an — ne spune dr. Costin 
Sandu, directorul direcției sani
tare. Acum, la sfirșitul lunii 
octombrie, urmează să sosească 
pentru circumscripțiile rurale 38 
medici, absolvenți ai facultăți
lor de medicină. Din luna au
gust au fost repartizate în co
mune 52 cadre cu pregătire me
die de specialitate. în același 
timp, prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirilor prin ridicarea 
nivelului cunoștințelor medicale 
ale populației constituie o la
tură permanentă a activității 
cadrelor noastre. Direcția sani
tară a județului, în colaborare 
cu comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă au 
organizat 20 de brigăzi științi
fice pentru răspindirea cunoș
tințelor medicale, a căror acti
vitate în rindul elevilor, mun
citorilor, țăranilor cooperatori și 
al altor categorii ale populației 
se bucură de mare interes.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștigă
toare la tragerea la sorți lunară din

31 octombrie 1975
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1 68988 44 50 000
1 33324 72 25 000
1 81155 76 15 000
1 34067 69 10 000
1 54246 48 5 000
1 59750 01 5 000
1 37569 02 5 000
1 40815 76 5 000
1 40368 76 5 000
1 53655 17 3 000
1 98656 74 3 000
1 80291 73 3 000
1 69176 17 3 000
1 96262 62 3 000
1 09554 45 3 000

1 1 82210 73 3 000
1 56252 75 3 000

' 100

Termina
ția seriei obligați

unilor

415 75 2 000
1C0 622 12 2 000
100 792 10 2 000
100 905 06 2 000
100 409 65 2 000
100 296 65 1 000
100 408 77 1 000
100 080 60 1 000
100 692 42 1 000
100 476 45 1 000
100 518 77 1 000
100 497 74 1 000
100 916 56 1 000
100 254 24 1 000
100 084 48 1 000
100 159 12 1 000
100 313 71 1 000
100 254 64 1 000
100 025 74 1 000

1 000 58 78 800
1 000 71 16 800
1 000 66 29 800
1 000 52 65 800

5 917 TOTAL : 5 749 000

La București a fost semnat, vineri 
dimineața. Acordul de colaborare în
tre Ministerul Sănătății din România 
și Ministerul Federal al Tineretului, 
Familiei și Sănătății din R.F. Ger
mania.

Acordul, care prevede intensificarea 
colaborării în domeniul sănătății pu
blice și științelor medicale, schimburi 
de informații, ^realizarea în comun a 
unor proiecte j&e educație sanitară, 
mijlocirea unor contacte între cadre
le de specialitate din cele două țări, 
a fost semnat, din partea română, de 
Radu Păun, ministrul sănătății, iar 
din partea R.F. Germania — de dr. 
Katharina Focke. ministrul federal al 
tineretului, familiei și sănătății.

★

In aceeași zi, dr. Katharina Focke, 
ministrul tineretului, familiei și să
nătății din R.F. Germania, a fost 
primită de tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Sanitar Supe
rior, ministrul educației și învăță
mintului.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și au fost abor
date problemele dezvoltării învăță
mintului și sănătății, ale colaborării 
între cele două țări.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au fost de față 
Radu Păun, ministrul sănătății, vice-

președinte al Consiliului Sanitar Su
perior. precum și Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

(Agerpres)

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C., 

ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 
suplimentară din 31 octombrie 1975
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ciștigurilor

par
țială totală

1 58590 39 25 000 25 000
1 56441 13 10 000
1 73367 72 10 000
1 47178 52 10 000 30 000
1 36015 67 5 000
1 09577 40 5 000
1 76952 27 5 000
1 08683 25 5 000
1 10670 11 5 000
1 50948

Termi
nația 
seriei

02 5 000 30 000

100 982 38 2 000- 200 000
100 617 20 1 000 100 000
100 296 43 800
100 808 80 800 160 000

410 TOTAL 545 000

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. în valoarea cîștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele și filialele C.E.C.

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele și filialele C.E.C.

îi poți întilnf pe 
șantierele unităților e- 
conomice în construc
ție — la Gardaia. La- 
gouath. Setif. pe șan
tierele noilor sate a- 

. gricole-pilot care se 
înaltă pretutindeni, 
învață meserii noi : 
betoniști. dulgheri, zi
dari... în galeriile în
tinsului masiv muntos 
din sud — Hoggar, 
unde în anii indepen
dentei tării s-au des
chis zeci de exploatări 
pentru punerea în va
loare a bogățiilor na
turale. au devenit mi
neri. deprinzîndu-se cu 
munca grea în subte
ran. Despre activitatea 
lor la sondele de țiței 
si gaze de la Hassi 
Messaoud și Hassi 
R’Mcl se scrie curent 
în presa algeriană, se 
vorbește la radio. 
Si-au însușit cu rapi
ditate profesii variate, 
ca mecanici, electrici
eni. sondori. Sînt oa
meni ale căror energii 
au fost descătușate n- 
dată cu eliberarea ță
rii. încununare a marii 
epopei începute la 1 
noiembrie 1954. zi care 
de atunci este sărbă
torită în fiecare an. de 
Întregul popor algeri- 
an, ca „Zi a revolu
ției".

...Alte grupuri 
foști nomazi din 
hara algeriană
crează în cooperati
ve agricole de produc
ție. în apropiere de 
Ouargla. reședința ad
ministrativă 
lui vilaiat 
luat ființă 
locuită în 
de oameni 
dus o viată
dar care au găsit de 
lucru la noile unități 
economice din regiu
ne.

Grija statului alge- 
rian pentru asigurarea 
de locuri de 
întregii 
vădește 
nant în 
rele de 
ultimii
fost create 
puțin de 500 000 locuri 
de muncă în industrie, 
prin realizarea unor 
obiective economice de

de
Sa- 
lu-

a intinsu- 
Oasis. a 

o comună 
întregime 
care au 

nomadă.

muncă 
populații se 

tot mai preg- 
toate sectoa- 
activitate. în 

șapte ani au 
nu mai

anvergură, aslgurîn- 
du-se o creștere de 
65 Ia sută a număru
lui de cadre ce lucrea
ză in acest domeniu, 
în agricultură, de a- 
semenea. numărul noi
lor locuri de muncă 
sporește, paralel cu 
introducerea in circui
tul agricol a unor su
prafețe altădată com
plet deșertice.

Procesul creării de 
noi locuri de muncă 
continuă în actualul 
plan cvadrienal 1974— 
1977 la un nivel și mal 
ridicat — sînt prevă
zute slujbe pentru 
400 000 de persoane, 
cu scopul de a deschi
de calea integrării în 
viața economiei națio
nale a lucrătorilor ne- 
voiți în trecut să e- 
migreze în străinătate. 
320 proiecte industria
le de dimensiune na
țională și 600 de in
teres local urmează a 
fi înfăptuite în acest 
scop pînă în 1977.

