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FORȚA CREATOARE
A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

’ ’ V„Nu se poate concepe făurirea societății comuniste 
fără transformarea revoluționară a omului“.

l
NICOLAE CEAUȘESCU

Atenția deosebită acordată în do
cumentele 
problemelor 
ideologice 
grăitoare 
leniniste a partidului nostru potri
vit căreia munca educativă pentru 
formarea omului nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, este o par
te componentă inseparabilă a edi
ficării noii orînduiri sociale și, toc
mai de aceea, o preocupare primor
dială stăruitoare a 
partidului. Viața con
firmă că, pe măsura 
dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a so
cietății, perfecționării 
raporturilor sociale, a- 
dîncirii democrației 
socialiste, se amplifică 
rolul factorului con
știent. Iar cu cit este 
mai înalt 
conștiință 
oamenilor 
atît crește

Congresului 
activității 

constituie o 
a concepției

al Xl-lea 
politico- 
ilustrare 
marxist-

internaționale, Programul P.C.R. a 
definit înseși bazele întregii activi
tăți politico-educative și i-a îmbo
gățit considerabil conținutul, ridi- 
cind, astfel, pe o treaptă superioară 
programul ideologic elaborat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, imprimind o linie de con
tinuitate și consecvență politică ac
țiunii stăruitoare pentru formarea 
conștiinței socialiste a poporului. 
Este un fapt de necontestat că ac-

tații în oameni cu o gîndire și com
portare înaintate, punînd mai pre
sus de orice interesele generale ale 
societății, consacrindu-și toate for
țele înfloririi patriei socialiste.

Cerința fundamentală pusă de 
partid in fața organizațiilor sale, a 
tuturor celor care au răspunderi în 
domeniul activității ideologice- 
educative este de a imprima aces
tei activități principialitate partini
că, spirit revoluționar, intransigen-

om al muncii să înțeleagă și să cu
noască aprofundat motivațiile prin
cipiale și practice care au determi
nat măsurile adoptate de partid în 
diferite domenii, să-și însușească 
esența acestora. Viața confirmă, zi 
de zi. adevărul axiomatic că acti
vitatea politico-educativă își înde
plinește efectiv misiunea socială în 
măsura în care nu se limitează la 
simpla funcție de „informare", de 
expunere

gradul de 
socialistă al 
muncii, cu 

participarea 
lor la înfăptuirea 
liticii partidului, 
atît își găsesc o 
bună soluționare 
cinile cu care 
tem confruntați, 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu există o fatalitate a 
răminerii în urmă a conștiinței față 
de existența socială — dimpotrivă, 
conștiința poale deveni o forță mo
trice care să stimuleze transformă
rile sociale, să determine accelera
rea inaintării spre comunism.

La un an de la Congresul al 
Xl-lea apare limpede excepționala 
însemnătate pe care a avut-o pen
tru orientarea și activizarea .întregii 
munci educative adoptarea Progra
mului partidului, apreciat în mod 
justificat drept Carta de bază ideo
logică, teoretică și politică a parti
dului. Prin cristalizarea liniei ge
nerale a partidului pentru întreaga 
perioadă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism, prin fun
damentarea poziției partidului în 
toate problemele majore ale evo
luției societății noastre și ale vieții

po- 
cu 

mai' 
sar- 
sîn- 
Așa

$ hoturîrile Congresului
Prind viața

al Xl-leu al P, C, R.

so-

un 
re-

tivizarea întregii munci politico- 
ideologice și cultural-educative are 
o inrîurire pozitivă asupra celor 
mai variate sfere ale vieții sociale, 
ceea ce se reflectă înainte de toate 
în puternicul avînt al întrecerii 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen, în remarcabilele 
succese obținute în construcția 
ciali^tă.

Departe însă de a constitui 
temei de automulțumire, aceste
zultate trebuie să determine — în 
spiritul autoexigenței comuniste 
promovate consecvent de partid — 
intensificarea- eforturilor pentru ca 
activitatea ideologică-educativă să 
se îmbunătățească, să-și sporească 
eficiența. Aceasta este cu atit mai 
necesar în etapa actuală, cînd ma
rile obiective ale edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
cer, ca o premisă esențială, trans
formarea tuturor membrilor socie-

ță comunistă, ca o condiție hotărî- 
toare pentru sporirea continuă a 
forței ei de 
zare.

Progresele 
în creșterea 
învățămintului de partid . 
cii politice de masă trebuie dezvol
tate și generalizate, în primul rînd 
printr-o mai strinsă legare de rea
litățile societății noastre, de proble
matica actuală, de modalitățile de 
înfăptuire a politicii partidului în 
fiecare domeniu al vieții econo- 
mico-sociale, în fiecare colectiv de 
muncă. Partidul cere înlăturarea 
fermă a tendințelor de formalism, 
a manifestărilor de schematism și 
abstractizare existente încă pe a- 
locuri. Principala atenție în studiul 
politico-ideologic și în munca po
litică se cuvine acordată probleme
lor de fond ale politicii partidului, 
astfel ca fiecare comunist, fiecare

influențare

realizate în 
calității și

și mobili-

ultimii ani 
eficienței 

și a mun-

O operă monumentală, 
o permanență a culturii

întrupare a geniului 
creator al poporului 
român în continuita
tea marilor cărturari 
de tipul unui Cantemir 
sau unui Hasdeu, cu 
o capacitate extraor- 
'î'.nară de a îmbrățișa 
istbria poporului său 
în contextul celei uni
versale, cu o prodi
gioasă activitate în 
valorificarea civiliza
ției și culturii româ
nești într-o continuă 
vibrație de patriotism, 
Nicolae Iorga a în
scris una din cele mai 
puternice prezențe în 
prima jumătate a se
colului XX, zguduind 
profund conștiințele 
prin tragica-i moarte, 
răpus bestial de către 
asasinii fasciști în ne
gura nopții de 27 spre 
28 noiembrie 1940.

Debutînd încă în 
1890 în publicistica li
terară (după ce, la nu
mai 18 ani și jumătate, 
în decembrie 1889, își 
luase licența în Lite
re cu cel mai înalt 
calificativ), tînărul 
Iorga colaborează cu 
poezii la „Contempo
ranul" („la vremea 
aceea — va scrie el 
— singurul izvor de 
idealism, de umanita
te, de morală mai 
înaltă era în socia
lism"), iar în 1893 
(anul în care-și ia și 
doctoratul) îi apare 
primul volum de stu
dii critice : Schițe din 
literatura românească. 
Profesor universitar 
titular în 1895, mem
bru corespondent al 
Academiei in 1898, 
peste trei ani va pu
blica întîiul din cele

31 de volume de Stu
dii și documente cu 
privire la istoria ro
mânilor. în 1905 : pri
ma consacrare inter
națională, prin publi
carea în limba ger
mană, la Gotha, a ce
lor două volume din 
Istoria poporului ro
mân, urmată de edita
rea celor cinci volume 
(între 1908—1912) din 
Istoria imperiului o-

La comemorarea 
lui 

Nicolae IORGA

toman. Aceste lucrări 
reprezentau doar un 
sector din activitatea 
lui Iorga, autor, între 
timp, și al unei părți 
din Istoria literaturii 
române, sau conducă
tor, începînd din 1903, 
al revistei „Sămă- 
nătorul", întemeietor, 
în 1906, al ziarului 
„Neamul românesc", 
care în perioada res
triște! de la Iași va 
fi, alături de ziarul 
„România", acesta con
dus de M. Sadoveanu, 
una din făcliile cre
dinței în drepturile po
porului român ce se 
vor vedea încununate 
la 1 decembrie 1918. 
De altfel, în decembrie 
1919 va fi primul pre
ședinte al Camerei 
deputaților României 
întregite.

Activitatea politică a 
lui Nicolae Iorga nu e 
lipsită de aspecte con

tradictorii, după cum 
concepția lui istorică e 
marcată adesea de un 
idealism care va în- 
rîuri și activitatea lui, 
teoretică și practică. în 
domeniul culturii, al 
literaturii (mai ales 
cea privind perioada 
contemporană lui). Dar 
ca prestigios repre
zentant al cercetării 
istorice românești după 
primul război mondial, 
el este acela care, încă 
din 1921, va inaugura 
la College de France 
și la Sorbona ciclul de 
conferințe, între 1926— 
1928 tipărind la Paris 
cele patru volume din- 
tr-o Sinteză a istoriei 
omenirii. Capacitatea 
de a privi pe mari an
sambluri de civilizație 
și cultură constituia, 
de altfel, una din în
sușirile majore ale sa
vantului român, care, 
în 1934. va publica, tot 
în franceză, în trei vo
lume, o Istorie a vie
ții bizantine, ceea ce 
și explică faptul că 
istoricul român va a- 
dăuga la renumele său 
pe acela de președinte 
al Societății internațio
nale de bizantinologie. 
Ca o încununare a 
prodigioasei sale acti
vități științifice afir- 
mînd necontenit nă
zuința de a face cu
noscută lumii iștoria 
propriului său popor, 
la loc de cinste trebuie 
înscrisă acea monu
mentală — în zece vo-

Georqe IVASCU
(Continuare 
in pag. a III-a)
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„de la catedră" a unor 
teze sau adevăruri ge
nerale, ci îi ajută pe 
oameni să se orienteze 
și să acționeze în ori
ce împrejurări în spi
ritul politicii partidu
lui, să găsească și să 
aplice cele mai adec
vate metode de reali
zare a sarcinilor tra
sate de partid cores
punzător condițiilor lor 
specifice de muncă. 
Nu există — și nu 
poate exista — altă 
modalitate de a apre
cia eficiența propa
gandei de partid, a 
muncii politice de 
masă decît gradul în 
care comuniștii, cei- 
ai muncii acționează 
fermi, dinamici, con-

lalți oameni 
ca militanți 
secvenți pentru înfăptuirea preve
derilor Programului partidului.

O însemnătate deosebită pentru 
întreaga dezvoltare a societății 
noastre are adoptarea de către 
Congresul al Xl-lea a Codului 
principiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, prevederile sale 
fiind considerate componente ale 
Programului partidului. își găsește 
expresie în aceasta concepția parti
dului 
vârea 
niște 
trucît 
societatea noastră 
membrii acesteia să fie caracteri
zați printr-o desăvîrșită corectitu-

nostru potrivit căreia culti- 
trăsăturilor moralei comu- 

constituie o cerință legică, în- 
o societate dreaptă cum este 

presupune ca

(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, relațiile prietenești, le
găturile economice și cooperarea 
politică intre țările noastre sint 
astăzi bine cunoscute ; cum ve
deți dumneavoastră dezvoltarea 
viitoare a acestor relații și in 
care domeniu credeți că este ne
voie ca ele să se dezvolte mai 
intens 7

RĂSPUNS : între România și Iran 
există, intr-adevăr, relații de colabo
rare deosebit de prietenești, cu re
zultate tot mai bune in domeniul 
economic, tehnico-științific și, tot
odată, o bună conlucrare în cadrul 
organismelor internaționale, în pri
mul rînd al Organizației Națiunilor 
Unite, în vederea soluționării pro
blemelor complexe care preocupă 
omenirea contemporană. La dezvol
tarea acestei colaborări au contribuit 
vizitele la diferite niveluri, care s-au 
intensificat în ultimii ani, și îndeo
sebi vizitele reciproce și convorbi
rile între șefii de stat ai Iranului și 
României. De aceea, aș dori să ex
prim convingerea că și vizita pe care 
urmează să o fac în curînd în Iran, 
la invitația Maiestății Sale Șahinșa- 
hul Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, va contribui la extinderea și 
mai puternică a colaborării în toate 
domeniile de activitate.

în primul rînd, consider că va tre
bui să extindem și mai mult colabo
rarea economică, îndeosebi coopera
rea în producție, avînd în vedere atît 
programul de dezvoltare economico- 
socială a României, cit și programul 
de dezvoltare economico-socială a 
Iranului pentru următorii ani — care 
creează o bază puternică pentru o 
colaborare de lungă durată, cu re
zultate pozitive și avantaje pentru 
ambele părți.

în al doilea rînd, ținînd seama de 
problemele complexe internaționale, 
înainte de toate de cele legate de în
făptuirea noii ordini economice in
ternaționale, apreciem că țările noas
tre vor trebui să conlucreze mai 
strîns la realizarea acestui obiectiv 
vital atît pentru lichidarea subdez
voltării, pentru progresul fiecărei 
națiuni, cît și pentru pacea și secu
ritatea internațională.

ÎNTREBARE : Credeți că 
acordurile pe termen lung dintre 
cele două țări vor aduce, către 
1980, volumul total al comerțu
lui irano-român la un miliard 
dolari 7

RĂSPUNS : Ținînd seama de re
zultatele pe care le-am obținut în 
ultimii ani, de faptul că anul acesta 
schimburile economice se cifrează la 
aproape 400 milioane dolari, consider 
că este pe deplin posibil ca în ju
rul anului 1980 volumul schimburilor 
economice și al cooperării în produc
ție să se apropie de un miliard do
lari și poate chiar să depășească a- 
cest nivel.

ÎNTREBARE : în ce măsură 
au afectat economia românească 
inundațiile din acest an și ce 
planuri există pentru ca in 
viitor să se asigure un mâi mare 
și mai efectiv control asupra 
cursurilor de apă 7

RĂSPUNS : Inundațiile și în gene
ral condițiile climatice din acest an 
au produs unele pierderi importante 
în agricultură. Ca urmare a măsu
rilor luate, o anumită parte din a-

ceste pierderi a fost însă recuperată 
în lunile care au urmat, astfel incit 
producția agricolă satisface pe deplin 
necesitățile interne și creează chiar 
unele disponibilități la export.

In ce privește industria, aceasta nu 
a avut de suferit prea mult și pro
ducția industrială se realizează la 
nivelul prevederilor planului.

S-au stabilit o serie de măsuri' și 
programe de regularizare a cursuri
lor de apă, de îndiguiri și desecări. 
Desigur, realizarea acestor programe 
necesită o perioadă îndelungată, dar 
ele au început deja să fie realizate 
în practică. Astfel se vor putea evita 
în viitor asemenea fenomene și fo
losi mai rațional apele pentru iri
gații și satisfacerea necesităților ge
nerale ale populației.

ÎNTREBARE : în legătură cu 
înțelegerile realizate la Confe
rința general-europeană de la 
Helsinki, considerați că reali
zarea securității in Europa ar fi 
suficientă pentru a asigura pacea 
și securitatea mondială ?

RĂSPUNS : După cum se cunoaște, 
Conferința de la Helsinki a adoptat 
documente importante, care deschid 
perspectivele unei colaborări pe 
principiile deplinei egalități, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța în relațiile din
tre state. -Apreciez că esențialul îl 
reprezintă acum trecerea la realiza
rea în viață a celor consemnate în 
aceste documente. în mod deosebit 
sînt necesare măsuri hotărîte de 
dezangajare militară, care să ducă 
la o reducere a înarmărilor, a țhel- 
tuielilor militare, să consolideze in 
acest fel cursul destinderii și să facă 
din securitatea europeană o realitate 
în viața de zi cu zi a fiecărei na
țiuni.

Consider că dacă în Europa se vor 
obține succese reale pe această cale, 
ele vor exercita o influentă puter
nică asupra întregii vieți internațio
nale, avind în vedere rolul impor
tant pe care îl are încă Europa in 
întreaga dezvoltare internațională. 
Dar numai securitatea europeană nu 
este suficientă pentru pacea interna
țională. Se impune ca pe toate con
tinentele, în întreaga lume, să se ac
ționeze pentru lichidarea focarelor 
de încordare, pentru soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor și 
realizarea unor relații noi, care să a- 
sigure fiecărei națiuni dreptul de a 
fi stăpînă pe bogățiile naționale, de 
a se putea dezvolta corespunzător 
voinței sale, fără nici un amestec din 
afară.

ÎNTREBARE : Care sint per
spectivele realizării ungi mai 
largi cooperări economice intre 
țările din zona balcanică 7

RĂSPUNS : între țările balcanice 
există relații economice bilaterale și 
unele chiar multilaterale destul de 
dezvoltate. în perspectivă sînt multe 
probleme de interes comun, cum sînt 
cele ale transportului, ale energiei 
electrice, ale mediului înconjurător, 
care fac necesară o colaborare mul
tilaterală între țările balcanice. De 
aceea se poate spune că, pornind de 
la interesele comune, se vor putea 
obține rezultate pozitive în extin
derea colaborării economice, cu in
fluențe asupra relațiilor generale po
litice, în realizarea în Balcani a unei 
zone a păcii și colaborării.

iraniene
ÎNTREBARE : Credeți că po

litica „pașilor mici" in conflictul 
din Orientul Mijlociu poate duce 
la o pace trainică in Orientul 
Mijlociu sau considerați că 
această pace poate fi dobindită 
prin Conferința de la Geneva, 
cu participarea tuturor părților 
implicate in conflict ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez 
de la început că România consideră 
că menținerea stării de încordare în 
Orientul Mijlociu creează pericole 
foarte grave pentru pace nu numai 
în această zonă, dar și în Europa și 
alte zone ale lumii. De aceea, ne pro
nunțăm ferm pentru soluționarea cit 
mai rapidă a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru o pace trainică și 
justă, care presupune retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967, precum 
și rezolvarea problemei poporului 
palestinean, inclusiv crearea unui 
stat palestinean independent. în a- 
ceastă privință, considerăm că trebuie 
acționat în toate direcțiile, și cu pași 
mai mici și cu pași mai mari. Nu se 
pune problema cit de mari sau cît de 
mici sint pașii, ci dacă acești pași sînt 
sau nu în direcția realizării unei păci 
drepte și trainice. Dacă pașii care se 
fac servesc pacea și ajută la solu
ționarea problemelor fundamentale 
din Orientul Mijlociu, atunci ei nu 
pot fi decît salutați. De la aceste con
siderente plecăm noi atît în apre
cierea problemelor din Orientul Mij
lociu, cit și din orice altă parte a 
lumii.