Politica de asigurare 
a locurilor de muncă 
se desfășoară în strîn- 
să legătură cu forma
rea de cadre 
pregătite. O 
din populația 
trei milioane 
și 37 000 de studenți — 
învață în prezent în 
scoli șl facultăți; Pen
tru o mai strinsă co
relare între nevoile 
producției și fnvăță- 
mint. tinerii sînt în
dreptați îndeosebi spre 
disciplinele aplicative, 
cu prioritate in ra
murile noi ale eco
nomiei naționale — 
petrochimie, electroni
că — sau cu vechj tra
diții, cum este agricul
tura. Aproape 20 000 
de tineri urmează în 
prezent școli profesio
nale, urmînd să spo
rească rîndurile clasei 
muncitoare. Pe porțile 
institutelor de învăță- 
mînt superior ies anu
al 300 de ingineri, ur- 
mind ca in 1977 aceas
tă cifră să sporească 
la 700. Numărul uni
versităților va crește 
de la trei la șapte 
Dină in 1977. în proiec
tele de dezvoltare a 
rețelei învățărfiintulul

temeinic 
cincime 
țării — 
de elevi

superior un rol impor
tant revine, in conti
nuare, cooperării cu 
România.

înțelegerile conve
nite in acest sens pre
văd organizarea. cu 
concursul specialiști
lor români, a patru 
institute de învățâ- 
mint superior — de 
agronomie și medicină 
veterinară, construcții 
rurale, electrotehnică 
și economie forestieră 
— care se adaugă al
tor acțiuni de acest 
fel aflate intr-un sta
diu mai avansat de 
concretizare. De ase
menea, în universită
țile algeriene, precum 
și în școlile medii ac
tivează sute de oadre 
didactice românești, 
multe dintre ele avind 
misiunea de a condu
ce catedre și clinici u- 
niversitare. de a ela
bora planuri de invă
țămînt de lungă dura
tă sau proiecte pentru 
construcții.

Cooperarea în pro
bleme de invătămint 
reprezintă numai un 
domeniu al relațiilor 
fructuoase de colabo
rare pe multiple pla
nuri — politic, econo
mic, tehnico-științific, 
cultural — dintre 
România și Algeria. 
Aceste relații au fost 
puternic impulsionate 
de întilnirile si con
vorbirile președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Houari 
Boumediene. Docu
mentele semnate cu 
aceste prilejuri, acor
durile și înțelegerile 
româno-algeriene slnt 
expresia voinței celor 
două țări, angajate în
tr-o amplă operă con
structivă. de a apro
funda. amplifica și di
versifica relațiile fruc
tuoase de colaborare 
corespunzător intere
selor ambelor popoa
re, cauzei generale a 
progresului, înțelegerii 
Și păcii.

Mircea 
S. IONESCU

Alger

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

Ieri, comisia de competiții a Fede
rației române de fotbal a analizat 
incidentele deosebit de grave, fără 
precedent în fotbalul nostru, petre
cute la 19 octombrie, la meciul Mi
nerul Oravița — Constructorul Timi
șoara (divizia C) și a hotărît urmă
toarele :

— Excluderea echipei Minerul Ora
vița din campionatul diviziei C.

— Excluderea pe viață din activi
tatea sportivă a lui Jeteanu Ion și 
Vesa Viorel (din conducerea asocia
ției sportive Minerul Oravița).

★

După meciul Cehoslovacia—Anglia 
(2—1). în grupa I a campionatului 
european conduce echipa Angliei (7 
p din 5 jocuri), urmată de echipa 
Cehoslovaciei (6 p din 4 jocuri). 
Șanse bune de calificare păstrează 
însă și echipa Portugaliei (3 p din 
3 jocuri) care va juca pe teren pro
priu celelalte trei partide, in ordine, 
cu Cehoslovacia, Anglia și Cipru.

în grupa a IV-a, după meciul Sco
ția—Danemarca (3—1), echipa scoția
nă a trecut pe locul al doilea, cu 6 
puncte din 5 partide, golaveraj 7—5 
(echipa Danemarcei și-a încheiat 
jocurile, înregistrînd un singur punct 
din 6 partide). Echipa României se 
află in prezent pe locul al III-lea 
puncte din 4 meciuri) : ea deține 
golaveraj bun (8—3) și mai are 
jucat două partide (București —

(5 
un 
de
16

— Suspendarea pe timp de doi ani 
din activitatea competițională a ju
cătorilor Gaber Ion, Iovan Ștefan și 
Săndulescu Andrei.

— Suspendarea celorlalți jucători 
de la Minerul, înscriși pe foaia de 
arbitraj la meciul din 19 octombrie, 
pînă la data de 1 iulie 1976.

— Antrenorului Chetreanu Vasile i 
se interzice pe timp de doi ani de a 
mai antrena orice fel de echipă de 
fotbal.

Măsurile vor fi supuse spre ratifi
care biroului F.R.F.

★

noiembrie și Glasgow — 17 decem
brie).

în grupa a Vl-a, Irlanda a învins 
Turcia cu 4—0 și se clasează acum 
pe primul loc (7 p din 6 meciuri). 
Dar echipa U.R.S.S. (6 p din 4 me
ciuri) mai are de jucat o partidă pe 
teren propriu (cu Elveția) și una 
în deplasare (cu Turcia). Amintim 
că la 29 noiembrie se va disputa la 
București meciul amical între echi
pele României și U.R.S.S.

Intre 13 și 19 noiembrie se va 
desfășura la Monte Carlo turneul 
pentru juniori, la care participă și 
selecționata României.

Conform tragerii la sorți, echipa 
României va juca in grupa A, alături 
de formațiile Franței (cîștigătoarea 
ediției trecute), Finlandei și Italiei.
A

Duminică, pe stadionul ,.23 Au
gust", de la ora 13, se va desfășura 
un program polisportiv în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al U.T.C. 
și a celei de-a X-a Conferințe * 
U.A.S.C.R.

în program sînt incluse, pe lingă 
meciurile cuplajului de fotbal, probe 
de îndeminarc pe motociclete și un 
concurs de călărie — ștafetă 
obstacole.

în continuare, se va juca 
Rapid—Sportul studențesc, în 
căruia se va desfășura o 
combinată, purtată de atleți, călăreți, 
cicliști, motocicliști și automobiliști.

După primul meci al cuplajului de 
fotbal va urma, de la ora 16. partida 
derbi Steaua—Dinamo (această 

va fi televizată în direct).

mixtă
meciul 
pauza 

ștafetă

dă
parti

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

GEREA DIN 31 OCTOMBRIE
TRA-
1975

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:
979 975 lei, din care 255 282 lei report.

EXTRAGEREA
36 18 79 68

EXTRAGEREA
25 47 80 87 43

ÎN CÎTEVA RÎNDURIA

I : 19 29 33 49 52

a Il-a : 73 81 13 60

HANDBAL
în orașul Neuhausen s-a disputat 

aseară meciul internațional de hand
bal dintre echipele feminine ale 
României și R. F. Germania. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 16—12 (12—8) în favoarea 1—-« ’■ ■ ■

partida întreruptă cu Hug. totalizea
ză 1,5 puncte din cinci partide dis
putate.

Meiler (R. F. Germania) 6—4, 0—8, 
6-1.

handbalistelor românce.

ȘAH
zonal masculin de Ia 

șase runde, conduc Flo- 
Matano- 

(ambii Iugoslavia).

în turneul 
Vrața. după 
rin Gheorghiu (România), 
viei, Matulovici xugiraiavia/,
Ermenkov (Bulgaria) și Sigurjonsson 
(Islanda) — cu cite 4 puncte, urmați 
de Radulov (Bulgaria) și Ree (Olan
da) — cu cite 3.5 puncte etc.

★
După șase runde, liderul clasamen

tului turneului zonal masculin de la 
Pola (Iugoslavia) este maestrul ma
ghiar Hazay — 4 puncte. Maestrul 
român Aurel Urzică, care a remizat

TENIS
în sala Pierre de Coubertin" din 

Paris au continuat întrecerile turneu
lui internațional dotat cu trofeul 
„Jean Becker".

în primul tur al probei de dublu, 
cuplul Ilie Năstase (România) — 
Tom Okker (Olanda) a Întrecut în 
trei seturi, cu 7—9. 6—4. 6—2. pere
chea americană Roscoe Tanner — 
Charles Pasarell.

★

Ultimele partide din turul doi al 
probei de simplu s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Ashe (S.U.A.) 
— Taroczy (Ungaria) 
Moore (R.S.A.) — Vilas 
4—6, 7—5, 6—3 : Dibbs 
Goven (Franța) 6—4. _ _
Onny Parun (Noua Zeelandă)

6—2, 6—3 : 
(Argentina) 
(S.U.A.) — 
5—7, 6—0 ;

★
După cum transmit agențiile inter-: 

naționale de presă, finala competiției 
de tenis „Cupa Davis", dintre echi
pele Cehoslovaciei și Suediei, se va 
disputa în zilele de 19, 20 și 21 de
cembrie la Stockholm.

FOTBAL
Pe stadionul Panathinaikos s-a 

desfășurat intilnirea internațională 
amicală de fotbal dintre selecționa
tele orașelor Atena și Pekin. Fotba
liștii greci au obținut victoria cu 
rul de 2—1 (2—0).

★
La Luedenscheid (R.F.G.) s-a 

putat partida amicală de fotbal 
tre selecționatele de tineret 
R. F. Germania și Irlandei. Gazdele 
au terminat învingătoare cu scorul 
de 2—1 (2—1).

sco-

dis- 
din- 

ale
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SESIUNEA O.N.U, ■4 SPANIA
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Convorbiri economice romăno-americane

NAȚIUNILE UNITE TREBUIE SĂ CONTRIBUIE 
LA ADOPTAREA UNOR MĂSURI EFECTIVE DE DEZARMARE
NAȚIUNILE UNITE 31 — Cores

pondentul nostru transmite : în Co
mitetul pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Generale 
a O.N.U. au început dezbaterile a- 
supra problematicii dezarmării gene
rale și totale, la care sînt înscrise 
19 puncte, între care și inițiativa 
românească vizind „consecințele eco
nomice șl sociale ale cursei înarmă
rilor și efectele sale profund dău
nătoare asupra păcii și securității în 
lume", precum și chestiuni referitoa
re la reducerea bugetelor militare, 
interzicerea armelor chimice și in
cendiare, încetarea experiențelor cu 
armele nucleare, dezarmarea gene
rală și totală, evaluarea situației de
ceniului dezarmării, crearea de zone 
denuclearizate etc.

Președintele Comitetului pentru 
problemele politice și de securitate a 
declarat, la deschiderea dezbaterilor, 
că numărul record de probleme ale 
dezarmării înscrise pe agenda se
siunii este o reflectare a îngrijorării 
organizației internaționale față de 
spirala înarmărilor, proliferarea ar
melor nucleare și perfecționarea 
mijloacelor de ucidere în masă. Con
vingerea popoarelor este că Națiu
nile Unite mai sînt ținute încă deo
parte de problemele cele mal ur
gente pe care le presupun efortu
rile autentice în vederea dezarmării. 
Cursa înarmărilor — a arătat vorbi
torul — nu este numai o amenința-

re la adresa securității națiunilor si 
progresului popoarelor, ci și un pe
ricol grav la adresa valorilor uma
ne, o sfidare a conștiinței și mora
lei umanității.

Reprezentantul Mexicului a subli
niat că rolul O.N.U. în problemele 
dezarmării trebuie sporit considera
bil. Trebuie examinate cu multă 
atenție procedura și mecanismul Na
țiunilor Unite în chestiunile dezar
mării, în scopul de a se asigura 
dezbaterea aprofundată și adoptarea 
de măsuri efective de dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor, 
condiții de deplină egalitate.

Reprezentantul permanent al Uni
unii Sovietice la O.N.U., abordînd 
problema consecințelor cursei înar
mărilor, a subliniat că de la escala
darea cantitativă a înarmărilor s-a 
trecut acum la escaladarea calitati
vă, ia pregătirea creării unor arme 
de nimicire în masă, arme cu pro
prietăți fizice diferite în principiu 
de cele existente. Anual — a arătat 
vorbitorul — se cheltuiesc peste 25 
de miliarde dolari numai pentru 
cercetări militare. Circa 400 000 de 
cercetători și ingineri sau, altfel 
spus, unul din patru lucrează în do
meniul înarmării. Vorbitorul a sub
liniat însemnătatea inițiativei Uni
unii Sovietice privind interzicerea 
fabricării și perfecționării de noi 
tipuri de arme de distrugere în masă 
și de noi sisteme de astfel de arme.

in

ÎN APĂRAREA POPULAȚIEI ASUPRITE DIN AFRICA DE SUD
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).' 

— Comitetul Politic Special al Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite a adoptat două rezo
luții în care se exprimă îngrijora
rea opiniei publice mondiale față de 
acțiunile regimului rasist de la Pre
toria de a permanentiza asuprirea 
populațiilor autohtone din Africa de 
Sud și a aplica o politică de discri
minare rasială în toate domeniile.

Primul document, adoptat cu 100 
de voturi pentru și 8 abțineri, re
afirmă dreptul legitim al poporului 
din Africa de Sud de a folosi toate 
mijloacele pentru lichidarea apar
theidului și pentru obținerea auto
determinării. Cea de-a doua rezo
luție, adoptată în unanimitate, re
afirmă principiul olimpic privind 
inadmisibilitatea discriminării ra
siale în sport.

ORIENTUL APROPIAT
• Apel al secretarului general al O.N.U. In legătură cu situa
ția din Liban • întrevederile președintelui Sadat în S.U.A.