în acest sens, fără îndoială că re
luarea Conferinței de la Geneva poate 
reprezenta o fază importantă, în mă
sura în care se va asigura partici
parea tuturor țărilor interesate și chiar 
o lărgire a participării la conferință. 
Dar și această conferință și orice alte 
acțiuni internaționale pot să dea re
zultate numai în măsura în care se 
pornește ferm de la necesitatea in
staurării cit mai grabnice a unei păci 
juste.

ÎNTREBARE : România este 
membră a Pactului de la Varșo
via ; in același timp, ea a semnat 
un tratat de prietenie și colabo
rare cu Portugalia, care face 
parte din N.A.T.O. Ce semnifica
ție acordați dumneavoastră aces
tui fapt 7

RĂSPUNS : în relațiile de colabo
rare ale României cu alte state por
nim de Ia realitățile contemporane, 
de la existența statelor cu orinduiii 
sociale deosebite, făcînd parte din 
diferite alianțe. în acest cadru se 
înscriu și relațiile României cu Por
tugalia, țară care a înregistrat pași 
importanți pe calea dezvoltării demo
cratice și de care România este le
gată prin tradiții și afinități vechi, 
decurgînd din originea latină. Rela
țiile noastre nu au pornit de la faptul 
că România este membră a Tratatu
lui de la Varșovia și Portugalia a 
N.A.T.O., ci de la necesitatea de a 
stabili o colaborare avantajoasă pen
tru ambele părți, bazată pe egalitate 
și respect reciproc. Desigur, aceasta 
poate să aibă o anumită semnificație, 
demonstrind că, dacă statele țin sea
ma de necesitatea colaborării, ele pot 
găsi căile de a o realiza ; aceasta poate 
demonstra, totodată, că pactele mili
tare constituie de mult un anacro
nism și că a sosit timpul să se acțio
neze mai ferm pentru desființarea 
concomitentă atît a N.A.T.O., cît și a 
Tratatului de la Varșovia, precum și, 
în general, a altor pacte militare.

★

Aș dori, în încheiere, să transmit 
prin intermediul dumneavoastră un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări poporului prieten iranian.

JUDEJUL GALAJI A Îndeplinit
PLANUL CINCINAL

Telegrama adresată p.
în numele celor 80 000 de comuniști și 

al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Galați, raportăm că astăzi, 26 
noiembrie 1975, în industria gălățea- 
nă s-au îndeplinit prevederile pla
nului cincinal 
globală.

Avansul de 
ca industria 
pînă la sfîrșitul anului 
prevederile cincinalului, o producție 
de circa 2 miliarde lei, materializată 
în 400 mii tone oțel, 135 mii tone 
laminate finite pline, un miliard 
kWh energie electrică și alte produse 
importante.

Creșterea vertiginoasă a potenția
lului industrial al acestui județ este 
ilustrată de faptul că în 1975 pro
ducem de aproape 2,5 ori mai mult 
decît în anul 1970. Ca urmare a efor
tului de investiții făcut de economia 
națională, în ultimii cinci ani, în ju
dețul nostru au fost date în exploa
tare peste 100 noi obiective econo
mice în industrie și agricultură și 
numeroase edificii social-culturale. 
Pe platforma Combinatului siderur
gic, în actualul cincinal au fost puse 
în funcțiune 4 baterii de cocs, două 
mari furnale de cîte 1 700 mc fieca
re, o nouă oțelârie cu trei converti- 
zoare și 2 melanjoare, două laminoa
re de benzi și alte agregate. Ritmu
rilor înalte le-au fost asociate preocu
pări susținute pentru continua mo
dernizare a producției. în acești cinci 
ani au fost asimilate 140 mărci 
oțeluri, noi sortimente de tablă 
benzi, s-a produs o gamă variată 
nave maritime, precum și multe 
gregate și mecanisme necesare con
strucțiilor de nave, se construiește 
pentru prima dată în țara noastră 
platforma de foraj marin, ceea ce

1971—1975 la

timp obținut 
județului să

producția

permite 
realizeze 

1975. peste

de 
și 

de 
a-

C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
prestigiu aconstituie o realizare de 

industriei românești.
Capacitatea în creștere 

triei gălățene, competitivitatea spori
tă a produselor au permis să se li
vreze suplimentar la export produse 
în valoare de 2,4 miliarde lei valută, 
sarcinile cincinalului în acest dome
niu fiind îndeplinite încă din luna 
martie a anului 1974.

Productivitatea muncii în industria 
județului a sporit cu 77,6 la sută față 
de anul 1970, pe această bază s-au 
realizat. în acest cincinal, trei pă
trimi din sporul producției indus
triale. Planul de beneficii va fi depă
șit pînă la sfîrșitul acestui an cu 2 
miliarde Iei.

In agricultura județului, producți
ile medii la hectar au crescut în 
această perioadă cu 23.9 la sută la 
porumb, cu 28,9 la sută la grîu, cu 
10,8 la sută la struguri, efectivele de 
animale au sporit anul acesta, față 
de 1970, la bovine'cu 25,6 la sută, la 
porcine cu 60 la sută, la ovine cu 39 
la sută, iar la păsări de peste 3 ori.

Concomitent, au crescut și venituri
le tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, s-au îmbunătățit condițiile de 
locuit, s-a extins și modernizat re
țeaua comercială și de servire, de 
asistență medicală, de învățămînt și 
cultură. S-au construit și vor fi date 
în folosință pe întreaga perioadă a 
celor cinci ani peste 15 000 aparta
mente, un spital de 1 300 paturi, 300 
săli de clasă, 4 000 noi locuri în că
mine, creșe, grădinițe și alte obiective 
importante cu destinație socială.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, raportîndu-vă aceste re
zultate, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Galați vă mulțumesc 
din toată inima și cu' acest prilej 
pentru grija personală manifestată in 
scopul dezvoltării și continuei înflo-

a indus-

riri și a acestui minunat colț al pa
triei, pentru prosperitatea întregii 
noastre patrii socialiste.

în prezent, organele și organizații
le de partid, colectivele de oameni ai 
muncii desfășoară o intensă activi
tate în vederea realizării sarcinilor de 
plan pe acest an și pentru pregătirea 
cît mai grabnică a viitorului cincinal.

îngăduiți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm că vom 
depune toate eforturile, vom mobiliza 
spiritul creator și întreaga noastră 
putere de muncă pentru a pune cît 
mai deplin în valoare resursele ma
teriale și umane ale județului, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
realiza exemplar marile obiective ale 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice.

Una din numeroasele imagini intîlnite ieri pe strâzile și bulevardele Capitalei. 
Cu mașini și utilaje, cu lopeți șl tîrnâcoape, bucureștenli acționează energic 
pentru înlăturarea zăpezii și a straturilor de gheață de pe arterele de 

circulație foto ; Agerpre»

Bătălia pentru înlăturarea
greutăților create de viscol continuu

Se muncește cu multă îndîrjire pentru degajarea căilor de circulație, 
asigurarea materiilor prime pentru întreprinderi și repunerea în

funcțiune a liniilor electrice avariate
IAȘI

VALEA SEBEȘULUI

Record de înaintare in subteran
Pe șantierul hidro

energetic de pe Valea 
Sebeșului, unde se 
află în construcție hi
drocentralele de la 
Șugag și Gilceag. re
cordurile de muncă se 
succed. Brigada de mi
neri condusă de Va- 
sile Poalelungi. lu- 
crînd la aducțiunea 
principală Tău — Șu

gag, a realizat în 
luna octombrie 142 
metri liniari de ga
lerie, depășind astfel 
recordul șantierului — 
de 125 metri liniari — 
care aparținea ace
leiași brigăzi. Planul 
lunar de înaintare în 
galerie este de 90 ml. 
De altfel, brigada de 
mineri a maistrului

Vasile Poalelungi, a- 
flată în întrecere cu o 
altă brigadă, care lu
crează la aducțiunea 
din punctul Șugag, ur- 
mînd să se întîlnească 
sub munte, a realizat 
sarcinile de plan pe 
întregul an cu două 
luni mai devreme. 
(Ștefan Dinică)'.

începînd de duminică, în 
județul Iași a nins și a vis
colit continuu, formîndu-se 
în unele locuri troiene pînă 
la 2 metri. Ca urmare a ză
pezii abundente, s-au blo
cat, rînd pe i' 
109 trasee 
ziua de 25 
mai circulat 
stația Iași 
Din această 
de suferit 
țehnico-materială, __
sebi pentru întreprinderea 
metalurgică, Combinatul de 
fibre sintetice, întreprinde
rea de prelucrare a mase
lor plastice, întreprinderea 
mecanică Nicolina și între
prinderea „Textila" din 
Iași. Din cauza viscolului, 
au căzut și o serie de linii

rînd, toate cele 
I.T.A., iar în 

noiembrie n-a 
spre și din 

nici un tren, 
cauză, a avut 
aprovizionarea 

îndeo-

electrice de 20 kilowați, a- 
fectînd 53 posturi de trans
formare și 31 ' .
Lucrează pentru restabili
rea situației 12 echipe de 
intervenții de la I.R.E. Iași.

Comandamentul județean 
a luat măsuri energice pen
tru desfundarea drumurilor 
cu autofreze, autogredere, 
buldozere. Mii de cetățeni 
din Iași ajută la descon
gestionarea arterelor de 
circulație. Astfel, în cursul 
zilei de ieri, pe .unele tra
see autobuzele și tramvaie
le au început să circule din 
nou. Acțiunea de deszăpe
zire continuă în tot jude
țul. Comandamentele jude
țean, municipal, orășenești 
și comunale iau măsuri 
pentru ca întreaga popu
lație să ajute la deszăpezire.

localități.
TULCEA

La Tulcea, dificultățile 
create de viscolul puternic 
și zăpada abundentă încă 
se mențin. Nici după 48 de 
ore de la întrerupere, legă
turile cu sistemul energetic 
național n-au fost ieri re
stabilite. Se depune o mun
că dîrză, întrucît sint multe 
cablnri rupte și stîlpi de 
înaltă tensiune doborîți la 
pămînt. Din această cauză, 
se mențin încă suspendate 
unele servicii publice, 
cursuri șbolare, spectacole 
cinematografice. S-a redes
chis însă traficul pe Du
năre și se circulă, dar 
cu întîrzieri, pe linia ferată 
Tulcea—Medgidia. în uni
tățile economice tulcene co
lectivele sînt mobilizate la 
degajarea zăpezii, în vede
rea reluării activității pro-

ductive de îndată ce se va 
furniza energia electrică 
necesară. Aprovizionarea 
populației se desfășoară în 
condiții normale. Urmare a 
măsurilor energice luate de 
organele locale de partid și 
de stat, in magazine există 
zilnic pîine proaspătă, pro- 

• duse lactate, carne, pește, 
cartofi. La ora cînd trans
mit (ieri, ora 12), în locali
tățile județului ninge slab. 
Zăpada însă continuă să fie 
viscolită puternic.

GALAȚI
Pe tot cuprinsul județu

lui Galați continuă cu spo
rită inlensitate acțiunile 
menite să readucă la nor
mal întreaga activitate a 
localităților. în marile

(Continuare in pag. a III-*)
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LA „GRIVITA ROSIE“ DIN BUCUREȘTI**9 9 • ’

Pregătirea producției anului viitor 
este într-un stadiu avansat

ÎN LEGUMICULTURA
munca nu contenește iarna

I
I 
!
I
I 
I 
!
I

La datorie
în miez de noapte, la unitatea 

militară în care muncește și ofi
țerul Gheorghe Chitic s-a pri
mit un telefon de la consiliul 
popular județean. Mai 
zis, un apel pentru o 
tervenție promptă într-o 
puternic afectată de viscol, 
diat au fost puse în stare de 
marș utilaje prevăzute cu lame 
de buldozer și însoțite de ostași 
care au început o luptă aprigă 
cu nămeții și biciuirea crivățu
lui. Reținem acțiunea energică a 
ostașilor din echipa'ele coman
date de subofițerii C. Cristoiu și 
Gh. Manea, care au deblocat nu
meroase autovehicule înzăpezite 
și au lucrat ia redarea în circui
tul rutier a unei șosele. ca 
și intervenția bărbătească a 
celor de sub comanda loco
tenentului V. Bădescu. care au 
reușit să salveze din troienele de 
zăpadă numeroase animale. în 
momentul în care dăm la tipar 
aceste rînduri sîntem informați 
că militarii se află încă pe fron
tul zăpezii. La datorie !

în atentia
9

vînătorilor

bine 
in- 

zonă 
Inie-

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Zăpada și viscolul din aceste 
zile s-au abătut și asupra viețui
toarelor pădurii — căprioare, 
cerbi, iepuri, fazani... Dar vînă- 
torii și silvicultorii au sărit în 
ajutorul lor, asigurîndu-le hrana 
necesară : milioane de kilograme 
de furaje, semințe, frunzare... In 
circă sau cu săniuța, hrana este 
dusă pe pirtii și poteci pină în 
locurile ușor accesibile vînatului. 
Si penttu că acest lucru nu este 
deloc ușor, dar și pentru că este 
absolut necesar. Asociația Gene
rală a Vinătorilor și Pescarilor 
Sportivi a lansat în aceste zile 
friguroase un călduros apel că
tre toți membrii săi. spre a fi nu 
numai buni ochitori, ci si ocro
titori vrednici de laudă. Pentru 
că bine a spus cine a spus — 
și nu e un paradox : cel 
mai bun prieten al vînatului 
este însuși... vinătorul.

Tatăl fugar
De cîteva luni de zile, Ion 

Ularu, din comuna Tetoiu-Vîlcea, 
a dispărut fără urmă. Si tot de 
atita vreme, cei patru copii ai 
săi, lipsiți de sprijinul tatălui, a- 
pelează la ajutorul primăriei. 
Primăria le-a asigurat lemne de 
foc și produse de strictă necesi
tate. Un singur lucru nu a putut 
și nu poate să le asigure : căl
dura părintească! Dacă vreun ci
titor al acestor rinduri il intil- 
nește pe tatăl hoinar, este rugat 
să-l tragă de misled și să-i a- 
ducă aminte de cei patru copii 
lăsați de izbeliște.

„Făcătoare 
de minuni"

Anul acesta, harnicul 
colectiv de la întreprin
derea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capi
tală a obținut rezultate 
prestigioase, demne de re
marcat. Cu aproape opt 
luni mai devreme, respec- 
tindu-și angajamentul luat 
in întrecerea socialistă, a 
îndeplinit prevederile pla
nului cincinal. De aseme
nea. planul la producția 
globală pe zece luni din 
acest an l-a realizat în 
proporție de 101,5 la sută, 
în timp ce productivitatea 
muncii a fost superioară 
nivelului prevăzut cu a- 
proape 1 la sută. „Sînt 
create condiții — aprecia 
ing. Ion Chivăran. direc
tor tehnic al întreprinde
rii — ca angajamentele 
asumate în întrecerea so
cialistă din acest an (rea
lizarea suplimentară a 
unei producții globale în 
valoare de 10 milioane lei 
și a unei producții-marfă 
în valoare de 12 milioane 
lei) să fie îndeplinite". .

în prezent, concomitent 
cu eforturile pentru în
cheierea anului 1975 cu 
rezultate cit mai bune, în 
Întreprindere se desfășoa
ră ample acțiuni pentru 
pregătirea temeinică a 
producției anului viitor, 
în așa fel incit sarcinile 
din primul an al noului 
cincinal să fie înfăptuite 
ritmic, in bune condiții. 
Drept urmare, la ora ac
tuală. comenzi care însu
mează 27—28 la sută din 
planul producției de uti
laje tehnologice pentru 
1976 se și află lansate in 
fabricație. Este de relevat 
că circa 500 tone de uti
laje din producția prevă
zută pentru trimestrul I 
al anului viitor se vor fa
brica in devans, încă in 
acest an. De asemenea, 
întreprinderea bucureș- 
teană dispune in mare 
măsură de documentația 
de execuție pentru utila
jele tehnologice destinate 
șantierelor de investiții.

— într-adevăr. în pri
vința asigurării documen
tației de execuție pentru 
utilaje tehnologice. Ia ora 
actuală stăm mult mai 
bine ca anul trecut, apre

cia directorul tehnic al în
treprinderii. Dispunem in 
prezent de 90 la sută din 
documentația necesară 
pentru întreg anul viitor.

— Deci, alături de reale 
cîștiguri de timp, mai 
există și întîrzieri ?

— Și una și ălta. Adică, 
pentru 7—8 la sută din 
acest volum de documen
tație, proiectantul (Insti
tutul de cercetări și pro
iectări pentru rafinării și 
petrochimie din Ploiești) 
mai are față de noi fie 
unele restante (la 4 pozi

de aceeași Calitate, fabri
cate în țară. Iar modali
tățile de soluționare a a- 
cestei probleme se anali
zează de vreo 3 luni. Tot 
în legătură cu documen
tația de execuție, inter
locutorii observau, critic, 
că e necesar ca, în mai 
mare măsură decît pînă 
acum, specialiștii care 
preiau proiecte după li
cențe străine să le treacă 
prin filtrul concepției și 
gindirii tehnice proririi, 
ținînd seama de posibili
tățile tehnologice existen

• 90 la sută din documentația de 
execuție este asigurată © în secții 

se lucrează la comenzi pentru anul 1976
• Ce așteaptă întreprinderea din par

tea unor proiectanți

ții — schimbătoare de 
căldură și coloane de 
fracționare pentru ex
port), fie de clarificat și 
pus la punct o serie de 
detalii la unele proiecte, 
care ne-au fost predate în 
timp optim, dar, din pă
cate, incomplete.