• Birou al O.E.P. la Paris
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— Exprimîndu-și îngrijorarea față 
de evoluția situației din Liban, se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a lansat un apel părților 
implicate în conflict, întregului popor 
libanez, cerindu-le să pună capăt 
vărsărilor de sînge. Kurt Waldheim 
a arătat că ciocnirile care continuă 
să se înregistreze în țară pot avea 
drept consecință „dezintegrarea vieții 
organizate în Liban". Subliniind im
portanța soluționării problemei li
baneze. secretarul general al O.N.U. 
a menționat că deteriorarea situației 
din Liban poate avea repercusiuni și 
în afara granițelor țării, în întreaga 
zonă a Orientului Apropiat.

în încheierea apelului său, secre
tarul general al O.N.U. își exprimă 
speranța că în Liban vor fi depuse 
toate eforturile pentru restabilirea 
păcii și ordinii în țară, pentru întă
rirea unității poporului libanez.

blicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat; 
a avut, la New York, noi convorbiri 
cu vicepreședintele Nelson Rockefel
ler, și cu 
Kissinger, 
giptean a 
oameni de 
lejul unei 
rior, la Clubul economic, Anwar El 
Sadat a declarat că privește favora
bil investițiile firmelor americane în 
Egipt, cu condiția ca obiectivul aces
tora să-l constituie „avantajul re
ciproc și nu exploatarea".

secretarul de stat, Henry 
Totodată, șeful statului e- 
conferit cu un număr de 
afaceri americani. Cu pri- 
întîlniri desfășurate ante-

PARIS 31 (Agerpres). — Guvernul 
Franței a aprobat deschiderea, la 
Paris, a unui Birou de informare și 
legătură al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, anunță un comu
nicat al Ministerului de 
francez.

Externe

„Sarcina actuală constă in unirea tuturor
adepților unui sistem democratic14

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI SANTIAGO CARRILLO
PARIS 31 — Corespondentul nos

tru transmite : Secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania, 
Santiago Carrillo, a dat publicității, 
vineri, următoarea declarație : „Prin
țul Juan Carlos a acceptat funcția de 
șef de stat interimar, în ciuda unei 
largi campanii care voia să-i atri
buie hotărîrea de a refuza un provi
zorat umilitor. în acest timp, lenta 
agonie a generalului Franco continuă. 
Ceea ce noi am prevăzut se reali
zează : Juan Carlos apare ca monarh 
al „mișcării" și continuatorul fran- 
chismului. Vigilenți față de amenin
țările elementelor ultra, care, fără 
îndoială, vor face ultimele lor efor
turi, sarcina actuală este aceea de a

uni pe toți partizanii unui sistem de
mocratic, garantat printr-o consti
tuție.

Trebuie să fim gata pentru o acți
une politică la care poporul să parti
cipe amplu, avînd ca obiectiv să con
tracareze tentativa de a continua 
franchismul și să creeze o situație 
autentic democratică, cu un guvern de 
reconciliere națională, care să con
fere poporului puterea de decizie, ca 
un drept inerent oricărui regim de 
libertate. Declarația făcută de Junta 
Democratică din Spania la conferința 
de presă de la Madrid reflectă în 
chip fidel poziția forțelor care o 
compun" — a arătat secretarul ge
neral al P.C. din Spania.

JUNTA DEMOCRATICĂ': „Viitoarea
formă constituțională trebuie hotărîtă

printr-un referendum popular"
PARIS 31 (Agerpres). — Ziarul 

;,L’Humanite" publică o corespon
dență din Madrid in care se arată 
că, în cadrul unei conferințe de pre
să, organizată clandestin în capitala 
spaniolă, purtătorii de cuvînt ai Jun
tei Democratice din Spania au de
clarat că forțele politice componen
te nu recunosc legitimitatea succe
siunii lui Juan Carlos de Borbon y 
Borbon. Junta Democratică — au 
precizat reprezentanții ei — consi
deră că nu se pune în nici un" fel 
problema acceptării unei democrații 
cedate de Juan Carlos, ci preconi
zează cucerirea acesteia printr-o lar
gă gamă de acțiuni care să aibă ca 
scopuri principale eliberarea deținu
ților politici, întoarcerea celor ple
cați în exil, libertatea de asociere, 
de exprimare etc. Junta este de pă
rere că numai un guvern provizoriu, 
cuprinzînd reprezentanți ai sectoa
relor politice care se opun franchis- 
mului, ar putea lua măsurile nece
sare pentru instaurarea unui regim 
democratic în Spania. Viitoarea for
mă constituțională a țării trebuie să 
fie hotărîtă de cetățenii înșiși, prin-

tr-un referendum popular, organiza
rea acestuia revenind, de asemenea, 
guvernului provizoriu, și nu prințu
lui Juan Carlos, care, între timp, tre
buie să părăsească țara. în acest caz, 
Junta Democratică se declară gata 
să respecte verdictul consultării 
populare.

în absența unor alegeri libere — 
au precizat purtătorii de cuvînt — for
țele politice componente ale juntei 
vor desfășura acțiuni dintre cele mai 
variate care să corespundă împreju
rărilor și posibilităților, printre care 
adunări și demonstrații publice, gre
ve. Tactica noastră — au spus re
prezentanții Juntei Democratice — 
urmărește atragerea acelor forțe a 
căror dezbinare înseamnă, acum mai 
mult ca oricînd, cedarea inițiativei 
în favoarea dușmanilor democrației.

Pe de altă parte, purtătorii de cu
vînt ai juntei au arătat că, în ciuda 
deosebirilor de opinii, este posibilă o 
înțelegere cu Convergența Democra
tică (cealaltă grupare a forțelor po
litice spaniole care se opun franchis- 
mului).

Val de represiuni împotriva forțelor democratice
Un val de represiuni a fost de

clanșat in Spania împotriva sindica
liștilor și a socialiștilor în ziua în 
care prințul Juan Carlos a preluat 
puterea — informează agenția France 
Presse. Numai în două zile au fost 
arestați 37 de sindicaliști și socia
liști, printre care se află Luis Yanez,

Reuniune specială
la Madrid

secretar cu problemele relațiilor in
ternaționale al Partidului Socialist 
Spaniol, și Alfonso Guerra, unul 
dintre conducătorii acestui partid, iar 
represiunea continuă.

Autorităților de la Madrid le-au 
fost adresate numeroase telegrame 
de protest — informează agenția ci
tată — in care se cere eliberarea 
imediată a deținuților și încetarea 
oricăror persecuții. Asemenea tele
grame au fost trimise de federațiile 
internaționale ale muncitorilor, func
ționarilor și tehnicienilor din diferi
te domenii de activitate.