Deși nu reprezintă vo
lume prea mari de docu
mentații de execuție pen
tru utilaje, restantele 
semnalate afectează to
tuși pregătirea realizării 
în condiții noiynale, în 
flux continuu, a acestora. 
Amănunte în legătură cu 
aceasta ne sînt date de 
ing. Ion Vasilescu, șeful 
atelierului de proiectare 
de produse noi din între
prindere. și Ion Sterian, 
economist în serviciul 
desfacere din cadrul Cen
tralei industriale de uti
laj tehnologic chimic, 
petrolier și minier. Bună
oară, la una din comenzi 
pentru Combinatul petro
chimic Teleajen nu sînt 
lămurite unele detalii 
privind înlocuirea unor 
țevi din import cu altele.

te în întreprindere, de 
cerința de a realiză noile 
utilaje la un înalt ni
vel calitativ. .Am mai re
ținut că la documentația 
pentru coloana de stripa- 
re, tot pentru Combinatul 
petrochimic Teleajen, nu 
sînt încă definitivate ele
mentele de detaliu pen
tru execuția suporților de 
talere, iar la alte patru 
comenzi, proiectantul nu 
a stabilit poziția și docu
mentația de execuție pen
tru clipsuri (unele ame
najări exterioare). De a- 
semenea, s-au primit cu 
mari întîrzieri unele 
completări la documen
tația de utilaje ce urmea
ză să se fabrice pentru 
Combinatul petrochimic 
din Pitești.

Interesîndu-ne la Insti
tutul de cercetări și pro
iectări rafinării și petro
chimie Ploiești în legătu
ră cu modul de rezolvare 
a problemelor amintite, 
ing. Constantin Palanca a 
precizat :

— în cazul documenta
ției aferente instalației de

normal-parafină. pe care 
în anul viitor întreprin
derea „Grivita roșie" ur
mează să o producă pen
tru Combinatul petrochi
mic din Pitești, proiec
tantul nu va mai face 
nici un fel de modificări, 
thtîrzierile care au sur
venit s-au datorat dorin
ței și efortului specialiș
tilor institutului de a se 
căuta soluțiile tehnice 
cele mai bune.

La rîndul său, ing. Mi
hai Niculescu. directorul 
tehnic al Combinatului 
petrochimic Teleajen, 
ne-a spus :

— Șeful compartimen
tului nostru de utilaje, 
ing. Gheorghe Minus, se 
află la institutul ploieș
tean. unde insistă să se 
găsească grabnic soluția 
constructivă cea mai a- 
decvată pentru rezolva
rea problemei în suspen
sie de la reactorul alchi- 
lare. Oricum, asigurăm 
întreprinderea „Grivița 
roșie" că, în cîteva zile, 
va primi documentația 
necesară privind acest 
utilaj. în curind vom îna
inta constructorului de 
utilaje și restul de docu
mentație de execuție pen
tru celelalte comenzi.

Ar mai fi de adăugat 
că, tot pentru producția 
anului 1976, la centrul de 
cercetări și proiectări 
tehnologice pentru fabri
cație din cadrul centralei 
se lucrează intens ca, 
pînă la sfîrșitul anului, 
să se termine și să se pre
dea întreprinderii „Gri
vita roșie" documentația 
pentru circa 1100 tone de 
utilaje. în acest fel, dis- 
punînd de întreaga docu
mentație tehnică necesa
ră pentru producția din 
primul an al viitorului 
cincinal, harnicul colectiv 
de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai uzinei 
bucureștene va putea să 
realizeze ritmic și inte
gral comenzile de utilaje 
tehnologice pentru șantie
rele de investiții.

Sever UTAN 
Constantin 
CAPRARU

Din toate județele sosesc la redacție vești referitoare la desfă
șurarea activității in legumicultura avînd ca scop pregătirea viitoarei 
recolte. Se evidențiază preocuparea organelor locale pentru traduce
rea în viață a programului de dezvoltare a acestei importante ramuri, 
astfel încît fiecare județ să-și asigure din producție proprie cantită
țile de legume necesare aprovizionării populației. Ce se întreprinde 
acum, în condițiile acestei ierni timpurii, pentru desfășurarea norma
lă a muncii în legumicultură ?

DOLJ
întreprinderea de sere Ișalnița, ju

dețul Dolj, cea mai mare unita
te cu acest profil din țară, și-a 
realizat sarcinile de plan ale acestui 
an la 20 noiembrie a.c. Pînă la sfîr
șitul anului vor fi livrate suplimen
tar peste 500 tone legume de seră. 
Dintr-o convorbire cu tov. Vasile 
Sandu, directorul întreprinderii, am 
reținut că și în condițiile grele de 
lucru din aceste zile, determinate de 
căderile masive de zăpadă și visco
lul puternic, în sere activitatea de 
producție se desfășoară normal. Zil
nic, de aici sint expediate spre pie
țele Craiovei și ale altor orașe din 
țară peste 50 tone de roșii, ardei 
gras și castraveți. Cu toate că afară 
mercurul termometrului a coborit 
mult sub zero grade, serele au pri
mit căldură suficientă de la termo
centrala Ișalnița. S-a acționat ferm, 
intr-o str.insă colaborare, pentru si
tuații deosebite. Numeroși muncitori 
de. la termocentrală și de la serele 
Ișalnița au lucrat în schimburi pre
lungite pentru a distribui căldură su

ficientă plantelor. Echipele mixte 
formate din mecanici, electricieni și 
muncitori legumicoli au stat zi și 
noapte în sere, intervenind prompt 
ori de cite ori apăreau aglomerări de 
zăpadă pe acoperișul serelor. Cu toa
te condițiile grele datorate ninsorii 
și viscolului, la serele din Ișalnița 
pregătirea producției anului viitor 
se desfășoară în cele mai bune con
diții. în prezent se lucrează intens 
Ia plantatul castraveților, ardeiului 
gras și verdețurilor, astfel încît la 
sfirșitul lunii ianuarie și începutul 
lunii februarie consumatorii vor avea 
la dispoziție primele cantități de le
gume proaspete din ciclul I al anu
lui 1976. (Nicolae Băbălău),

PRAHOVA
în serele din apropierea Ploieș- 

tiului — cele de la Bărcănești și 
Tătărani, care însumează o supra
față de aproape 200 de hectare — 
concomitent cu recoltatul tomate
lor, se pregătește intens producția 
de legume a anului 1976. La în

treprinderea de sere Tătărani, bună
oară, răsadurile frumos crescute (3,5 
milioane de fire) au început să se 
planteze. Este vorba de ardeiul gras 
și de varza albă care se cultivă in
tercalate. Pînă la 25 noiembrie se 
plantaseră 6 hectare din cele 33 pla
nificate. S-au mai plantat, de ase
menea, pentru livrarea pe piață la 
sfirșitul lunii decembrie, salată și 
ceapă verde, mărar, pătrunjel, alte 
verdețuri atît de căutate de gospodi
ne. După cum ne-a informat direc
torul tehnic, ing. Paul Focșeneanu, 
pe timpul viforos din ultimele zile 
s-au luat măsuri pentru ca intempe
riile să nu pună în pericol producția 
de seră.

Și la Bărcănești a început planta
tul răsadului de ardei gras, urmîn- 
du-i imediat castraveții și vinetele, 
în ambele sere se apreciază că, da
torită măsurilor luate, trufandalele — 
castraveți, ardei gras, tomate — vor 
fi livrata cu circa 20 de zile mai de
vreme. Primii la piață vor ajunge 
castraveții — pe la sfîrșitul lunii ia
nuarie. Pînă atunci, de la Tătărani 
și Bărcănești se recoltează zilnic in 
jur de 90—100 tone tomate. Pentru 
ca aceste produse să fie livrate rit
mic. toate drumurile de acces au fost 
curățate de zăpadă. (Constantin Că
prarii).

IN CAPITALĂ

Extinderea serviciilor 
în satele clujene

I
I
I
I
I
I

Cum, necum, Rozalia M. 
Cîmpia Turzii și-a vîrît în 
ideea precum că ar fi, chipurile, 
„vrăjită" de cineva. Pentru a 
rupe vraja și a O dezlega de cele 
rele, Rozalia s-a dus la Marioara 
Anghel și Viorica Munțeanu. cu
noscute din auzite ca „făcătoare 
de minuni". Cele două au început 
ceremonia descîntecului 
și boabe de piper (de 
plus o sută de lei și un 
aur (de la „clientă"), 
„operație" de descîntec 
repetată la o scară mai mare : 
trei sute de lei, trei cuverturi, o 
verighetă de aur... Al treilea 
descîntat n-a mai avut loc. Făcă
toarele de minuni nu i-au putut 
„vrăji" pe cei din completul de 
judecată, astfel că au fost con
damnate la un an și patru luni 
închisoare și, respectiv, la un an 
închisoare.

din 
cap

cu apă 
la ele), 
inel de 
Aceeași 
a fost

Pantofi
| plimbați

De la magazinul de încălță
minte din Halele centrale ale 
Ploieștiului, Paula Gheorghiu 
(str. Friedrich Engels nr. 2) a 
cumpărat o pereche de pantofi. 
S-a dus cu ei acasă, dar n-a 
apucat bine să-i pună în picioa
re că li s-a și dezlipit talpa. Cum- 
părătoarea a fost îndrumată să 
se adreseze întreprinderii produ
cătoare („Progresii [“-București). 
A trimis pantofii întreprinderii, 
frumos împachetați, cu o scrisoa
re explicativă. După trei săptă- 
mini (la 2J noiembrie), pache
tul cu pantofii respectivi S-a în
tors la Ploiești. Cei de la între
prindere n-au avut nici măcar 
curiozitatea să-l desfacă, aplicind 
doar ștampila cu indicația retur 
Dar cumpărătoarea i-a trimis 
din nou la întreprindere. Să ve
dem cu ce „ștampilă" se vor în
toarce. Poate cu aceea a contro
lului tehnic de calitate.

Stop! Cum 
circulați?

La un control efectuat pe dru
murile publice de lucrători ai 
serviciului circulație din cadrul 
Inspectoratului județean de mi
liție Maramureș, au fost depis
tați trei taximetriști — Vasile 
Ciorba, Vasile Oros și Gheorghe 
Branic de la E.G.C.L. Sighetu- 
Marmației — circulînd în afara 
municipiului fără foi de parcurs 
și cu aparatele de taxare oprite. 
Cu alte cuvinte, le stătuse... 
ceasul. Au fost, firește, amen
dați. Ca și Petru Mihnea. găsit 
în aceeași zi tot fără foaie de 
parcurs, străbătind 60 km cu o 
basculantă de 15 tone. pentru 
că-și uitase mîncarea acasă... Ca 
și șoferul loan Novac, de la 
S.M.T.C.F. Leordina. care trans
porta Ia Baia Borșa cu un auto
vehicul de 8 tone pe fratele șefu- 

coloanei auto...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii

I
I

La ferma nr. 10 a întreprinderii horticole „1 Mai", tomatele recoltate din 
sere sint imediat expediate pe piețele Capitalei

Foto : E. Dichiseanu

în acțiunea de urba
nizare a comunei Gi- 
lău, județul Cluj, o 
contribuție importantă 
aduce și cooperația de 
consum, care a con
struit aici un super- 
magazin, un restau
rant cu grădină, o co
fetărie și a organizat 
25 de activități de 
prestări de servicii 
pentru populație. Au 
mai fost înființate un 
atelier de tîmplărie și 
o brutărie. Gilăul nu 
este un caz singular. 
Asemenea localități cu 
o rețea de servicii di
versificată întîlnești 
des în județul Cluj : 
Aghireș, Vlișoara,. Flo- 
rești, Iara, Luna, Mi
hai Viteazu, Bonțida și 
altele. în prezent, 
pe teritoriul județului 
funcționează o rețea de 
720 de ateliere de pro
ducție și prestări de 
servicii pentru popu

lație, aparținind coo
perației de consum. To
varășul Alexandru So- 
poran, președintele u- 
niunii județene a co
operativelor de con
sum, ne informează că 
numai în acest an au 
fost organizate peste 
180 de ateliere pentru 
reparat radio, televi
zoare, obiecte de uz 
casnic și gospodăresc, 
ateliere de croitorie, 
cojocărie, de tîmplărie, 
pentru confecționat 
plăpumi, tricotaje, ti- 
nichigerii, brutării etc., 
care realizează anual 
urf volum de producție 
și prestări de servicii 
în valoare de peste 120 
milioane lei. Se poate 
spune — remarca in
terlocutorul — că în 
prezent nu există sat 
clujean fără asemenea 
activități.

în cadrul cooperației 
de consum a județului

Cluj ființează și o în
treprindere de produc
ție, prestări și con
strucții, care execută, 
printre altele, con
strucția, montajul, în
treținerea și repararea 
utilajului comercial, iar 
pentru populație — 
construcții și reparații 
de case, lucrări de ten
cuială și zugrăveli, in
stalații de apă, sani
tare și electrice, mobi- 
-Mter școlar și mobilier 
pentru bucătării.

Rețeaua de produc
ție și prestări de ser
vicii din județul Cluj 
va cunoaște o dezvol
tare și diversificare și 
mai mare. Volumul 
producției acesteia va 
crește în viitorul cin
cinal cu 80—82 la sută 
față de realizările a- 
cestui an. (Al. Mure- 
șan, corespondentul 
„Scînteii").

SIMPOZION 
DESPRE MONUMENTELE 

IRANIENE f
La Muzeul Unirii din Alba 

Iulia a avut Ioc un simpozion 
cu tema „Monumente antice, 
medievale și moderne din Iran", 
organizat de colectivul acestei 
frestigioase unități muzeistice, 

n cadrul simpozionului au fost 
subliniate contribuția civilizației 
iraniene la îmbogățirea tezau
rului cultural universal, strînse- 
le legături culturale dintre 
România și Iran. Expunerile au 
fost ilustrate prin proiecții de 
diapozitive înfățișînd imagini 
ale unor monumente din Tehe
ran, Ispahan, Șiraz și Persepo- 
lis. La simpozion au participat 
profesori din municipiul Alba 
Iulia, alți intelectuali, elevi. 
(Ștefan Dinică).

„PORTATIVUL TINEREȚII"
S-a încheiat de curînd, la Casa 

de cultură din municipiul Giur
giu, festivalul interjudețean de 
muzică ușoară românească „Por
tativul tinereții". Manifestarea, 
aflată la cea de-a Vl-a ediție, 
s-a desfășurat sub genericul 
„Ani fericiți" și a reunit 32 de 
interpreți din 12 județe ale tă
rii. Au fost interpretate unele 
din cele mai apreciate melodii’ 
de muzică ușoară ale compozi
torilor noștri. Juriul, alcătuit

din personalități ale vieții mu
zicale, a acordat premii și men
țiuni celor mai valoroși inter- 
preți.

A avut loc, de asemenea, și 
o dezbatere cu tema „Muzica 
ușoară românească .și actualita
tea", în care au fost analizate 
problemele conținutului tema-

CARNET
CULTURAL

tic, ale interpretării și difuzării 
acestui gen atît de îndrăgit. în
deosebi de către tineret. (Alex. 
Brad).

„SĂPTĂMÎNĂ 
CULTURALĂ"

Orașul Deta găzduiește în in
tervalul 24—30 noiembrie a doua 
ediție a „Săptămînii culturale", 
suită de manifestări cultural- 
educative artistice și științifice 
care se adresează tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii 
din localitate. Din program re
țin atenția simpozioanele „Cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice — rolul tehnologiei în 
modernizarea producției de bu

nuri . materiale", „Programul 
P.C.R. despre politica agrară în 
etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate", mon
tajul muzical-literar-coregrafic 
„Prin muncă și cînt te slăvim 
partid",, expozitig „Mîinilor mă
iestre", întîlniri ale tinerilor cu 
activiști de partid și cu veterani 
din producție, spectacole de tea
tru și de folclor etc. Ca invitați 
participă oameni de știință, artă 
și cultură din municipiul Timi
șoara. (Cezar Ioana).

DANSUL TEMATIC
în orașul Cărei (Satu-Mare) 

s-a desfășurat prima ediție a 
festivalului județean de dans 
tematic, manifestare care își 
propune să confere mai accen
tuate valențe politico-educative 
activității formațiilor coregrafi
ce de amatori, să sporească ro
lul lor educativ-formativ în 
dezvoltarea conștiinței socialis
te, a sentimentelor de dragoste 
față de patrie și partid. Pe pri
mele locuri s-au situat dansuri
le tematice: „Spre lumină", .in
spirat din lupta comuniștilor în 
anii ilegalității (Școala popu
lară de artă). „Constructorii" 
(U.J.C.M.), „Șezătoare" (Cămi
nul cultural Vetiș), „Modele, 
modele" (Cooperativa „Munca"), 
„Culesul căpșunului" (Căminul 
cultural Cidreag), „Copiii lumii 
cîntă pacea" (Școala populară de 
artă. (Octav Grumeza).

Deși iarna a venit mai devre
me. in serele situate in cartieru 
Militari din Capitală, aparținind în
treprinderii horticole „1 Mai", mun
ca se desfășoară fără întrerupere. 
Aici, Ia temperatura de plus 21 grade, 
culturile de tomate au condiții exce
lente de dezvoltare. „Cu toată nin
soarea de afară, activitatea decurge 
în mod normal — ne-a spus ing. 
Sica Moisescu, șefa fermei nr. 10. 
Este adevărat că, în condițiile scăderii 
temperaturii și ninsorii abundente, 
am fost nevoiti să luăm unele măsuri 
speciale. Pe timpul nopții, mai ales, 
am suplimentat numărul oamenilor 
de serviciu, pentru ca procesul de 
producție să nu fie dereglat cu ni
mic. Măsurile aplicate în ultimele 
zile, cu participarea tuturor munci
torilor fermei, au făcut ca frigul să 
nu se simtă in interiorul serelor". 
Recoltarea tomatelor decurge in bune 
condiții. De aici sînt expediate zilnic 
la magazinul Agrocoop din piața Al. 
Moghioroș 1 000 kg tomate. Pentru a 
se obține, în continuare, producții 
mari, se execută concomitent lucrări 
de întreținere.

Pe terenurile de pe care s-a strîns 
recolta se fac pregătiri pentru viitoa
rea producție de legume. Solul din 
sere este schimbat și dezinfectat, se 
procură turbă și mraniță ; în zilele 
următoare va începe plantarea răsa
durilor de castraveți, iar apoi a celor 
de tomate. Din discuția cu tov. Eu
gen Sadovski, inginerul șef al între
prinderii, am reținut că din serele u- 
nității au fost livrate, în actualul ci
clu de producție, 300 tone roșii. Acum 
se fac pregătiri pentru primul ciclu 
de producție din anul viitor. „Solici
tăm centralelor termice — ne-a spus 
în încheiere interlocutorul — să ne 
livreze cantități suplimentare de căl
dură, astfel încît culturile să nu aibă 
de suferit". (Ion Teodor).

Realizări de prestigiu 
la întreprinderea de utilaj 

chimic din Ploiești
Mai puțin cunoscută, fabrica 

de rulmenți din cadrul între
prinderii de utilaj chimic din 
Ploiești se înscrie printre unită
țile de mare importanță eco
nomică din ramura respectivă. 
Ea este unitatea care constru
iește în țară rulmenți grei, ade- 
vărați coloși de oțel, care ajung 
pînă la o jumătate de tonă în 
greutate și la dimensiuni ce de
pășesc în diametru doi metri. 
Aici au fost realizați rulmenți 
de mari dimensiuni pentru ma
caralele de nave, solicitați și a- 
preciați de întreprinderea „Pro
gresul" din Brăila. Tot aici se 
produc rulmenți pentru tram
vaie silențioase, excavatoare hi
draulice, instalații de foraj, uti
laje grele. (C. Căpraru).V

Tradiția „Spiritului critic"
„Eseu despre obiec

tivitate" este titlul 
unui articol apărut în 
ultimul număr al 
„României literare", 
sub semnătura acade
micianului Iorgu Ior
dan. Distinsul cărtu
rar pătrunde, cu o cu
ceritor de tinerească 
simplitate. în arena 
dezbaterilor privind 
implicațiile etice ale 
actului critic în litera
tură și artă și ne ofe
ră o lecție de ceea ce 
cu un termen mai pu
țin academic am pu
tea numi : „spusul lu
crurilor pe nume".

Deși autorul iși inti
tulează prelegerea ținu
tă în aula paginii tipă
rite : „eseu", nu ne 
scapă tâlcul ghilimele
lor puse de domnia sa 
de-a .stînga și de-a 
dreapta acestui cuvînt, 
ca două mijiri de zim- 
bet. Drept care ne 
grăbim să conspectăm 
conștiincioși, extră- 
gînd. cum se spune, 
ideile principale. Care 
sint acestea ?...

1. „în ultima vreme 
se vorbește tot mai 
mult și mai insistent 
despre îndatoririle cri
ticii literare". 2. Dar. 
in discuții, „tovarășii 
noștri" uită că disci
plina de care e vor
ba „însemnează, mă
car aproximativ, ace
lași lucru cu spirit 
critic" (aici, firesc, evo
carea lui G. Ibrăilea- 
nu). 3. Cauzele aces
tei nedorite omisiuni ?

Sînt „...multe și, apa
rent, diferite una de 
alta. Una, poate cea 
mai importantă, este 
slaba pregătire profe
sională a unui mare 
număr de critici sau 
cronicari literari". Alta 
este „de ordin ideolo
gic și politic". 4. Cum 
se manifestă lipsa de 
obiectivitate ? a. Cri
ticii nu se ocupă de 
lucrările „slabe sau 
proaste", pentru că 
„de ce să se lege la 
cap dacă nu-i doare", 
b. Criticii cu autorita
te laudă uneori cărți 
slabe, atitudine „și 
mai condamnabilă" 
cînd este vorba de lu
crări ale unor , autori 
consacrați. c. Criticii 
tineri se pronunță se
ver doar cînd e vorba 
de scrieri ale începă
torilor. d. Criticii sînt 
și ei oameni și, deci, 
în activitatea lor „a- 
fectivitatea joacă un 
rol foarte important", 
însă „există o limită 
a simpatiei și antipa
tiei" peste care nu 
trebuie trecut, pentru 
că se ajunge la „inte
rese de grup", e. A- 
ceste interese se ma
nifestă astfel : „Un 
mare admirator al 
scriitorului X devine 
detractor al lui Y, 
dacă intre aceștia er 
xistă, cum se întîm- 
plă, din nefericire des
tul de des. animozi
tăți..." f. Subiectivita
tea duce și la „con
vingeri «nestrămuta

te-". De «pildă, un 
„scriitor bun, foarte 
bun sau mare... de
vine ușor, în min
tea noastră, un fel 
de tabu. Nu se cuvine, 
deci, să-l‘ critici, fie și 
cu toată deferenta, 
pentru o carte mai 
puțin bună sau pentru 
părțile mai slabe ale 
unei cărți bune !“ 5. 
în sfîrșit, motivul 
«crierii acestui „eseu"? 
„Nu m-a lăsat inima", 
mărturisește autorul, 
precizind că este vor
ba de inima cetățea
nului care sălășluiește 
în „omul de știință, 
fie și nespecialist în 
materie" (de critică li
terară).

Așadar, un academi
cian în arenă dezbate
rilor etice ale criticii. 
Gestul ni se pare 
exemplar și îl con
semnăm ca atare, re- 
ceptindu-i toate sen
surile. Mai adăugăm 
că această operație de 
larg interes obștesc — 
și definitivă ca inven
tar al problemelor — 
se consumă pe spațiul 
restrîns al unei jumă
tăți de pagină de re
vistă. De pildă, cam 
cit jumătate din spa
țiul tipografic ocupat 
mai deunăzi de doi a- 
preciați critici literari, 
într-o nu mai puțin 
apreciată revistă, pen
tru un schimb de re
proșuri într-o proble
mă „fundamentală" 
pentru destinul litera

turii noastre : primul 
reproșează, celui de-al 
doilea că l-a fă
cut „dogmatic" într-un 
articol ; cel de-al doi-

lea îl face cu ou și cu 
oțet pe primul pre
cum că se înșeală, că 
el, de fapt, în artico
lul acela îl lăudase,

Filarmonica „George 
in Italia

Recent s-a întors din 
Italia, după un turneu 
de mare succes, Filar
monica „George Enes
cu". 12 zile — 10 con
certe. „Am avut oca
zia să ascultăm o or
chestră de prim rang, 
sub conducerea unui 
excelent muzician — 
IWircea Cristescu. Am 
putut admira minuna
tul har artistic al 
violonistului Ion Voi- 
cu, uluitoarea sa teh
nică, elemente care 
cuceresc pe oricare 
ascultător" („II Gior- 
no“). „Filarmonica 
«George Enescu» din 
București a inaugurat 
stagiunea ciclului «Po- 
meriggi musicali» cu 
un grandios succes — 
subliniază «Corriere 
de la Sera» după con
certul susținut la Mi
lano. Excelențele însu
șiri ale instrumentelor 
de coarde, asociate eu 
extrema siguranță a 
instrumentelor de lemn

și a alămurilor, au 
dus la o omogenitate 
absolută, Ia realizarea 
unui sunet de mare 
frumusețe. Această 
impresie a fost confir
mată și de interpre
tarea Simfoniei I de 
Mahler, în care diri
jorul a dat o probă 
de admirabilă sensibi
litate și inteligență... 
Aplauze cu ovații pen
tru Ion Voi'cu, care a 
ales ca bis o pagină de 
Wieniawski".

Turneu de succes, 
prezență de prestigiu, 
cu larg ecou in rin- 
dul publicului. Succes 
care nu este singular 
in această perioadă. 
De pildă, orchestra 
„Camerata" a fost pre
zentă la întîlnirile 
internaționale ale ti
neretului de la Bay
reuth (R. F. Germa
nia), unde tinerii mu
zicieni români, rente-, 
zentanți ai Conserva
torului „Ciprian Po-

„Blitz“-ul care...
După cum se știe, 

cele 70 muzee și secții 
de artă existente în 
România au în patrl-

moniul lor bogate co
lecții de lucrări de o 
inestimabilă valoare, 
aparținind artiștilor

dar, dacă e vorba pe- 
așa... Și dă-i și lup
tă !...

Petre DRAGU

Enescu"

rumbescu" din Bucu
rești, au primit meda
lia comemorativă „Ri
chard Wagner". A- 
mintim, de asemenea, 
aplaudatul turneu al 
„Ciocîrliei" în Olanda 
și cele 17 seri in 
care spectatorii au a- 
plaudat la Teatrul 
„Delfinario" din Pireu 
(Grecia) spectacolele 
ansamblului „Rapso
dia Română", despre 
care ziarul „Rizopas- 
tis" scria că este „unul 
dintre cele mai renu
mite din Europa, ca să 
nu spunem din întrea
ga lume".

Succesul Filarmoni
cii bucureștene. despre 
care scriam la începu
tul acestor rînduri, în
cununează, . deci, în 
mod strălucit. încă un 
an bogat al afirmării 
internaționale a valo
rilor intespretative ro
mânești.

Smaranda 
OȚEANU 

ucide
români clasici sau con
temporani, unele din
tre ele reprezentîn- 
du-ne cu cinste in

circuitul universal al 
artelor plastice, pre
cum și numeroase lu
crări aparținind unora 
dintre cei mai de sea
mă maeștri ai artei 
universale. Populari
zarea acestor valori se 
face prin intermediul 
expozițiilor — de bază, 
temporare, itinerante 
etc. — dar și prin filme 
documentare, diapo
zitive, seturi de foto
grafii, albume, pliante, 
cărți poștale ilustrate 
etc. Mulți vizitatori 
români sau străini își 
procură asemenea ma
teriale, alții se arată 
doritori să filmeze sau 
să fotografieze ei în
șiși operele.

Din păcate, dintre 
miile de astfel de vi
zitatori prea puțini 
știu (iar dintre cei care 
știu, prea puțini vor să 
țină seama) că, pe lin
gă o serie de factori 
fizici sau chimici care 
dăunează în mod deo
sebit picturilor, o „sim
plă" fotografiere — 
și cu atît mai mult o 
filmare — reprezintă 
pericole de... prim 
plan.

Căci fotografierile 
și, mai ales, filmările 
expun lucrările unor 
șocuri de lumină, de 
diferite intensități, ac- 
ționînd asupra sub
stanțelor folosite la 
elaborare (monomeri, 
polimeri). Șocul de 
lumină al „blitz“-urilor . 
fotografice, lumina pu
ternică a reflectoare
lor pentru filmări sau 
teletransmisii, căldura 
excesivă degajată de 
acestea duc ia o des
compunere înceată

(depolimerizare), care 
devine vizibilă abia 
mai tîrziu, cînd scade 
aderența peliculei 
plastice la suportul 
textil, de carton, de 
lemn.

Experiența Muzeului 
de Artă al Republicii 
(ca și a altor muzee) 
oferă, din păcate, su
ficiente exemple con
crete. Desprindem cî
teva. Astfel, pentru 
realizarea filmului 
„Trei peisaje", stu
dioul „Alexandru Sa- 
hia" a folosit timp de 
trei săptămini șase lu
crări de Nicolae Gri- 
gorescu, Ion Andrees- 
cu și Ștefan Luchian, 
dintre care cele mai 
puțin rezistente au su
ferit degradări apre
ciabile. De exemplu, 
„Peisajul cu turma de 
oi" al lui Grigorescu 
și „Autoportretul" lui 
Ion Andreescu, la nici 
18 luni de la filmări, 
prezintă o slăbire a 
aderenței stratului de 
preparație, iar culoarea 
mai puțin elastică s-a 
umflat, a crăpat și a 
căzut, cu grund cu tot, 
în mai multe locuri... 
Cazuri izolate ? O sta
tistică (pe 10 ani) a 
Muzeului de artă arată 
că, anual, un număr 
de circa 60 de institu
ții — edituri, muzee, 
reviste etc. — solicită 
aprobări. făcînd în 
medie 2 000 de foto
grafii pentru diferite 
instituții și 1 000 pen
tru cerințele muzeului. 
Au de suferit, mai a- 
les. lucrările des soli
citate („România revo
luționară" de Ro
senthal a fost filmată

și fotografiată de 43 de 
ori, „Atacul de la 
Smîrdan" de 48 de ori, 
„Autoportret" de 40 de 
ori, „Țărancă cu mara
mă" și „Fetița cu bas
ma roșie" de cite 48 de 
ori. „Țărancă din Mus
cel" de 52 de ori — a- 
ceasta, Intr-un singur 
an, de nouă ori de că
tre aceeași instituție : 
Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii").

...Și astfel, numai 
Muzeul de artă are la 
ora actuală în eviden
ță circa 60 de lucrări 
(multe de Grigorescu, 
Andreescu, Luchian, 
Țuculescu) aflate în 
stadiul de a nu mai 
suporta șocurile de 
lumină și de căldură. 
Se impune, desigur, o 
mai judicioasă folosire 
a filmelor, clișeelor și 
diapozitivelor deja 
existente. Este, de
sigur, necesară interzi
cerea (ca în toate ma
rile muzee ale lumii) 
sau limitarea aprobări
lor de filmare sau foto
grafiere. Trebuie, de
sigur, desfășurată o 
mai temeinică „muncă 
de lămurire"... Dar, în 
primul rînd, trebuie 
procedat energic, po
trivit prevederilor „Le
gii ocrotirii patrimo
niului cultural națio
nal al Republicii So
cialiste România". Alt
fel. „blitz“-ul care... 
ucide opera — fără să 
vrea aceasta — iși va 
continua acțiunea.

Teodora 
NEGUEESCU
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Sosirea in Capitală a unei delegații 
guvernamentale a

Cronica zilei
Republicii Gaboneze

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație guvernamentală 
a Republicii Gaboneze, condusă de 
Jean Stanislas Migolet, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, care va face o 
vizită oficială în țara noastră. Dele
gația va purta convorbiri în vederea 
dezvoltării cooperării în domenii de 
interes comun, în conformitate cu 
înțelegerile stabilite de președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, cu prilejul vizitei șefului sta
tului gabonez în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geologi
ei, Ștefan Nicolae, prim-adjtirict al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale române.

A fost prezent Jean Firmin N’Gon- 
det, ambasadorul Republicii Gabo
neze la București.

(Agerpres)

vremea
slab. Temperatura maximă a fost 
minus 1 grad.

de

28,
se

Ieri In țară : Vremea s-a menținut 
rece, dar s-a ameliorat din punct de 
vedere al precipitațiilor. Cerul a fost 
mai mult noros în jumătatea de est, dar 
ninsorile au slăbit treptat ca intensita
te și s-au restrîns ca arie. Vîntul a mai 
viscolit zăpada, In prima parte a zilei, 
în această parte a țării, dar treptat, 
după-amiază. a scăzut din intensitate. 
In cursul serii, a nins numai Izolat în 
sud-estul Moldovei, în estul Bărăganu
lui șl în Dobrogea. Temperatura aeru
lui la ora 14 a fost cuprinsă între minus 
a grade la Avrâmeni șt plus 2 grade la 
Tg. Jiu. Spre seară și-a făcut apariția 
ceața. în subcarpații Munteniei. In 
București : Vremea a fost rece. A nins

Timpul probabil pentru zilele de 
29 șl 30 noiembrie. în țară : Vremea 
va încălzi, mal ales în regiunile din 
vest. Cerul Va Ii variabil. Vor cădea 
precipitații slabe, locale, sub formă de 
burnițe și ploaie în Banat, Crișana și 
vestul Maramureșului, mal ales In a 
doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla moderat, prezentînd intensificări 
numai in zona de munte. Temperaturile 
maxime vor fl cuprinse ziua între mi
nus 3 șl plus 7 grade, mai ridicate în 
sud-vest, iar minimele vor coborî noap
tea între minus 10 și zero 
coborîte în prima noapte 
Muntenia și Moldova. Seara 
ța Se va produce ceață. In 
Vremea se va încălzi ușor, 
variabil. Vînt slab, pînă la potrivit din 
sud-vest. Ceață, dimineața șl seara.

grade, mai 
în Oltenia, 
și dlminea- 
București : 
Cerul va fi

Recomandări utile în aceste zile
pentru șoferii

Pentru ca spre și în zonele afec
tate de ninsoare și viscol să se poată 
asigura o bună aprovizionare a popu
lației cu produse alimentare și a 
unităților economice cu materii pri
me și materiale, numeroase autove
hicule trebuie să înfrunte vitregia 
vremii și starea precară a unor arte
re de circulație.