NEW YORK 31 — Corespondentul 
nostru transmite : în continuarea vi
zitei pe care o întreprinde în Statele 
Unite, tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco-

nomice Internaționale, a purtat con
vorbiri cu conducerile companiilor 
Boeing, Howlett-Packard și Bank of 
America privind dezvoltarea coope
rării acestora cu România în diverse 
sectoare. -

DE PRETUTINDENI

COMUNICAT COREEANO-IUGOSLAV
PHENIAN 31 (Agerpres). — La 

Phenian s-au încheiat convorbirile 
dintre delegația Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de Kim Dong 
Ghiu, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al P.M.C., și delegația Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, con
dusă de Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I. în comunicatul dat pu
blicității se relevă unitatea de vederi 
în problemele discutate, dorința 
ambelor părți de a extinde, pe mul
tiple planuri, relațiile de prietenie și

cooperare dintre cele două partide și 
popoare.

Cele două delegații consideră că 
respectarea fiecărui partid, a obliga
țiilor naționale și Internationale ale 
clasei muncitoare constituie condiția 
de bază a unei colaborări rodnice și 
solidarității, în interesul înfăptuirii 
obiectivelor istorice ale clasei mun
citoare șț și-au reafirmat atașamen
tul pentru politica de nealiniere, ex- 
primîndu-și convingerea că ea repre
zintă un factor puternic pentru asi
gurarea păcii și securității interna
ționale.

înlăturarea decalajelor economice reclamă 
înfăptuirea unei noi ordini internaționale
n

u

• METEOROLO
GIA IN SPRIJINUL ME
DICILOR. S-a observat da 
mult că schimbarea vremii in
fluențează starea oamenilor su
ferinzi de boli cardio-vascuiare. 
Din cercetările recente rezultă 
că înrăutățirea stării bolnavilor, 
in aceste cazuri, se datorează 
reducerii cantității de oxigen 
din aer. Pornind de la asemenea 
constatări, în Uniunea Sovietică 
s-a ajuns la o colaborare strîn- 
să între meteorologi și medici, 
serviciul meteorologic prevenin- 
du-i pe medici asupra schimbă
rilor atmosferice care provoacă 
o penurie acută de oxigen. A- 
ceasta îi ajută pe medici să ia 
din timp măsuri profilactice. 
Pentru paciențli grav bolnavi 
s-a realizat, la Institutul cen
tral de cercetări in domeniul 
balneologiei și fizioterapiei din 
Moscova. o instalație specială 
denumită „Climatron", în care 
aceștia sînt complet izolați de 
mediul înconjurător și de schim
bările atmosferice periculoase 
pentru ei.

Lucrările conferinței parlamentare a țărilor 
din Commonwealth

DELHI 31 — Corespondentul Ager
pres transmite : Participanții la con
ferința parlamentară a țărilor din 
Commonwealth, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Delhi, elaborează, în 
prezent, o serie de recomandări 

' privind problemele care au făcut 
obiectul dezbaterilor timp de aproape 
o săptămină.

Congresul P. C.
din Norvegia

OSLO 31 (Agerpres). — La Oslo 
s-a deschis, la 31 octombrie. Con
gresul al XV-lea al P.C. din Norve
gia. La lucrările sale participă 150 
de delegați, reprezentînd organizații
le de partid din întreaga țară. Rapor
tul la congres a fost prezentat de 
Martin Gunnar Knudsen, vicepre
ședinte al partidului.

Numeroși vorbitori au . arătat că 
criza de energie este in realitate un 
fenomen generat de criza economică 
și de menținerea dezechilibrului ba
lanței de plăți a țărilor dezvoltate, 
precum și ca urmațe a efectelor in
flației și recesiunii. „Prosperitatea 
occidentală, întemeiată pe importul 
de materii prime la prețuri scăzute, 
nu mai poate continua la nesfîrșit" 
— a afirmat delegatul indian, V. B. 
Raju. Secretarul general al Asocia
ției parlamentare a Commonwealth- 
ului, Shridath S. Ramphal (Guyana), 
a remarcat faptul că „încrederea în 
valoarea dialogului și a cooperării; 
menite să lărgească înțelegerea și să 
adîncească sensul intereselor comune 
ale tuturor țărilor lumii, reclamă 
realizarea unei noi ordini economice 
internaționale care să ducă la redu
cerea decalajelor existente". „Trebuie 
să se recunoască faptul că eliminarea 
sărăciei în lume, cu deosebire în ță
rile cele mai defavorizate, constituie 
o condiție prioritară a dezvoltării 
umane" — a subliniat Ramphal.

• ARTA SI PUBLICI
TATE. în Japonia tradițională, 
cumpărătorii care intrau într-un 
magazin erau tratați cu ceai în 
timp ce examinau mărfurile. 
Mergînd un pas mal departe, în 
marile magazine universale din 
Tokio s-au amenajat expoziții 
de artă care prezintă lucrări 
plastice de valoare, inclusiv ca
podopere din cele mai cunoscu
te, împrumutate de marile mu
zee ale lumii. O parte aprecia
bilă a bugetului în scopuri pu
blicitare este afectată acestor 
expoziții. Investițiile s-au dove
dit eficace, multi din miile de 
vizitatori atrași zilnic de aceste 
expoziții transformîndu-se in 
tot atîția client! suplimentari.

roma Intilnire intre

• BANCNOTE IN RE
LIEF. Noile bancnote ce vor fi 
emise de către Banca Națională 
a Elveției pină în 1980 vor fi 
„citibile" și pentru orbi, grație 
liniilor în relief, diferite de la 
o valoare la alta, cu care vor fi 
prevăzute. Elveția este, astfel, a 
doua țară din Europa, după O- 
landa, care emite asemenea 
bancnote.

BEIRUT 31 (Agerpres). — Vineri, 
Beirutul a cunoscut o perioadă de 
calm relativ. într-o declarație radio
difuzată, premierul Rashid Karame a 
menționat că au fost luate noi măsuri 
pentru a face să fie definitiv res
pectat acordul de încetare a focului, 
intrat în vigoare miercuri seara. EI 
a relevat că contactele guvernului cu 
grupările rivale continuă și a apre
ciat că discuțiile de pină acum au 

dezgheț".

Grupul 
dintre 
arabe,

dus la „un marcat

ROMA 31 (Agerpres). — 
de coordonare a dialogului 
țările vest-europene și cele 
întrunit timp de două zile la Roma,
pentru a pregăti viitoarea reuniune 
a experților celor două părți, a ac
ceptat propunerea arabă ca întîlni- 
rea respectivă să se țină la sfîrșitul 
lunii noiembrie la Abu-Dhabi.

Pină în prezent, s-au desfășurat 
două reuniuni la nivelul experților. 
Prima 
Cairo, 
Roma, 
naliza
între țările membre ale C.E.E. 
cele ale Ligii Arabe în domeniile e- 
conomic, financiar, tehnologic și 
cultural.