S-au luat măsuri ca agenții de cir
culație de pe traseele respective să 
vegheze deplasarea în condiții de si
guranță a acestor autovehicule care 
efectuează transporturi interurbane.

In același timp, conducătorii auto 
respectivi trebuie să ia ei înșiși 
toate măsurile de 
a putea face față 
se pot confrunta 
acest" sens, cîteva
Direcția circulație din Inspectoratul 
General al Miliției :

• înainte de a porni la drum, con
ducătorii auto să se informeze asu
pra condițiilor de circulație pe tra
seul pe care urmează să meargă ;

• încărcarea mărfurilor în carose
rii și remorci să se facă în așa fel, 
incit acestea să aibă stabilitate, altfel 
putîndu-se provoca accidente, balan
suri sau derută în rindurile celorlalți 
participant la traficul rutier ;

• Să se acorde prioritate trecerii și

de cursă lungă

prevedere, pentru - 
situațiilor cu care 
la drum. Iată, în 
recomandări de la

acționării utilajelor pentru degajarea 
zăpezii ;

• Să nu se staționeze pe partea 
carosabilă a drumurilor, decit în ca
zuri excepționale (în interes de . ser
viciu, în cazuri de defecțiuni teh
nice) ;

• Să se respecte cu strictețe toate 
regulile de circulație și, în mod deo
sebit, regimul de viteză corespunză
tor în funcție de starea drumului ;

e Cu maximă prudență să se cir
cule pe șoselele lunecoase, în special 
pe porțiunile pavate cu piatră cubică 
sau cu asfalt cu conținut bogat de 
bitum, precum și pe secțiunile cu 
denivelări provocate din cauza zăpe
zii care s-a tasat neuniform ;

• Dacă situația impune o stațio
nare mai îndelungată, și motorul 
funcționează pentru 
dura in cabină, să 
geamurile complet 
există pericolul de 
fixiere ;

• Este obligatorie
lor ștergătoare de parbriz, iar siste
mul de dezaburire a acestuia să 
în bună stare de funcționare ;

• în caz de oboseală, șoferii 
oprească pentru odihnă în prima 
calitate întîlnită.

a menține căl- 
nu se stea cu 

închise, întrucit 
adormire și as

folosirea ambe-

fie

să 
lo-

Tovarășul Emil Drăgănescu, vice
prim-ministru al guvernului, a pri
mit miercuri pe Bosko Dimitrijevici, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral și președintele Comitetului Fe
deral pentru Transporturi și Teleco
municații din R.S.F. Iugoslavia, care 
a făcut o vizită în țara noastră in
tre 24 și 26 noiembrie.

în timpul șederii în România, 
oaspetele iugoslav a avut. convorbiri 
cu Traian Dudaș, ministruktranspor- 
turilor și telecomunicațiilor, în cursul 
cărora au fost analizate posibilitățile 
de intensificare în continuare a legă
turilor dintre cele două organe cen
trale de resort 
cerii depline a

in vederea satisfa- 
cerințelor de trans-

port și telecomunicații impuse de 
dezvoltarea relațiilor economice și 
schimburilor comerciale dintre Româ
nia și Iugoslavia. De asemenea, s-a 
convenit să se semneze în cel mai 

■ scurt timp Acordul privind controlul 
aplicării regulilor de navigație. între
ținere și îmbunătățire a șenalului 
navigabil pe sectorul în care Dună
rea constituie frontiera între cele 
două state.

Oaspetele iugoslav a vizitat Com
plexul feroviar Brașov, Institutul de 
cercetări și proiectări tehnologice în 
transporturi, Centrul de calcul al 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, precum și alte obiec
tive.

Vizita delegației Ministerului Comerțului
și Serviciilor al R. P. Polone

Tovarășul Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a primit, miercuri, 
delegația Ministerului Comerțului și 
Serviciilor al R. P. Polone, condusă 
de Edward Wisnewski, prim-adjunct 
al ministrului, care se află în țara 
noastră în vederea definitivării și

semnării protocolului privind schim
bul de bunuri de larg consum intre 
cele două ministere pe anul 1976.

La întrevedere au luat parte Nico- 
lae Bozdog, prim-adjunct al minis
trului comerțului interior, precum și 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
R. P, Polone la București.

MĂSURI PENTRU BUNA DESFĂȘURARE
A TRANSPORTURILOR

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor anunță că în cursul 
zilei de miercuri circulația trenurilor 
de călători și mărfuri a fost asigu
rată, cu excepția unor șectoare din 
cadrul regionalelor București, Galați 
și Iași.

Pe magistralele București — Galați, 
București — Constanța, București — 
Suceava, București — Iași, circulația 
se desfășoară numai pe liniile direc
te, fără a se putea face încrucișări 
de trenuri din cauza blocării liniilor 
din unele stații. De asemenea, con
tinuă să fie îngreunată circulația pe 
Sectoarele fetești — Cernavodă — 
Constanța, Urziceni — Slobozia — 
Tăndărei — Fetești, Medgidia — 
Tulcea, Cimpina — Predeal, Tecuci— 
Bîrlad — Crasna — Iași, Adjud — 
Bacău — Roman — Suceava, Paș
cani — Iași, Buhăiești — Roman, 
Zorleni — Fălciu, Crasna — Huși, 
Urziceni — Făurei — Brăila — Ga
lați, Buzău — Mărășești — Adjud, 
Făurei — Tecuci, Mărășești — Te
cuci — Bărboși și Buzău — Făurei — 
Țăndărei.

Trenuri speciale de intervenții, zeci 
de pluguri feroviare acționează pen
tru îndepărtarea zăpezii de pe liniile 
ferate din Moldova, Dobrogea, Mun
tenia și sud-estul Transilvaniei. în

pentru înlăturarea

greutăților create de viscol continuă
(Urmare din pag. I)
triaje Bărboși, Galați, Te
cuci s-au desfășurat inten
se acțiuni pentru deszăpe
zirea liniilor, in vederea 
asigurării traficului inte
gral de var și alte materii 
prime pentru combinatul 
siderurgic și pentru alte 
unități economice din Ga
lați și Tecuci. La aceste 
acțiuni au participat mii 
de oameni, tineri și vîrst- 
nici, militari, feroviari. S-a 
îmbunătățit și aproviziona
rea populației.
25 noiembrie, 
s-au desfăcut 80 
300 hl lapte, 10
15 tone zahăr, 10 tone mă
lai. 1 tone carne etc. Alte 
importante cantități de ali- 

au fost transportate 
lal,r ‘itățile de desfacere 
gălațene în cursul nopții și 
în dimineața zilei de 26 
noiembrie. Anevoios se 
desfășoară încă transportul 
în comun. In dimineața zi
lei de 26 noiembrie circu
lau, cu mare greutate, doar 
autobuzele de pe 3 trasee. 
Pentru transportul angajă

rilor către combinatul si
derurgic, s-a folosit un 
mare număr de autobuze, 
pînă la descongestionarea 
totală a liniilor de tram
vai. Marile artere gălațene 
continuă să fie străbătute 
în permanență de utilaje 
de deszăpezire. Au răspuns 
chemării municipalității un 
mare număr de angajați 
din întreprinderi, instituții, 
școli, unități comerciale, 
numeroși cetățeni. Se poa
te însă acționa cu și mai 
mult spor, îndeosebi pentru 
redarea traficului normal 
între blocurile din cartiere. 
Numeroase blocuri din car
tierul Țiglina I (de pildă, 
cel din strada Partizanilor 
nr. 15 sau blocurile G 1 și 
G 2 proprietate personală 
și altele) sînt 
de zăpadă, fără ca 
rii lor să participe 
țiunea obștească ce 
fășoară în oraș.

VASLUI

în ziua de 
de pildă, 
tone piine, 
tone ulei,

înconjurate 
locata- 
la ac- 
se des-

Miercuri, 26 noiembrie, 
In județul Vaslui a conti
nuat să viscolească. S-au 
produs greutăți în desfă
șurarea normală a activită
ții în producție. în aprovi
zionarea populației 
transportul în comun, 
spiritul măsurilor luate de 
comandamentul județean, 
se acționează energic pen
tru descongestionarea arte
relor de circulație și deblo
carea căilor de acces 
unitățile economice, 
ticipă la deszăpezire 
de cetățeni. Utilaje 
pluguri, buldozere 
tofreze înlătură 
de pe străzi, pentru 
urma lor să poată

șl
In

spre 
Par- 

mii 
cu 

au-Și 
zăpada 
ca in 

circula

camioane cu materii pri
me spre întreprinderi, ma
șinile cu lapte, piine și pre
parate din carne pentru a- 
provizionarea populației. 
Datorită măsurilor luate de 
comitetul județean de 
partid, cetățenii Vasluiului 
și ai celorlalte localități 
din județ au găsit în aces
te zile in magazine canti
tăți suficiente de alimente : 
zahăr, ulei, pîine, ouă, lap
te, mălai, făină de griu, 
carne, legume, fructe. Cit 
timp drumurile au fost 
impracticabile, bidoanele cu 
lapte au fost aduse în ora
șul Vaslui cu săniile. Un 
cuvînt de laudă se cu
vine adresat întreprinderi
lor unde lucrează, în ma
joritate, femei. Toate schim
burile au decurs normal, 
muncitoarele venind la lu
cru pe jos, unele de la dis
tanțe de mulți kilometri. 
Prin grija organizației de 
partid și a sindicatului, la 
clubul Filaturii de bumbac 
s-au amenajat condiții de 
cazare, filatoarele benefi
ciind de căldură și hrană 
corespunzătoare.

NEAMȚ

drumul prin troiene, Spre 
destinație. Coloana — do
tată Și cu o stație de radio- 
emisie — a anunțat că, 
încet dar sigur, nutrețurile 
combinate au sosit la des
tinație. La fel s-a acționat 
și pentru transportul spre 
unitățile de desfacere din 
Piatra Neamț a 20 000 litri 
lapte de la cooperativa a- 
gricolă Bodești și ferma 
I.A.S. Mărgineni.

VRANCEA

SUCEAVA

O nouă avalanșă de nin
soare însoțită de viscole a 
anulat, în noaptea de 25 
spre 26 noiembrie, tot ceea 
ce se cîștigase cu o zi îna
inte in județul Neamț prin 
efortul depus pentru re
deschiderea arterelor de 
circulație și asigurarea 
unui ritm normal de acti
vitate in toate domeniile. 
Așadar, lupta cu nămeții 
continuă. încă din primele 
ore ale zilei de ieri, la co
mandamentul județean au 
început să sosească infor
mații cu privire la situațiile 
create în domeniul trans
portului în comun (îndeo
sebi în zona municipiului 
Roman), al aprovizionării 
platformei chimice Săvi- 
nești cu materii prime, al 
asigurării combustibilului 
pentru mijloacele auto și 
centralele de termoficare, al 
preluării laptelui de la uni
tățile agricole și desfacerii 
lui către populație. Toate 
și-au găsit rezolvarea cu
venită intr-un timp record.

O situație deosebită se 
crease ieri dimineață la 
Combinatul avicol din Pia
tra Neamț, unde rezervele 
de furaje pentru zecile de 
mii de păsări erau pe ter
minate. Cele două drumuri 
naționale care duc la Ro
man, unde se află fabrica 
de nutrețuri combinate, 
erau înzăpezite. Comanda
mentul județean a dispus, 
imediat, constituirea unei 
coloane din 23 de camioane 
din Roman, încărcate cu 
nutrețuri, care, avînd în a- 
vanpost utilaje de mare ca
pacitate pentru deschiderea 
căilor de acces, a început

După o noapte de efor
turi încordate, peste 2 000 
de oameni, ajutați de nu
meroase mijloace mecanice 
(buldozere, gredere. auto
gredere)., au redat circula
ției, în primele ore ale di
mineții de 26 noiembrie, 
drumul național Focșani — 
Rimnicu-Sărat. Forțe im
portante au fost concen
trate în sectorul Focșani — 
Adjud și Focșani — Galați 
— Brăila. S-a lucrat intens 
și la deszăpezirea drumuri
lor județene și, în mod 
deosebit, a celor care fac 
legătura între municipiul 
Focșani și orașele Odobești 
și Panciu, in Vederea asi
gurării upei bune aprovi
zionări a populației din a- 
ceste zone. Echipele de in
tervenție au acționat zi și 
noapte pentru înlăturarea 
avariilor și repunerea în 
stare de funcționare a re
țelelor electrice. Ieri di
mineață au fost puse sub 
tensiune liniile electrice de 
alimentare a comunelor 
Tîmboiești, SIobozia-Bra- 
dului, Pufești.

BUZĂU

stațiile în care nu s-a restabilit ali
mentarea cu energie electrică de la 
sistemul energetic național au fost 
puse în funcțiune grupuri electrogene 
care asigură funcționarea instalații
lor de centralizare electrodinamică 
și de dirijare a trenurilor.

Prin eforturi susținute, lucrătorii 
unităților teritoriale de drumuri, spri
jiniți de militari, au reușit ca în 
cursul acestei zile să redea în folo
sință autostrada București—Pitești 
(pe un fir), precum și șoselele națio
nale Ploiești—Buzău, Albești—Urzi
ceni, București—Urziceni—Buzău— 
Rm. Sărat, Urziceni—Malu, București 
— Ștefănești, București—Oltenița,
București—Giurgiu, Giurgiu—Zimni- 
cea, Praid—Gheorghieni, Cîmpulung 
Muscel—Bran, Constanța—Negru Vo
dă, Cobadin—Constanța, Vălenii de 
Munte—Cheia.

Direcția generală a drumurilor 
anunță că este interzis accesul tutu
ror tipurilor de autovehicule pe 50 
sectoare. Astfel, nu se poate circula 
pe traseele : Focșani—Bacău—Fălti
ceni, Malu—Slobozia—Hîrșova—Tul
cea, Buzău—Brăila, Tăbărăști—Pogoa
nele—Slobozia, Bacău—Vaslui, Ștefă
nești—Călărași—Băneasa, 
Ghimpați, 
Gheorghe 
Miercurea
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Tg. Ocna— 
Slănicul Moldovei, Lacul Roșu—Bicaz, 
Piatra Neamț—Bacău, Piatra Neamț— 
Tg. Neamț, Piatra Neamț—Roman, 
Gura Humorului—Suceava, Brăila— 
Slobozia—Călărași, Bărăganu—Țăn
dărei, Rm. Sărat—Brăila—Măcin— 
Tulcea—Babadag, Cataloi—Hîrșova, 
Chișița — Bîrlad—Vaslui—Iași—Scu- 
leni, Bîrlad—Fălciu, Crasna—Huși— 
Albița, Vînători—Ștefănești—Mano- 
leasa Prut, Tecuci—Șendreni, Galați— 
Oancea, Săbăoani—Tg. Frumos—Un
gheni, Tg. Frumos—Pașcani—Moțca, 
Tg. Frumos—Botoșani, Botoșani—Să- 
veni, Dărăbani—Rădăuți Prut, Boto
șani—Trușești, Călărași—Oltenița,
Tulcea—Constanța și Oltenița—Daia.

Miercuri după-amiază s-a reîntors 
în, Capitală, venind de la Conakry, 
delegația română condusă de gene- 
ralul-maior Gheorghe Gomoiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului Politic Superior 
Armatei, care, la invitația C.C. 
Partidului Democrat din Guineea 
a guvernului Republicii Guineea, 
participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a V-a aniversare a victo
riei poporului guineez asupra agre
siunii imperialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți generalul-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali, ofițeri 
superiori și reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Erau, de 
asemenea, de față membri ai Amba
sadei Guineei la București.

★
Cu prilejul celei de-â 31-a aniver

sări a eliberării Albaniei de sub ju
gul fascist și victoriei revoluției 
populare, la cinematograful „Capitol" 
din București a avut loc, miercuri 
seara, un spectacol de gală cu filmul 
„Duelul tăcut".

Despre importanța evenimentului 
și dezvoltarea schimburilor culturale 
dintre cele două țări a vorbit, cu 
acest prilej, M. Pârâianu, directorul 
Casei filmului.

La spectacol au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat Nikolla Profi, amba
sadorul R.P. Albania la București, 
alți membri ai ambasadei.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
O înțelegere de colaborare științi

fică între Universitatea din Bucu
rești și Universitatea din Berna—El
veția a fost semnată, miercuri, la 
București de rectorii celor două uni
versități — prof. dr. George Ciucu și 
prof. dr. Hans Jurg Luthi.

Documentul prevede schimburi a- 
nuale de cadre didactice și cercetă
tori pentru specializare sau pregăti
rea tezei de doctorat, precum și de 
materiale documentare privind struc
tura și conținutul invățămîntului în 
cele două țări.

★
Consiliul Executiv al Academiei 

Braziliene de Științe Umane a acor
dat tovarășului dr. Alexandru Ciucă, 
director la Institutul național de ge
rontologie și geriatrie din București, 
medalia și diploma : „Pro Mundi Be- 
neficio", „pentru întreaga activitate 
profesională pusă în slujba întăririi 
solidarității umane și edificarea unei 
lumi mai bune".

al 
al 
și 
a

determi- 
la lucru 
aproape

In noaptea de marți spre 
miercuri, în zona colinară 
și de șes a județului Su
ceava a nins abundent. Da
torită viscolului, circulația 
rutieră era închisă pe 4 
drumuri naționale, precum 
și pe toate arterele din ju
rul orașelor Suceava și Făl
ticeni. Datorită înzăpeziri- 
lor, în dimineața zilei de 
miercuri n-au putut ieși în 
cursă un număr de 186 au
tobuze, ceea ce a 
nat neprezentarea 
a unui număr de 
1 900 angajați.