(Agerpres). 
pe care o

NEW YORK 31 
continuarea vizitei 
prinde în S.U.A., președintele

— în 
între- 
Repu-

a avut loc în luna mai la 
iar cea de-a doua în iulie la 
Scopul acestora este de a a- 

posibilitățile de cooperare 
Și

MADRID 31 (Agerpres). — Vineri 
a avut loc la Madrid o ședință spe
cială a Consiliului de Miniștri spa
niol, care a confirmat — pentru a 
doua oară în ultimele 18 luni — pe 
prințul Juan Carlos de Borbon y 
Borbon în funcția de șef al statului, 
cu statut interimar. Reamintim că, 
în condițiile în care generalul Fran
co nu își poate exercita, din cauza 
stării grave a sănătății, prerogative
le de șef al statului, primul minis
tru Carlos Arias Navarro a anunțat, 
joi seara, preluarea acestor împuter
niciri de către moștenitorul desem
nat, prințul Juan Carlos.

Un buletin medical, publicat vineri 
după amiază, preciza, pe de altă par
te, că nu există nici o schimbare în 
condiția generală a sănătății genera
lului Franco. »

PARIS

DAR ES SALAAM 31 (Agerpres). — 
Rezultatele alegerilor generale des
fășurate la 26 octombrie în Tanza
nia, anunțate la 31 octombrie, au 
consfințit realegerea în funcția de 
președinte al țării, pe o nouă perioa
dă de cinci ani, a lui Julius Nyere- 
re, în favoarea căruia a votat marea 
majoritate a alegătorilor. Consulta
rea electorală, la care au luat parte 
peste 5,5 milioane de locuitori, a 
prilejuit, totodată, alegerea membri
lor parlamentului în noua sa com
ponentă.

liderii P. C. I. și P. S. I.
ROMA 31 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Roma a avut loc 
o intilnire între Enrico Berlinguer, 
secretar general al Partidului Comu
nist Italian, și Francesco de Martino, 
secretar general al Partidului Socia
list Italian, în cadrul căreia au fost 
examinate situația politică și proble
mele de importanță majoră ale actua
lității vieții politice din Italia. Au 
fost abordate și probleme legate de 
colaborarea celor două partide. A 
avut loc, totodată, un schimb de idei 
asupra activităților șl inițiativelor 
partidelor comuniste și socialiste pe 
plan european.

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Ungare, 
Lazar Gyorgy, l-a primit, vineri, pe 
loan Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta. Au fost abordate proble
me ale relațiilor bilaterale, reliefîn- 
du-se necesitatea și posibilitatea dez
voltării schimburilor și colaborării e- 
conomice dintre cele două țări vecine 
și prietene.

Protocol româno-sovietîc.
Cu prilejul vizitei în Uniunea 
Sovietică a tovarășului Vasile Bum- 
băcea, ministrul construcțiilor indus
triale al Republicii Socialiste Româ
nia, la Moscova a fost semnat pro
tocolul de colaborare între Ministe
rul Construcțiilor Industriale și Co
mitetul de Stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru problemele 
construcțiilor, pe perioada 1976—1977, 
precum și pe perioada 1976—1980.
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WASHINGTON

Baraj împotriva poluării morale
în 1974, o treime din 

producția cinemato
grafică franceză a a- 
vut un caracter, cum 
se spune aici... „spe
cializat". Acesta este 
termenul „pudic" sub 
care se ascund filme
le pornografice. în a- 
celași an, revista „Le 
film franțais" a înre
gistrat nu mai puțin de 
44 societăți „speciali
zate" de producție sau 
de difuzare a unor 
asemenea filme. Dar 
aceste cifre aparțin 
deja trecutului. în 
luna august, de pildă, 
din 114 cinematografe 
din Paris și împreju
rimi consacrate pre
zentării filmelor fran
ceze, 65 proiectau fil
me pornografice. Pen
tru acest an se apre
ciază că asemenea pe
licule vor atinge 50 la 
sută din producția na
țională.

„Rușinea minjește 
zidurile orașului" — a 
exclamat indignat un 
ziarist care a denunțat 
cu vigoare principala 
cauză a acestei esca
lade dezgustătoare : 
profitul. El a citat de
clarația semnificativă 
a unui producător : 
„din filmele realizate, 
50 la sută sînt filme 
erotice, dar ele ne a- 
duc aproape 99 la sută 
din profituri". Profi
turi fabuloase, întrucit 
realizarea unui aseme
nea film nu costă a- 
proape mai nimic, în 
chip de „artiști" fiind 
recrutate prostituate 
sadea, indivizi de cea 
mai joasă speță ; nu 
se folosesc scenarii, se 
improvizează „regi- 
iori“ — incit termenul

de '„calitate artistică" 
nici nu ar putea fi 
măcar imaginat. în 
asemenea condiții este 
edificator cazul unui 
film care a costat 
40 000 de franci și a 
adus beneficii de 1,2 
milioane.

Avalanșa acestor fil
me, în care pornogra
fia este adesea asocia
tă cu scene de violen
tă. cruzime și sadism, 
„nu poate decit să 
precipite decadența ar
tei filmului", scria re
vista „Valeurs actuel- 
les“. Ce transmit ast
fel de filme, ce influ
ență au ele asupra pu
blicului ? Lansat cu 
un tam-tam publici
tar scandalos filmul 
„Histoire d’O“ reactua
lizează străvechea și 
retrograda imagine a 
femeii-sclavă, accep- 
tind cu supunere cele 
mai grave violențe și 
umilințe. „Asemenea 
producții, scria revis
ta „L’Humanite Di- 
manche", reprezintă 
un nou opium menit 
să anestezieze preocu
pările și întrebările a 
milioane de oameni în 
fața problemelor reale 
ale vieții".

Efectele nocive ale 
unor asemenea filme 
au fost demonstrate 
recent de o crimă fără 
precedent : după ce pe 
ecrane a fost proiectat 
un film în care o ban
dă de criminali își 
executa victimele 
prin accidente de auto
mobil, pe șosele a fost 
semnalată prezența 
mai multor mașini 
care procedau la ade
vărate „vînători" ale

altor mașini, mai mici, 
ciocnindu-le și arun- 
cîndu-le în șanțurile 
drumurilor, împingîn- 
du-le în rîpe. Aseme
nea agresiuni, nepro
vocate prin nimic, ne
motivate decit printr-o 
sete de a ucide, după 
„modelele de pe e- 
cran", s-au soldat cu 
morți și răniți, cu copii 
orfani.

Consiliul de Miniștri 
a decis limitarea nu
mărului de săli care 
programează aseme
nea filme, interzicerea 
publicității și a propus 
introducerea unei taxe 
suplimentare, de 33 la 
sută asupra filmelor 
respective ; membrii 
Adunării Naționale au 
cerut majorarea aces
tei taxe la 50 la sută. 
Numeroși reprezen
tanți ai opiniei publice 
consideră 
ducția de 
„specializate" 
putea fi frinată 
nu sînt adoptate 
suri mai severe, 
amintită, în acest 
închiderea unor uzine, 
care, prin activitatea 
lor, poluau mediul na
tural înconjurător. 
„Oare poluarea mediu
lui social, etalarea vio
lenței și a imoralității, 
invitația la agresivita
te nu impun aceleași 
măsuri de îndiguire și 
asanare 7“ — se între
ba într-o scrisoare a- 
dresată presei un edu
cator profund îngrijo
rat de consecințele ne
faste ale acestor pro
ducții, mai ales asupra 
tinerei generații.

că pro- 
pelicule 
nu va 

dacă 
mă- 
Este 
sens,

Paul
DIACONESCU

Un amplu proiect al „industriei

reciclării deșeurilor"
Penuria de energie, 

escaladarea prețuri
lor carburanților, ma
jorarea 
teriilor 
rajarea 
torități 
maximum a resurselor 
și rezervelor in
terne pentru limi
tarea importurilor au 
impulsionat 
extinderea 
ților de producție 
tru „reciclarea" 
talelor, hîrtiei și 
clei conținute in 
duurile industriale 
menajere. S.U.A. 
preciază oficialitățile 
federale competente — 
cheltuiesc peste 5,5 
miliarde dolari pe an 
numai pentru a depo
zita sau incinera aces
te reziduuri și. odată 
cu ele, materii prime 
in valoare de zeci de 
milioane de dolari.

Un important pas 
spre înlăturarea aces
tei situații a fost fă
cut in statul Connec
ticut, unde s-a hotărit 
construirea unui imens 
complex, valorînd 290 
milioane dolari, pen
tru reintroducerea în 
circuitul productiv a 
tuturor reziduurilor 
menajere, industriale 
și comerciale. Acestea 
sînt transformate în 
combustibili cu con
ținut mic de sulf, fo
losiți chiar în cadrul 
aceluiași complex pen
tru producerea de e- 
nergie electrică — fie 
in felurite metale și 
sticlă. Se apreciază că, 
pină în 1980, comple
xul, considerat, deo

costului ma- 
prime și încu- 
de către au- 
a folosirii la

puternic 
capacită- 

pen- 
me- 
sti- 

rezi-
— a-

camdată, a fi uni
cul de acest fel în 
întreaga lume, compus 
din 10 centre regio
nale, va malaxa, usca, 
sorta și incinera în
treaga cantitate de 
10 000 tone de reziduuri 
produsă zilnic în cele 
169 de centre urbane 
ale statului Connec
ticut, scoțînd total din 
ciclul economic 
de incineratoare 
pozite deschise 
reprezintă o 
sursă de poluare.

Primele două unități 
urmează a intra in 
funcțiune anul viitor 
la Bridgeport, care 
este cel mai mare oraș 
din Connecticut, și la 
Hartford. Aceste două 
unități vor recicla 
3 600 tone de reziduuri 
pe zi, iar combustibi
lul, pe care-1 extrag la 
un preț cu mult sub 
costul combustibililor 
convenționali, va folo
si la producerea a 10 
la sută din totalul ne
cesităților de energie 
electrică ale orașelor 
respective. Acest com
bustibil sintetic este 
superior cărbunelui, a- 
vînd nu numai un con
ținut mai mic de sulf, 
ci și o putere calorică 
mai mare (o tonă fiind 
echivalentă cu 260 li
tri petrol). Calcule pre
cise arată că statul 
Connecticut va recu
pera anual 80 000 tone 
fier, 4 000 tone alumi
niu și 40 000 tone sti
clă. O tonă de rezi
duuri menajere și in
dustriale va fi recicla
tă în 71 la sută com-

sute 
și de- 

care 
uriașă

bustibili artificiali; II) 
la sută metale, 6 la 
sută sticlă, 0,5 la sută 
aluminiu, iar restul de 
12 la sută — cenușă.

Autoritățile locale a- 
preciază că prin con
struirea acestui centru 
consumatorii vor eco
nomisi 100 milioane de 
dolari pină în 1985 ; 
totodată, se' va reduce 
substanțial 
poluare a 
în cele 169 
dind astfel 
piu întregii națiuni.

Experimentul este 
urmărit cu atenție și 
de oficialitățile orașu
lui New York, metro
pola cu cea mai mare 
cantitate de reziduuri 
din lume (egală cu cea 
a orașelor Tokio, Lon
dra și Paris la un 
loc). S-a calculat că 
reziduurile New York- 
ului și ale regiunii în
conjurătoare au un 
potențial caloric egal 
cu o cantitate de 5,7 
milioane tone cărbuni 
de calitate superioară. 
Valorificarea lor este 
de aceea o chestiune 
de cea mai mare ac
tualitate. „Reciclarea 
reziduurilor menajere, 
industriale și comer
ciale — apreciază ofi
ciul newyorkez de 
cercetări economice — 
este nu numai o ce
rință a combaterii risi
pei, aducind economii 
imense, dar și o nece
sitate pentru preveni
rea îngropării orașelor 
noastre în propriile lor 
reziduuri".

gradul de 
atmosferei 
de orașe, 
un exem-

C.ALEXANDROAIE

transmit
și Reformei Agrare. Șeful delegației 
române a fost primit de Abdallah 
Al-Ahmad, membru al Comanda
mentului regional al Partidului Baas 
Arab Socialist.

• DEVINZARE UN 
TRANSATLANTIC. -United 
States", cel mai mare și mai 
modern transatlantic al S.U.A. 
(2 000 de pasageri, plus un echi
paj de 1 000 de 
încetat încă din 
după 17 ani de 
ficitară. într-un 
folk, destinat 
trimise la fier vechi, nava gi
gantică își așteaptă și acum un 
cumpărător. Prețul la care e o- 
ferită (7,5 milioane de dolari) 
este destul de redus în compa
rație cu costul (circa 80 de mi
lioane). Dar autoritățile pun 
două condiții esențiale: a) ca 
proprietate a statului, „United 
States" nu poate fi trecut in 
stăpînirea unei firme sau a 
unor persoane de altă naționa
litate decit cea americană ; b) 
vasul să-și păstreze destinația 
Inițială : cursele de pasageri. 
Nu se anunță amatori dispuși 
să accepte ambele clauze, deși 
termenul limită pentru depune
rea ofertelor e foarte apropiat: 
5 noiembrie.

persoane), și-a 
1969 cursele, 

exploatare de- 
doc din Nor- 

ambarcațiunilor

Semnarea unor acorduri 
chino—vest-germane. La Pe- 
kin au fost semnate, vineri, un a- 
cord în domeniul transporturilor ma
ritime și un acord în domeniul 
transporturilor aeriene civile între 
R. P. Chineză și R. F. Germania — 
relatează agenția China Nouă. La ce
remonia semnării au fost prezenți 
Helmut Schmidt, cancelarul R. F. 
Germania, Den Siao-pin, vlcepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, alți reprezentanți ai celor două 
țări. în aceeași zi, în capitala chi
neză a avut loc și schimbul de do
cumente privind instituirea unei co
misii mixte pentru promovarea re
lațiilor economice și comerciale chi
no—vest-germane.