In vederea lichidării grab
nice a efectelor înzăpezirii, 
comandamentele județean, 
orășenești și comunale au 
trecut la acțiuni energice 
pe tot cuprinsul județului. 
La deszăpezirea drumuri
lor acționează 208 utilaje, 
acestora adăugindu-li-se 84 
tractoare cu lamă, precum 
și un număr de 60 autoca
mioane și remorci. Totoda
tă, la Suceava, Fălticeni, 
Gura Humorului și in co
munele puternic afectate 
de viscol, Dumbrăveni, Ve- 
rești, Siminicia și altele, au 
ieșit la îndepărtarea zăpe
zii, cu mijloace manuale, 
peste 10 000 de cetățeni.

ILFOV

Giurgiu—
Oituz—Bacău, Orașul
Gheorghiu-Dej—Adjud, 

Ciuc—Comănești—Orașul

(Agerpres)

Expoziție de artă 
contemporană siriană

. în holul Ateneului Român s-a des
chis, miercuri la amiază, o expozi
ție de artă contemporană siriană, or
ganizată de Consiliul Culturii șl E- 
ducației Socialiste, în colaborare cu 
Sindicatul artelor frumoase din Si
ria. O selecție de peste 30 de ta
blouri în ulei oferă o privire de an
samblu asupra picturii siriene. în ex
poziție mai sînt prezentate afișe po- 

, Jitice, de artă, precum" și afișe turis" 
" tice. O convingătoare prezență o con

stituie fotografia artistică.
La vernisaj, pictorii Viorel Măr

ginean, secretar al Uniunii artiști
lor plastici, și Maad Orfaly, comi
sarul expoziției, au evocat legături
le româno-siriene de veche tradiție, 
fructuosul schimb de valori facilitînd 
cunoașterea și apropierea dintre cele 
două țări și popoare.

Au participat Dumitru Ghișe, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, loan Botar, 
secretar general al I.R.R.C.S..' func
ționari superiori din M.A.E., oameni 
de artă și cultură.

Erau prezenți Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

O operă monumentală
(Urmare din pag. I)
lume — Istorie a ro
mânilor, tipărită în 
limba franceză, între 
1937 și 1939, — an in 
care începuse scrierea 
Istoriologiei umane.

Dar această operă 
de vastă sinteză nu-1 
împiedica pe marele 
savant cu viziunea a- 
supra destinului de-a 
lungul mileniilor a is
toriei întregii omeniri 
să se aplece, vi
brant, asupra soar- 
tei propriului său po
por, amenințat — tot 
mai primejdios — 
nu numai în indepen
dența și suveranitatea 
națională, dar în 
săși
triei lui, Diktatul

în-
integritatea pa

ds

la Viena îl zguduie 
profund, făcind — in 
articolele din „Nea
mul românesc", deve
nit seismograf al con
științei naționale ul
tragiate — să vibreze 
tot mai adînc și sem
nificativ sufletul fie
cărui patriot. Nicolae 
Iorga afirmă o poziție 
deschisă, tot mai acu
zatoare, împotriva teo
riei „spațiului vital", 
împotriva susținători
lor ei, împotriva Ger
maniei hitleriste și a 
agenturii de trădători 
bezmetici care aveau 
să devină uneltele 
mutilării propriei lor 
patrii.

Și care aveau, toc
mai pentru a netezi 
drumul, de singe și 
cotropire, al nazismu

ro- 
cri- 
în-

lui, să-l răpună pe el 
insuși, istoricul din 
adincuri și, astfel, unul 
din cei mai prestigioși 
păzitori aj ființei 
mâhești. Această 
mă monstruoasă,
fierată cu cel mai pu
ternic protest de către 
clasa muncitoare, prin 
partidul ei, de către 
întregul popor, alături 
de întreaga lume civi
lizată, avea să încrus
teze — pentru tot
deauna — numele lui 
Nicolae Iorga pe răbo
jul martirilor acestui 
popor întru dăinuirea 
și propășirea 
lui adevărate.

Drept care 
cinstim- astăzi 
tr-o unanimă vibrație 
— numele, opera și 
jertfa.

istoriei

îi și 
— în-

R. P. POLONA

Sute de catarge...
în intimpinarea importantului eveniment care va avea loc la în

ceputul lunii decembrie — Congresul al Vll-lea al P.M.U.P. — oame
nii muncii polonezi înscriu noi și importante succese in marea croni
că a construcției socialiste. Constructorii de nave au constituit întot
deauna un important detașament al clasei muncitoare poloneze. Și ei, 
ca de altfel toți lucrătorii de pe cuprinsul țării, se vor prezenta la 
congres cu noi și importante realizări. Despre 
preocupările și proiectele lor am avut prilejul 
marele șantier naval din Gdansk.

aceste realizări, despre 
să discutăm pe larg la

Zi și noapte, utilajele grele 
ale direcției județene de 
drumuri acționează pentru 
restabilirea circulației în 
zonele afectate de viscol. 
După repunerea în circu
lație a traseelor de la Bu
zău spre Ploiești, Rm. Să
rat și Urziceni, miercuri a 
fost restabilit accesul pe 
șoseaua Buzău — Slobozia, 
pînă în comuna Pogoanele. 
Aici se acționează energic 
pentru a normaliza aprovi
zionarea cu materii prime 
și transportul muncitorilor 
la unitățile industriale. E- 
chipele exploatării electro- 
energetice dau o aprigă bă
tălie cu timpul pentru re
facerea liniei de curent 
distruse de viscol. La în
treprinderile industriale bu- 
zoiene se mai înregistrează 
încă peste 3 000 de munci
tori care nu au putut veni 
la lucru. Reorganizarea 
schimburilor asigură desfă
șurarea activității produc
tive aproape de limitele 
normale. Populația muni
cipiului Buzău participă în 
număr mare la degajarea 
străzilor.

Măsurile întreprinse 
miercuri dimineața de către 
comandamentul județean 
sînt de natură să asigure 
în continuare mobilizarea 
tuturor forțelor oamenilor 
muncii din județul Ilfov 
pentru desfășurarea unei 
activități normale în econo
mia județului și a Capita
lei, pentru aprovizionarea 
ritmică a populației. Peste 
70 de utilaje grele — auto- 
freze, autogredere, buldo
zere, sute de tractoare din 
secțiile de mecanizare, în
treaga zestre de utilaje 
grele a Trustului de îmbu
nătățiri funciare București 
acționează continuu pentru 
deszăpezirea autostrăzii 
București-—Pitești, a dru
murilor naționale Bucu
rești—Lehliu, Ghimpați— 
Găești, Oltenița—Daia, Chi- 
selet—Mănăstirea- și Giur
giu—Ghimpați, precum și a 
unor drumuri județene, 
pentru a permite transpor
tul oamenilor spre obiecti
vele economice din Capi
tală și aprovizionarea popu
lației. Cu toate eforturile 
depuse de către lucrătorii 
din domeniul telecomunica
țiilor, 21 de localități con
tinuă să rămînă fără legă
turi telefonice. Au sosit în 
ajutor echipe de muncitori 
specialiști din județele Bi
hor, Brașov și Sălaj. Vis
colul a rupt numai în ju
dețul Ilfov 900 de stîlpi de 
telegraf.

...Și totul a început, 
sau mai bine zis a re
început. de la zero — 
ne explica Kazimierz 
Rudzinski, secretar al 
comitetului de partid 
de la Șantierul naval 
„Lenin" din Gdansk. 
La terminarea războ
iului, țara dispunea de 
trei porturi în ruine, 
blocate de nave scu
fundate, de trei șan
tiere navale distruse si 
de cîteva epave pluti
toare de mic tonaj.

Iar azi... ? O apăsare 
pe niște butoane și 
pe ecranul terminalu
lui sistemului compu
terizat de informare, 
care servește trans
porturile maritime po
loneze, apar datele ce
rute. Poți afla în orice 
clipă în ce . 
globului se află fieca
re din cele 
ale flotei comerciale 
poloneze, cu un tonaj 
total de 3.8 milioane 
tdw (tonaj dublu în 
raport cu nivelul de 
acum cinci ani), ce și 
cît încarcă sau descar
că, stadiul pregătirii 
pentru o nouă cursă, 
încotro se îndreaptă 
etc. etc.

— Sintem la începu
tul computerizării — 
aflăm de la Stanislaw 
Samolewicz, director 
in Ministerul Comerțu
lui Exterior și al Mari
nei Comerciale. Deo
camdată, majoritatea 
informațiilor pot fi ob
ținute prin sistemul de 
prelucrare automată a 
datelor doar la noi, la 
conducerea Departa
mentului pentru navi
gație și transporturi 
internaționale. Este in 
curs dezvoltarea și in
stalarea aparaturii de 
terminale la diferite 
servicii de specialita
te, multiplicarea rela
țiilor cu cele două 
mari întreprinderi de 
navigație — „P.L.O."
din Gdynia, care între
ține, singură sau în co
laborare cu armatori 
din alte țări, curse re-

punct al

307 nave

gulate pe 36 linii ma
ritime și „P.Z.M." din 
Szczecin. specializată 
în transporturi de 
bune, minereuri, 
etc. Da, avem o 
foarte modernă, 
cientă, în rapidă 
vnltare, cu numeroase 
vase specializate pro
duse în șantierele 
noastre sau din străi
nătate. Cu toate aces
tea abia ținem pasul 
cu dinamica cerințelor 
schimburilor în conti
nuă creștere : doar 
patruzeci la sută din 
volumul transporturi-

căr- 
țiței 
flotă
efi- 

dez-

însemnări
de călătorie

lor maritime ale țării 
>e realizează cu nave" 
le noastre...

Să ne întoarcem la 
șantierul naval „Le- 
nin" din Gdansk, lea
gănul industriei navale 
poloneze. Cu cei 16 000 
de salariați proprii 
(din care 700 de ingi
neri navaliști), alături 
de care mai lucrează 
cîteva mii de specia
liști ai altor firme po
loneze sau străine pen
tru montajul instalații
lor electronice, de ra- 
dionavigație, de refri
gerare. de prelucrare 
a peștelui, de conser
vare a navelor, șantie
rul este cea mai mare 
unitate pe ramură și 
una dintre primele 
zece din lume. Un a- 
devărat colos indus
trial, care se prezintă 
în două ipostaze : pe 
apă și l'îngă țărm ca 
șantier naval, cu 
meroase corpuri 
navă în diferite
de asamblare și mon
taj — și mai încolo ca 
un vast șantier de con
strucții.

Ni se arată apoi o 
navă care exprimă, 
după aprecierea inter
locutorului nostru, „ce-

nu
de 

faze

rința cea mai acută a 
zilei de azi, probabil 
și de mîine". E vor
ba de o navă de tip 
„Ro-Ro“, la care se 
montau ultimele insta
lații. în condițiile 
care maioritatea 
turilor din țările 
curs de dezvoltare 
sînt încă în mod 
respunzător dotate cu 
macarale și mijloace 
de transport, aceste 
nave rapide, cu rol de 
conteiner și, totodată, 
de bac transportor sînt 
cele mai practice. Pupa 
navei, cu un deplasa
ment de 
deschide 
uriașă, 
pod de legătură 
cheiul portului.

Alte 16 nave se aflau 
în diferite faze de con
strucție. Sînt în pre
gătire tipuri noi, prin
tre care ,,Ro-Ro“-uri 
de capacitate mai mare, 
unități pentru trans
portul de gaze liche
fiate, fabrici plutitoa
re de conserve de peș
te ș.a.

în încheiere cîteva 
repere : în 1945 a în
ceput refacerea șantie
rului și, în paralel, re- 
condiționarea și reali
zarea de cutere mici 
de pescuit. în 1949 a 
fost pusă la dispoziția 
flotei comerciale po
loneze prima navă 
,.Stanislaw Soldek" de 
2 500 tdw. De atunci și 
pînă azi au fost lansa
te 717 nave, majo
ritatea livrate la ex
port în numeroase țări 
ale lumii, printre care 
U.R.S.S., R.F.G., An
glia, Norvegia, cu un 
deplasament total care 
depășește pe cel al în
tregii marine comer
ciale poloneze.

Azi, la numai trei de
cenii, industria navală 
și transporturile mari
time poloneze se bucu
ră de un înalt grad de 
competitivitate pe are
na internațională.

in 
por-

în 
nu 

co-

17 000 tone, se 
ca o poartă 
care devine 

cu
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HOCHEIȘTII NOȘTRI IN IUGOSLAVIA
9 9 •

în sala „Tivoli" din Liubliana a 
avut loc meciul internațional amical 
de hochei pe 
reprezentative 
României. La 

■un bun nivel 
mâni au 
de 7—3 
formației

gheață dintre echipele 
ale Iugoslaviei și 

capătul unui joc de 
tehnic, hocheiștii ro- 

obținut victoria cu scorul 
3—0, 3—2). Golurile 

au fost înscrise de
(1-1.
române

Tureanu, Pisaru (cite 2), Herghele
giii, Moroșan și Costea. Punctele e- 
chipei gazdă au fost realizate de 
Lepsa, Pirih și D. Beravs.

Aseară, la Jesenice, s-a disputat s 
doua întîlnire internațională de ho
chei pe gheață dintre echipele Româ
niei și Iugoslaviei. Hocheiștii români 
au terminat învingători cu scorul de 
6—5 (2—3, 2—0, 2—2).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ale ecjiipelorNoi meciuri . .

de baschet din R.P. Chineză
Continuindu-și turneul în țara 

noastră, selecționatele de baschet ale 
Armatei Populare de Eliberare „1 
August" din R. P. Chineză au evo
luat la Cluj-Napoca în compania e- 
chipelor universității locale. Parti
da feminină, deosebit de spectaculoa
să și echilibrată s-a încheiat cu sco
rul de 89—88 (57—37) în favoarea ju
cătoarelor chineze. în meciul mas
culin, baschetbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 83—75 
(44—34).

★
Aseară, oaspeții au susținut alte 

întîlniri în orașul Cluj-Napoca. în 
ambele meciuri, victoria a revenit 
gazdelor ; la masculin echipa Uni
versității Cluj-Napoca a obținut vic
toria cu scorul de 73—71 (44—36); iar 
la feminin selecționata divizionară a 
țării noastre a terminat învingătoare 
cu 84—79 (42—39).

TENIS
S-a încheiat turneul internațional 

de tenis de la Johannesburg, ulti
mul concurs din cadrul „Marelui 
Premiu — F.I.L.T." — ediția 1975. 
Proba de simplu bărbați a fost cîști- 
gată de americanul Harold Solomon 
(în finală 6—2, 6—4, 5—7, 6—1, cu 
compatriotul său Brian Gottfried).

★
în sferturile de finală ale turneu

lui internațional de tenis de la Hi- 
rakata (Japonia), jucătorul american 
Stan Smith l-a eliminat cu 2—6, 7—5, 
6—2 pe compatriotul său Bob Lutz, 
iar John Newcombe (Australia) a 
dispus cu 7—6, 7—5 de Cliff Drys
dale (R.S.A.). în semifinalele turneu
lui, care se vor desfășura la Tokio, 
Stan Smith îl va întîlni pe Ken Ro- 
sewall, iar John Newcombe va juca 
cu Tony Roche.

HANDBAL
La Gdansk s-a disputat întilnirea 

internațională amicală de handbal 
dintre selecționatele masculine ale 
Poloniei și Ungariei. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 19—19 (12—10).

tv

Forța creatoare a conștiinței socialiste
(Urmare din pag. I)

dine în îndeplinirea îndatoririlor 
sociale, ca și în relațiile interuma- 
ne. Imperativul subliniat acum 
pregnant de conducerea partidului 
este ca normele și principiile în
scrise în Codul etic să fie nu nu
mai însușite principial, ci materia
lizate zi de zi in întreaga activitate 
și comportare a celor ce muncesc.

Esențial este în acest sens ca 
toate mijloacele activității politico- 
educative să-și sporească aportul 
la asimilarea organică de către toți 
cetățenii țării a trăsăturilor defini
torii ale omului. înaintat, care pri
vește munca drept o îndatorire de 
onoare, iși îndeplinește cu devota
ment și responsabilitate sarcinile 
încredințate, acționează fără preget 
pentru dezvoltarea proprietății so
cialiste și gospodărirea cit mai efi
cientă a resurselor societății, îm
potriva oricăror manifestări de in" 
dolență sau chiul, de neglijență, 
indisciplină sau risipă. Este de da
toria organizațiilor de partid, a tu
turor organismelor sociale să im
prime în mod sistematic muncii 
politico-educative combativitate și 
intransigență împotriva reminis
cențelor ideologiei și moralei bur
gheze, a deprinderilor și moravuri
lor retrograde, a individualismului 
și egoismului, a tendințelor de a

subordona interesele generale ale 
societății unor interese înguste, 
particulare. Criteriul de apreciere a 
activității în acest domeniu îl con
stituie rezultatele practice obținute 
in colectivul respectiv în generali
zarea atitudinii noi față de muncă 
și avutul obștesc, a unei compor
tări înaintate în societate și fami
lie, în promovarea spiritului de 
dreptate, a respectului față de ade
văr. a cinstei și modestiei, a spiri
tului de responsabilitate socială.

Educarea comunistă a tinerei ge
nerații este cauza nobilă a între
gului partid, a întregului popor, a 
tuturor organismelor și instituțiilor 
societății noastre. De felul in care — 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recentul forum po
litic al tineretului României — 
fiecare organizație de partid va 
considera munca de educare a ti
neretului ca o sarcină de prim or
din, permanentă, depinde viitorul 
societății, al națiunii noastre socia
liste. Actuala etapă de dezvoltare a 
societății noastre pune la ■ ordinea 
zilei îmbunătățirea calitativă a ac
tivității de educare politică și cetă
țenească a tineretului, care să de
termine înrădăcinarea concepției 
despre lume și viață a clasei mun
citoare, stimularea dorinței tineri
lor de a continua și dezvolta tra
dițiile de luptă patriotică si revo-

luționară, de a se afirma ca cetă
țeni înaintați, dovedindu-și zi de zi 
prin fapte dragostea fierbinte față 
de patrie.

Organizațiile de partid, organiza
țiile de tineret, școala, ca principal 
factor de instruire și educare a ti
neretului, toate organismele sociale 
sînt chemate să situeze in centrul 
întregii activități in rindurile tine
rei generații educarea prin muncă 
și pentru muncă, cultivarea spiri
tului de disciplină și responsabili
tate, a hotăririi de a munci cu dă
ruire acolo unde țara are mai mul
tă nevoie, unde sînt greutăți de 
biruit, unde elanul și dirzenia tine
rească pot face minuni.

A fi în cel mai înalt grad pă
trunsă de spiritul umanist al con
cepției noastre revoluționare, a 
pune permanent în centrul ei fău
rirea omului nou, înflorirea multi
laterală a personalității umane — 
acesta este, 
obiectivul 
partidul 
activități 
zarea lui 
unitară, a organizațiilor de partid 
și a tuturor celorlalte organisme 
sociale, reprezintă una dintre prin
cipalele premise 
înaintării noastre pe calea edifi
cării socialismului multilateral dez
voltat și a societății comuniste.

in ultimă instanță, 
fundamental pe care 

îl pune în fața întregii 
politico-educatiVe. Reali- 

prin acțiunea coordonată,

ale accelerării

/

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoalâ.
16,30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.

Enciclopedie pentru tineret; 
Muzica. Emisiune de actuali
tate muzicală.
Atenție la... neatenție ! 
Universitatea TV.
Meridiane iraniene. Film do
cumentar.
Avanpremieră TV.
1001 de seri.

17.05
17,30

18,05
18,23
19,00

21,00

21,25
22.10

TV.

stu- 
Dl-

19,15 
19.20 
19,30 Telejurnal.
20,00 Mai aveți o întrebare 7 Dia

log om—computer.
20,40 Baladă pentru acest pămlnt. 

„Codex Latinus Parisinus — 
7239“.
Floare de cireș (Gheișa). Mu
zica de Sidney Jones. 
Revista literar-artistică 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul' orchestrei de 
dio a Radlotelevlziunii. 
rijor : Bruno Aprea (Italia). 
Solist : Bojidar Noev (Bulga
ria). In program : Marțian 
Negrea — Rapsodia a Il-a ; 
w. A. Mozart — Concertul in 
re minor pentru plan și or
chestră K.V. 488 : Felix Men
delssohn Bartholdy — Simfo
nia a iV-a în la major „Ita
liana". In pauză : „Transfă- 
gărășanul". Film documentar.

21,50 Pagini de umor : ce vrăji a 
mal făcut nevasta mea.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 26 NOIEMBRIE 1975

FOND PROVIZORIU DE 
GURI : 661 433 lei.

Extragerea I : 45 20 14
Extragerea a Il-a : 13 36

CÎȘTI-

28 40 38
19 7 43
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„Sintem fericiți să-l salutăm din nan
ne președintele Nicolae Ceausescu 

lată de care nutrim respect si admirație"

ȘAHINȘAHUL IRANULUI L-A PRIMIT PE MINISTRUL 
COMERȚULUI EXTERIOR Șl COOPERĂRII ECONOMICE 

INTERNAȚIONALE Al ROMÂNIEI

La Teheran este așteptată cu deo
sebit interes, cu sentimente priete
nești, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, dialogul la nivelul cel mai 
înalt dintre România și Iran fiind pe 
bună dreptate considerat — deopo
trivă de oamenii politici, de reprezen
tanții vieții economice și culturale, da 
simplii cetățeni — ca o fericită expre
sie a dorinței celor două națiuni de a 
extinde și aprofunda colaborarea in 
scopul accelerării progresului lor 
multilateral.

Impulsul hotărîtor pe care l-au 
dat de fiecare dată cursului rodnic 
al acestei colaborări întîlnirile din
tre președintele României și șa
hinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr explică interesul deosebit 
cu care este așteptată aici, la Tehe
ran, ca și în întreaga țară, sosirea 
înaltului oaspete român, a cărui per
sonalitate politică este bine cu- , 
noscută și larg apreciată,

Remarcind cu satisfacție caracterul 
sistematic al dialogului dintre cei doi 
șefi de stat, care se întîlnesc pen
tru a șasea oară, primul ministru al 
Iranului, AMIR ABBAS HOVEYDA, 
a ținut să declare, între altele, gru
pului de ziariști români pe care i-a 
primit cu multă amabilitate: Noi, cei 
din Iran, sintem foarte fericiți de 
a-l putea saluta din nou in mijlocul 
nostru pe Excelența Sa președintele 
Nicolae Ceaușescu. fntilnirile sale 
frecvente cu Maiestatea Sa șahinșa- 
hul constituie prilejuri rodnice de 
abordare a problemelor privind co
laborarea dintre cele două țări, ca și 
aspecte importante ale vieții interna
ționale — asupra cărora România și 
Iranul au puncte de vedere fie iden
tice, fie foarte apropiate. In ce pri
vește colaborarea bilaterală, aceasta 
corespunde întru totul dorinței am
belor părți și nu ne putem decit fe
licita pentru modul in care ea se des
fășoară. Pe planul vieții internațio
nale, a continuat domnia-sa, ne intil- 
nim in sublinierea necesității atit de 
imperioase de a se lichida împărțirea 
lumii in bogați și săraci, de a se 
asigura tuturor națiunilor posibilita
tea unei vieți demne. Reamintind că 
a fost de mai multe ori în România, 
unde s-a simțit ca acasă, premierul 
iranian a avut cuvinte de înaltă pre
țuire la adresa țării noastre, a pre
ședintelui ei. România, a spus 
domnia-sa, se dezvoltă intr-un ritm 
foarte ridicat ; ea este o țară cu o 
strălucită cultură și pentru toate suc
cesele obținute de poporul român 
resimțim o sinceră bucurie. Nutrim 
mult respect și multă admirație pen
tru președintele Ceaușescu, pe care, 
personal, am avut cinstea să-l întil- 
nesc în mai multe rinduri. Constituie 
un motiv de profundă satisfacție că 
intre șahinșahul Iranului și președin

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
• Delegația românâ a prezentat un proiect de rezoluție în pro
blema consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor

agențiile de presă transmit:
NAȚIUNILE UNITE 26 — Cores

pondentul nostru transmite : în Co
mitetul pentru problemele politice si 
de securitate al Adunării Generală, 
delegația română, împreună cu dele
gațiile a zece state membre, a înain
tat miercuri un proiect de rezoluție 
la punctul românesc vizînd „conse
cințele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și securității 
in lume".

Prezentînd, în numele coautorilor, 
acest document atenției comitetului 
și vorbind despre considerentele care 
au animat delegația României în pro
cesul elaborării și negocierii proiec
tului, ambasadorul român Constantin 
Ene a declarat că schimbările im
portante pe care le-a suferit cursa 
înarmărilor și consecințele deosebit 
de grave pe plan politic, economic și 
social o fac incompatibilă cu efortu
rile statelor lumii vizînd instaurarea 
noii ordini economice în lume. De 
asemenea, a arătat vorbitorul, am 
pornit de la imperativul informării

Evoluția vieții politice din Spania
MADRID 26 (Agerpres). — Marți 

seară, Ia Madrid a fost dat publici
tății decretul-lege cu privire la am
nistia acordată de regele Juan Carlos 
unor deținuți politici — civili și mi
litari. Această măsură are însă un 
caracter limitat, ea prevăzînd nu
mai comutarea sentințelor capitale, 
pronunțațe înainte de 22 noiembrie, 
in închisoare pe viață, eliberarea ce
lor deținuți de peste 20 de ani, pre
cum și o reducere a perioadelor de 
detențiune, proporțional cu mărimea 
lor.

„Măsura adoptată de Juan Carlos 
este cu mult, cu foarte mult inferi
oară cererilor noastre — se aprecia
ză într-o declarație a Partidului So

ft
PARIS 26 — Corespondentul nos

tru transmite : Partidul Comunist
Francez a organizat, marți, la Pa
ris un mare miting de solidaritate 
cu Partidul Comunist din Spania, cu 
toate forțele democratice din această 
țară. Evocînd lupta dirză a co
muniștilor spanioli în perioada de 
dictatură franchistă, Georges M>ar- 
chais a adresat tuturor comuniș
tilor și democraților din Spania sa
lutul frățesc al P.C.F.

Luînd cuvîntul, Santiago Carrillo a 
expus pe larg situația politică și so
cială din Spania. „Noi, a spus 
secretarul general al P.C.S., sintem 
gata să ducem o politică construc
tivă, dar Partidul Comunist și alte 
forțe democratice spaniole nu pot 
accepta, în nici un mod, ceea ce re-

ORIENTUL
DAMASC 26 (Agerpres). — In con

tinuarea turneului său in Orientul 
Mijlociu, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a sosit miercuri 
după-amiază la Damasc. în capitala 
siriană el a conferit cu președintele 
Hafez El Assad și cu vicepremierul 
și ministrul afacerilor externe, Abdel 
Halim Khaddam. într-o declarație 
făcută înainte de începerea convor
birilor, secretarul general al O.N.U. 
a subliniat că va discuta cu oficiali
tățile siriene chestiuni legate de si

tele Ceaușescu există legături de 
cordială prietenie personală, lucru 
care este spre (șinele ambelor na
țiuni. România și Iranul merg in 
aceeași direcție și acționează in mod 
similar. Personal, doresc să urez po
porului român fericire și prosperitate 
— a încheiat primul ministru.

Cuvinte la fel de călduroase a 
avut președintele Majllisului (Came
ra deputaților), ABDULAH ' RIAZI. 
Evocînd bunele relații dintre depu
tății iranieni și cei români, inclusiv 
în cadrul Uniunii Interparlamenta
re, schimburile de delegații și alte 
forme de colaborare pe linie parla
mentară, domnia-sa a relevat, în 
continuare, că a avut prilejul fericit 
de a-l întîlni pe președintele Româ-

Viu interes pentru noul 

dialog româno-iranian 

la nivelul cel mai înalt

niei în Iran în 1971, In timpul fes
tivităților legate de aniversarea a 
2 500 de ani de la înființarea Impe
riului persan. Așteptăm cu multă 
plăcere vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe care țara noastră l-a 
mai avut ca oaspete — a subliniat 
interlocutorul. Contactele strînse intre 
conducătorii celor două state.'la Te
heran sau la București, s-au soldat de 
fiecare dată cu rezultate excelente. 
Sint convins că și noua vizită a pre
ședintelui României, convorbirile sale 
cu șahinșahul Iranului vor consolida 
și mai mult legăturile de prietenie 
existente intre cele două țări și po
poare.

O opinie similară a exprimat mi
nistrul informațiilor, GHOLAM REZA 
KIAMPOUR, care a apreciat apro
piata vizită ca un eveniment deose
bit de îmbucurător în evoluția ra
porturilor prietenești dintre cele 
două popoare, evidențiind, în același 
timp, satisfacția opiniej publice ira
niene pentru relațiile atît de cor
diale statornicite între șefii de stat 
ai României și Iranului. Sint con
vins, a arătat domnia-sa, că legătu
rile dintre cele două țări vor cu
noaște o dezvoltare și mai puternică 
in urma acestei noi runde de con
vorbiri la nivelul cel mai inalt.

Așa cum este și firesc, în comen
tariile asupra vizitei o atenție deo
sebită se acordă perspectivelor ex
tinderii și adîncirii în continuare a 
colaborării și cooperării economice, 
întrunită chiar în aceste zile la Te

sistematice și periodice a guvernelor 
și a opiniei publice internaționale 
asupra situației reale existente în do
meniul înarmărilor și a negocierilor de 
dezarmare. în elaborarea proiectului 
de rezoluție, delegația română a fost 
călăuzită de sentimentul, larg împăr
tășit, că în această etapă sînt nece
sare măsuri urgente în favoarea în
cetării cursei înarmărilor, în primul 
rînd prin reducerea bugetelor mili
tare, începînd cu cele ale țârilor pu
ternic înarmate.

Abordind apoi problema aducerii la 
zi a raportului asupra consecințelor 
economice și sociale ale cursei înar
mărilor, vorbitorul a subliniat că 
aceasta presupune analizarea aspec
telor calitative și cantitative ale 
cursei înarmărilor, a relației dintre 
aceasta și resursele mondiale, a di
namicii cercetării-dezvoltării în do
meniul militar, a consecințelor pe 
plan național și internațional ale 
cursei înarmărilor.

în încheiere, reprezentantul nos
tru a făcut apel la statele membre 
să adopte acest proiect de rezoluție.

cialist Muncitoresc Spaniol. Ceea ce 
dorește opoziția democratică din 
Spania este o amnistie reală pentru 
toți deținuții politici".

Observatorii din capitala Spaniei re
marcă faptul că de la amnistie sînt 
excluși toți cei care au fost condam
nați de tribunalele militare după 
procedura de urgență, membrii Parti
dului Comunist, ai Partidului Socia
list, ai organizației basce E.T.A., 
precum și ai altor organizații șf par
tide considerate ilegale în Spania. 
De asemenea, njci un paragraf al de
cretului nu se referă la situația per
soanelor care au fost nevoite să se 
exileze din motive politice în timpul 
regimului dictatorului Franco.

*
gimul de la Madrid denumește con
stituție, și care interzice activitatea 
formațiunilor politice,' precum și li
bertățile sindicale. Respingem cate
goric acest fel de constituție".

Poporul cere o adevărată amnistie 
și nu se va mulțumi cu o simplă pa
rodie, a spus Carrillo. Muncitorii vor 
prelua în mîinile lor sindicatele, 
transformindu-le în adevărate orga
nizații de clasă. Totodată, partidele 
politice vor acționa deschis, in mod 
public, și, odată cu ele. Partidul 
Comunist din Spania, fără să aștepte 
un decret de legalizare". Vorbito
rul a subliniat apoi că Partidul Co
munist va face totul pentru a îm
piedica declanșarea unui nou război 
civil, pentru ca trecerea de la dicta
tură la democrație să se realizeze în 
pace și ordine.

APROPIAT
tuația din Orientul Mijlociu, precum 
și problema reînnoirii mandatului 
forțelor O.N.U. aflate in zona-tam- 
pon de pe înălțimile Golan.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Uniunii So- 
vțetice, Andrei Gromîko, a avut, 
miercuri, o întrevedere cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, aflat intr-o vizită la 
Moscova.

heran, Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare româno-iraniană 
a desfășurat o intensă activitate. 
Luînd ca punct de plecare rezulta
tele obținute pînă' acum, ea a pro
cedat la investigarea măsurilor pen
tru punerea în aplicare a unor noi 
proiecte și programe de cooperare, 
la identificarea posibilităților de 
lărgire pe mai departe a conlucrării 
reciproc avantajoase, posibilități ce 
derivă din caracterul complementar 
al economiilor celor două state, din 
similitudinea problemelor ce le au 
de rezolvat ca țări în curs de dez
voltare. Tocmai aceste preocupări 
comune, arăta ministrul adjunct al 
economiei și finanțelor, AHMAD 
KOUROS, sînt de natură să stimu
leze puternic cooperarea româno- 
iraniană. Nu încape îndoială, aprecia 
domnia-sa, că dialogul la nivelul cel 
mai inalt va acționa ca un puternic 
factor dinamizator al tratativelor e- 
conomice dintre cele două țări, vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pe 
care o așteptăm cu deosebită plăce
re, imbrăcind și sub acest aspect o 
semnificație specială. In aceeași or
dine de idei, AHMAD MEMARZA- 
DEH, adjunct al ministrului comer
țului, subliniind că schimburile 
economice dintre cele două țări dis
pun de o solidă bază juridică, arăta 
că procesul de valorificare a rezer
velor însemnate care există în con
tinuare în acest sector va beneficia 
puternic de pe urma noilor convor
biri la nivel înalt.

Carnetul reporterului a consem
nat ecoul aceleiași satisfacții și in 
convorbirile cu alte personalități re
prezentative ale vieții politice, eco
nomice și culturale, cu conducă
tori de întreprinderi, cu colegi de 
la principalele cotidiane iraniene. 
Filele carnetului consemnează, de 
asemenea, deschiderea unei expo
ziții de carte șt discuri românești, 
emisiuni la posturile de radio și 
televiziune, ca și alte manifestări 
care au ca scop să înlesnească o- 
piniei publice din țara prietenă 
mai buna cunoaștere a României 
și înfăptuirilor ei. Toate acestea 
reflectă același interes viu. ace
leași sentimente de sinceră prie
tenie față de România, de stimă și 
considerație față de cel ce îi expri
mă în modul cel mai fidel aspira
țiile, voința sa de înțelegere și 
colaborare. Se poate aprecia cu de
plin temei că vizita care începe astăzi 
beneficiază de auspicii din cele 
mai favorabile, marcînd un nou și 
important pas înainte în evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor din
tre România și Iran.