Arestarea unui lider al 
P. C. din Uruguay. La Monte- 
video a fost arestat Alberto Altesor, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist din U- 
ruguay, fost deputat în parlamentul 
țării — informează agenția Prensa 
Latina.

con-
De- 
fun-

0 delegație română, 
dusă de Enache Sîrbu, șeful 
partamentului de îmbunătățiri 
ciare și construcții agricole, a vi
zitat Siria, purtînd cbnvorbiri cu 
Soubhi Kahale, ministrul barajului 
de pe Eufrat, și membri ai conduce
rii Ministerului sirian al Agriculturii

Adunarea Națională a 
Franței 8 adoPtat bugetul militar 
pe anul 1976. Deputății socialiști, co
muniști și radicali de stînga au votat 
împotriva viitorului buget militar al 
Franței, care depășește suma de 50 
miliarde franci, în creștere cu 14 la 
sută față de bugetul actual.

h.' La Pskiîl au ’ncePu‘ lucrării® 
unei conferințe a lucrătorilor șl spe
cialiștilor din industria carboniferă, 
la care iau parte peste 5 000 de per
soane. Convocată de Ministerul In
dustriei Cărbunelui al R.P. Chinez®, 
în scopul promovării experienței îna
intate și al accelerării dezvoltării 
acestui sector economic, conferința 
constituie cea mai mare reuniune da 
acest fel din perioada de după elibe
rare. în raportul prezentat în fața 
partictpanților, ministrul chinez al 
industriei cărbunelui, Su Cin-Cian, a 
trecut în revistă realizările din sec
torul carbonifer.

Senatul australian, doml' 
nat de opoziție, a respins din nou 
propunerile bugetare ale guvernului, 
adîncind actuala situație de criză, ca
lificată de agenția Reuter drept cea 
mai gravă din acest secol. Refuzul 
Camerei superioare de a aproba pro
iectul de buget reflectă intenția opo
ziției de a determina guvernul să 
procedeze la Organizarea de alegeri 
generale anticipate.

Coliziune. Două sarnituri d« 
metrou s-au ciocnit joi seara, la 
Barcelona, cu deosebită violență, 
anunță agenția France Presse. Acci
dentul este considerat de autorități 
deosebit de grav. Toate ambulanțele 
orașului au fost mobilizate.

și reducerea activității industriale
LONDRA 31 (Agerpres). — Con

gresul Sindicatelor Britanice (T.U.C.) 
a prezentat un raport guvernului în 
care se exprimă îngrijorarea față de 
creșterea șomajului și reducerea ac
tivității industriale din țară. Docu
mentul relevă intensificarea concu
renței pe piața internă din par
tea companiilor străine, în spe
cial din țările partenere din Pia
ța comună, fenomen care se re
flectă în scăderea producției interne 
și sporirea numărului celor fără de 
lucru. în ultimii doi ani. se arată 
în raport, numai in industria de 
cinescoape pentru televizoare din 
Marea Britanie numărul muncitorilor 
a scăzut cu 50 000, existind pericolul

concedierii altor 100 000 de lucrători 
din această ramură.

O situație deosebit de dificilă se 
înregistrează, de asemenea, în in
dustria de automobile. Se precizează 
că, în prezent, o treime din automo
bilele vîndute pe piața engleză sînt 
de fabricație străină. Exportul anual, 
menționează raportul, a scăzut față 
de 1971 cu 200 000 de bucăți.

Importul necontrolat de produse 
străine amenință cu accentuarea — 
și așa destul de gravă — a șomaju
lui în Marea Britanie. Potrivit cifre
lor oficiale, numărul celor rămași 
fără lucru este in prezent de peste 
1,1 milioane persoane.

• MIRAJURI POLARE, 
în 1906, exploratorul arctic Ro
bert Peary, în tentativa de a a- 
tinge Polul Nord, ar fi zărit la 
distanță, deasupra calotei de 
gheață, niște piscuri de munți. 
Ulterior, un alt explorator, Do
nald Mac Millan, ajuns în a- 
ceeași zonă, ce figura pe hărți 
sub numele de „Crocker Land", 
a remarcat în locul așa-zișilor 
munți doar un cîmp nesfîrșit 
de gheață. Așadar, Peary fusese 
victima unui miraj. La o recentă 
Întrunire a opticienilor ameri
cani, dr. Alistair Fraser a adus 
noi precizări asupra ceea ce e, 
în realitate, „tata morgana". în 
ținuturile polare, datorită de
plasărilor de aer relativ cald 
peste suprafețe reci, corpurile 
de pe sol, iluminate la un mo
ment dat uniform, văzute de la 
distanță, apar mărite pe verti
cală (o barcă devine un turn de 
far) ; invers, în regiunile tropi
cale, pătura intermediară de 
aer, mai caldă și mai puțin den
să față de cea de deasupra, pro
duce in văzduh imagini prin re
fracție (precum acele oaze sau 
șosele ivite din senin).

• MEDITERANA SUB 
OBSERVAȚIE. O expediție 
franceză întreprinde, începind 
de la 15 octombrie, cercetări a- 
supra sedimentelor aduse de Nil 
pe coastele Mediteranei occi
dentale, îmbarcată la 3 octom
brie, pe „Suroît", cea mai mo
dernă și mai nouă navă oceano- 
grafică franceză, expediția va 
efectua cercetări timp de 45 de 
zile. De fapt, ea reprezintă o 
continuare în largul mării a 
cercetărilor întreprinse în urmă 
cu trei ani pe coastele egiptene 
de o echipă a Națiunilor Unite 
și va fi continuată de o nouă 
expediție in nordul Mediteranei 
orientale.

• DIALECT VORBIT 
DE PATRU PERSOANE. 
Doi lingviști de la Universita
tea din Copenhaga au poposit 
recent în satul Hattstedt, situat 
în nord-vestul Republicii Fede
rale Germania, pentru a înre
gistra pe bandă de magnetofon 
un dialect frizon. Frizonii tră
iesc pe malul Mării Nordului 
(precum și în insulele din apro
pierea acestui litoral), una din 
principalele lor caracteristici 
fiind multitudinea graiurilor fo
losite. Or, în comuna Hattstedt 
numai patru locuitori măi vor
besc dialectul cel mai sudic al 
frizonilor de nord (aceștia tră
iesc în Danemarca și R.F.G., în 
timp ce frizonii de răsărit în 
R.F.G.. iar cei de apus in R.F.G. 
și Olanda). înregistrările au o 
valoare științifică remarcabilă, 
păstrind pentru posteritate un 
dialect pe punctul de dispariție.
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