Romulus CAPLESCU
Teheran

Inaugurarea liniei aerie
ne București - Rmman. 
Miercuri, un avion turboreactor de 
tipul BAC 1-11, aparținind Companiei 
TAROM, a aterizat pe aeroportul din 
capitala Iordaniei, inaugurînd astfel 
linia aeriană București — Amman. 
Cursa respectivă are loc săptămînal, 
în fiecare miercuri. La aterizare, 
Ghazi Rakan Nasser, director gene
ral al Aviației civile din Iordania, a 
relevat că „zborul inaugural al liniei 
aeriene București — Amman se în
scrie pe linia bunelor relații exis
tente între cele două țări, care s-au 
amplificat în urma întîlnirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și re
gele Hussein".

Demonstrațiile tehnice or* 
ganizate cu prilejul sosirii primului 
lot de tractoare românești U-650 au 
avut loc în orașul Dumaguete, capi
tala provinciei Negros Oriental, din 
Filipine. Cu acest prilej, T. Quiazon, 
ministrul comerțului, a exprimat, in 
numele președintelui Ferdinand Mar
cos, satisfacția deosebită în legătură 
cu sosirea primelor tractoare româ
nești în Filipine.

Convorbiri româno-alge- 
rîene. G delegație a Ministerului 
Educației și învățămîntului din țara 
noastră, condusă de Radu Bogdan, 
adjunct al ministrului, aflat în vizită 
în Algeria, a avut convorbiri cu mi
nistrul algerian al învățămîntului su
perior și cercetării științifice, Mo
hammed Sedik Benyahia, cu alte ca
dre algeriene din acest sector.

MâSlirî. Guvernul Islandei a 
hotărît miercuri închiderea aeropor
turilor și interzicerea spațiului aerian 
al țării pentru avioanele britanice. 
De asemenea, au fost închise toate 
porturile islandeze pentru navele 
aflate sub pavilion britanic. Aceste 
măsuri, anunțate presei de ministrul 
comunicațiilor, Halldor Sigurdsson, 
survin in urma hotărîrii guvernului 
britanic de a trimite nave militare să 
protejeze traulerele sale care pescu
iesc în largul coastelor islandeze.

Experiențe biologice 
la bordul satelitului 

„Cosmos-782“
MOSCOVA 26 (Agerpres). — In U- 

niunea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-782“. La bordul său sînt insta
late sisteme experimentale cu dife
rite materiale biologice, precum și 
aparate destinate continuării explo
rării influenței factorilor zborului 
cosmic asupra organismelor vii. Ma
terialele biologice de la bordul sate
litului sînt provenite din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, S.U.A. și 
Franța. La cercetarea acestor mate
riale experimentale vor participa și 
specialiști din România, Ungaria și 
Polonia. Cu ajutorul unei centrifuge 
speciale de la bordul satelitului se 
vor realiza experiențe privind influ
ența greutății artificiale asupra di- 
feriților factori biologici. Totodată, 
vor continua experiențele privind 
protecția împotriva radiațiilor.

TEHERAN 26 (Corespondență de 
la Ion Badea) : Maiestatea Sa Impe
rială șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr a primit, miercuri, 
pe tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministru al 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Tovarășul Ion Pățan a transmis cu 
acest prilej, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, un călduros mesaj 
de salut," cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire personală șahin- 
șahului Aryamehr și împărătesei 
Farah, de progres și prosperitate po
porului iranian prieten.

■Mulțumind, Maiestatea Sa Impe
rială a transmis, Ia rîndul său, un 
salut prietenesc președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
cele mai bune urări de fericire și 
prosperitate poporului român. Șeful 
statului iranian a arătat că aștetfptă 
cu multă «plăcere și bucurie să în- 
tîmpine pe pămîntul Iranului pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu și să con
tinue dialogul fructuos și constructiv 
statornicit între cei doi șefi de stat.

Maiestatea Sa a apreciat evoluția 
continuu ascendentă a schimburilor 
româno-iraniene, pe toate planurile, 
subliniind că vizitele reciproce, la 
cel mai înalt nivel, au devenit o 
practică a relațiilor prietenești, ba
zate pe stimă și respect reciproc, 
dintre România și Iran, o formă 
eficace de extindere și impulsionare 
a dezvoltării lor multilaterale.

In cadrul convorbirii ce a avut loe 
au fost abordate aspecte ale intensi
ficării comerțului și cooperării teh- 
nico-economice dintre cele două țări, 
care au făcut obiectul dezbaterilor la

MOSCOVA

încheierea convorbirilor 
sovieto-cehoslovace

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat, miercuri, con
vorbirile sovieto-cehoslovace dintre 
delegațiile de partid și guvernamen
tale conduse de Leonid Bpejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C.C., președintele R.S. 
Cehoslovace, anunță agenția T.A.S.S. 
S-a evidențiat dorința ambelor părți 
de a extinde relațiile de colaborare, 
pe multiple planuri, între cele două 
țări. A fost efectuat un schimb de 
opinii asupra unor probleme interna
ționale actuale.

Convorbire. Kim Ir Sen’ 6e' 
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a primit o de
legație a Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (SWAPO), con
dusă de Sam Nujoma, președintele 
SWAPO, și a avut o convorbire cu 
membrii delegației namibiene, în 
cursul căreia a exprimat solidarita
tea R.P.D. Coreene cu lupta dreaptă 
a poporului Namibiei pentru inde
pendentă.

Președintele S.U.A.,Gerald 
Ford, a semnat un ordin executiv 
prin care sînt eliminate tarifele im
puse asupra unei largi game de pro
duse agricole și manufacturate ex
portate de 98 de state în curs de 
dezvoltare, -in marea lor majoritate 
din Asia, Africa și America Latină.

Prima sesiune a Comi
siei U.N.C.T.A.D. pentru trans
ferul de tehnici iși desfășoară lucră
rile la Geneva. Pe ordinea de zi se 
află aspecte privind problemele ce 
decurg din transferul de tehnici către 
țările în curs de dezvoltare. în con
dițiile aplicării măsurilor vizînd in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, rolul sistemelor de 
brevete, realizarea unui cod de con
duită în acest domeniu.

Situația din Portugalia
• Măsuri în vederea garantării ordinii și liniștei • P. C. Por
tughez se pronunță pentru găsirea unei soluții politice la actuala 

criză
LISABONA 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Francisco da 
Costa Gomes, a anunțat, intr-un 
comunicat difuzat de 'posturile de 
radio și televiziune din țară, că, în 
urma analizei situației politice și 
militare efectuate de Consiliul Revo
luției, a hotărît introducerea parțială 
a stării de asediu și a interdicțiilor 
de circulație în regiunea militară 
Lisabona — relatează agenția A.N.O.P. 
Președintele Gomes a subliniat că 
„aceste măsuri trebuie să fie inter
pretate ca o expresie a dorinței de a 
garanta ordinea, liniștea, precum și 
dreptul la muncă al maselor munci
toare, afectate de situația actuală". 
Președintele s-a adresat populației 
civile, cerîndu-i să nu se lase an
trenată în acțiuni sterile care nu fac 
altceva decît să agraveze situația, în 
avantajul cercurilor de extremă 
dreaptă.

Pe de altă parte, intr-un comu
nicat dat publicității de Comisia Po
litică a Partidului Comunist Portu
ghez se atrage atenția asupra faptu
lui că „țara riscă să se găsească an
trenată într-o confruntare sîngeroa- 
să intre forțele revoluționare de care 
nu pot profita decît cercurile reac
ționare, facilitindu-se instaurarea 
unei noi dictaturi. In acest context, 
arată comunicatul, Partidul Comu
nist consideră că este necesară găsi
rea unei soluții politice pentru re
zolvarea crizei. Partidul Comunist 
preconizează reorganizarea Mișcării 
Forțelor Armate, pe baze progresis
te, și formarea unui guvern de 
stingă avindu-se in vedere o plat
formă care să corespundă interese

sesiunea a 11-a a Comisiei mixte mi
nisteriale româno-iraniene.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au participat 
Nicolae Doicaru, consilier al preșe
dintelui republicii, și Alexandru 
Boabă, ambasadorul țării noastre în 
Iran.

★
Miercuri, tovarășul Ion Pățan s-a 

tntîlnit cu Mansur Ruhani, ministrul 
iranian al agriculturii și resurselor 
naturale, cu care a discutat proble
me ale dezvoltării colaborării și coo
perării româno-iraniene în sectorul 
agricol și cel al industriei alimentare.

De asemenea, au continuat, pe sub
comisii, lucrările sesiunii a 11-a a 
Comisiei mixte ministeriale de cola
borare economică și tehnică între 
România și Iran.

★
In aula impunătorului edificiu în 

stil clasic persan, care adăpostește 
Biblioteca Națională din capitala Ira
nului, a fost inaugurată, miercuri, 
„Expoziția de carte românească".

Atenția publicului vizitator este 
atrasă, în mod deosebit, de vitrinele 
din holul mare al Bibliotecii Națio
nale iraniene în care sînt expuse volu
mele președintelui Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate", precum și edițiile apărute în 
diferite țări ale lumii.

Este expusă, de asemenea, lucrarea 
științifică. în limba engleză, a to
varășei Elena Ceaușescu intitulată 
„Cercetări în domeniul sintezei și ca
racterizării compușilor macromolecu- 
lari".

Expoziția prezintă, totodată, publi
cului iranian o imagine elocventă a 
amplei activități editoriale din țara 
noastră.

BONN

Declarație comună 
bulgaro - vest-germană
BONN 26 (Agerpres). — Cancela

rul federal al R. F. Germania, Hel
mut Schmidt, și Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, au semnat la Bonn decla
rația comună, în care se subliniază 
că cele două țări vor dezvolta în 
continuare relațiile lor pe baza Car
tei O.N.U. și Actului final al Con
ferinței europene pentru securitate 
și cooperare. Părțile vor continua să 
depună eforturi în direcția destin
derii internaționale

In prezența lui Helmut Schmidt și 
a lui Todor Jivkov au fost semna
te planul de perspectivă pe termen 
lung privind colaborarea economică, 
industrială și tehnică, precum și a- 
cordul de colaborare culturală între 
cele două țări.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a anunțat, marți, la 
Helsinki că încercarea lui Martti 
Miettunen, reprezentant al Partidu
lui de centru, de a forma guvernul 
a eșuat. Ca urmare, a declarat pre
ședintele finlandez, cabinetul format 
din tehnicieni și experți va conti
nua să conducă desfășurarea activi
tății curente a țării.

Primul ministru al Suri- 
namului, Henk Arron, a cerut, în
tr-o telegramă adresată Națiunilor 
Unite, admiterea țării sale în rin- 
dul statelor membre ale organizației. 
Telegrama a fost trimisă Ia 25 no
iembrie, data proclamării indepen
denței de stat a Republicii Surinam. 
După admitere, Republica Surinam 
va deveni cel de-al 144-lea membru 
al O.N.U.

In sălile Muzeului națio
nal din San Jose s a deschis 
o expoziție de artă naivă românească. 
Cu acest prilej, au rostit cuvîntări 
ministrul culturii, tineretului și spor
turilor al Republicii Costa Rica, Car
men Naranjo, și ambasadorul țării 
noastre la San Jose, Constantin Stă- 
nescu.

lor, aspirațiilor, obiectivelor maselor 
muncitoare și poporului, în general.

In cursul zilei de miercuri, în ca
pitala Portugaliei și in împrejurimile 
sale au avut loc incidente între forțe 
militare și unități care au refuzat să 
se supună ordinelor. Potrivit comu
nicatelor Statului Major general al 
Forțelor Armate portugheze, regi
mentul de poliție militară, regimentul 
de artilerie ușoară, bazele aeriene de 
la Montijo, Monte Real și Ota, de
pozitul de materiale de război de la 
Beirolas, unde unii militari manifes
taseră insubordonare, au fost ocupate 
de unități militare aflate sub directa 
comandă a președintelui Gomes. Un 
comunicat din cursul serii preciza că 
„situația este pe cale de normalizare 
rapidă".

în R. P, Chineză a fost lansat
un nou satelit artificial

al Pămîntului
PEKIN 26 (Agerpres). — La 26 

noiembrie, în R. P. Chineză a fost 
lansat cu succes un nou satelit ar
tificial al Pămîntului — anunță a- 
genția China Nouă.

Satelitul a fost înscris pe orbită, 
avînd la apogeu 483 km, la perigeu 
173 km. Perioada de rotație în jurul 
Terrei este de 91 minute, iar încli
nația orbitei față de planul Ecuato
rului este de 63 grade.

încheierea primei părți a sesiunii Consiliului generai 
al Institutului pentru problemele unei noi ordini 

economice internaționale 

Dezbaterile ai relevat aportul României 
la afirmarea principiilor unor noi relații

. internaționale
PARIS 26. — Corespondentul nostru transmite : La Paris a luat 

sfirșit prima parte a sesiunii Consiliului general al Institutului pentru 
problemele unei noi ordini economice internaționale, care a dezbătut te
ma : „Problemele unei noi ordini economice internaționale. Modul în ca
re este concepută noua ordine de către președintele Nicolae Ceaușescu".

In cuvîntul rostit în cadrul lucrări
lor, economistul Diomede Catroux, 
fost ministru, vicepreședinte al insti
tutului, a arătat că schimbările pro
funde intervenite în ultimele decenii 
pe arena mondială, cucerirea inde
pendenței naționale de către fostele 
colonii, năzuința popoarelor de a se 
dezvolta în mod liber impun stabi
lirea unui nou echilibru între statele 
industrializate și cele în curs de dez
voltare, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

în intervenția sa, profesorul Gian
carlo Elia Valori, secretar general al 
institutului, a spus : „Pentru mine 
este o înaltă onoare de a participa la 
lucrările primei sesiuni organizate de 
Institutul pentru problemele unei noi 
ordini economice internaționale, se
siune la care iau parte personalități 
eminente ale vieții economice și po
litice internaționale". Arătînd, în con
tinuare, că lumea de azi trebuie să 
transpună în viață un sistem de re
lații întemeiat pe principiile unei noi 
etici internaționale, profesorul Valori 
a declarat :

„Cînd vorbim de aceste noi 
principii ale ordinii economice 
internaționale ne gîndim de în
dată la un om care, din România, 
adică dintr-o țară direct intere
sată în problemele dezvoltării, 
s-a adresat lumii în termeni noi. 
Mă refer Ia președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, care, prin opera sa 
de om de stat, prin concepția cu 
totul originală pe care o dă po
liticii externe a țării sale, prin 
numeroasele noțiuni, dar și prin 
faptele și mai numeroase care 
se referă la această problemă, a 
vrut să atragă atenția celorlalți 
șefi de stat, factorilor de răs
pundere din guvernele altor țări 
asupra urgenței cu care trebuie 
să se studieze și să se acționeze 
la toate nivelurile pentru apli
carea principiilor unei noi or
dini internaționale".

Referindu-se, în continuare. Ia 
ideile care stau la baza Cartei Na
țiunilor Unite, secretarul general al 
institutului a arătat că dreptul fie
cărui stat la existență liberă și inde
pendentă, renunțarea la folosirea sau 
la amenințarea cu folosirea forței în 
relațiile internaționale, criteriul a- 
vantajului reciproc în cadrul schim
burilor economice și, îndeosebi, al 
neamestecului în treburile interne au 
devenit principii recunoscute de ma
joritatea statelor lumii. „Dar ce se 
face cu adevărat pentru a se trans
pune în viață aceste principii — a 
continuat vorbitorul — ce se face 
pentru a se reduce cu adevărat enor
mul decalaj existent între condițiile 
de viață din țările bogate și condi
țiile de viață dintr-o serie de țări în 
curs de dezvoltare ? Astăzi și în zi
lele următoare, pînă la încheierea 
lucrărilor, am dori tocmai să dăm 
un răspuns acestei importante între
bări".

Președintele institutului, Arturo 
Frondizi, fost președinte al Republi
cii Argentina, a prezentat în cadrul 
lucrărilor comunicarea iptitulată : 
„NOUA ORDINE ECONOMICA IN
TERNAȚIONALA : EXPERIENȚA
ROMÂNIEI". Făcînd un larg tur de 
orizont al vieții internaționale, ară
tînd că principiile promovate de sta

De pretutindeni
• GLACIAT1UN3LE Șl 

STRĂLUCIREA SOARE
LUI. în cadrul unui seminar 
internațional de fizică spațială, 
savantul sovietic Grand Kocia- 
rov a emis ipoteza că nu ca
taclismele terestre, ci reducerea 
puternică a strălucirii soarelui 
a constituit cauza transformării 
climei pe glob în perioada ma
rilor glaciațiuni. Studiind repar
tizarea izotopilor de aluminiu- 
26 și bor-10 in depunerile datînd 
din epoca glaciațiunilor, el a 
reușit să reconstituie felul în 
care a fost iradiat Pămîntul, 
timp de cîteva milioane de ani, 
de fluxul de corpusculi prove
nind din coroana solară, deter- 
minînd astfel perioadele de ma
xim și minim — cele din urmă 
corespunzînd perioadelor de ră
cire a planetei noastre.

• „ENCICLOPE- 
D I A ELVEȚIEI DE AZI". 
La Geneva a ieșit de sub tipar 
cel de-al patrulea și ultimul vo
lum al „Enciclopediei Elveției 
de azi", editat simultan în fran
ceză și germană. în volum se 
reflectă activitatea politică, eco
nomia, natura, patrimoniul spi
ritual, sportul Elveției contem
porane. La realizarea acestei 
vaste lucrări au colaborat 300 
de scriitori, ziariști, juriști, spe
cialiști de prestigiu din diferite 
domenii. .

• O MĂSURĂ NEO
BIȘNUITĂ a fost anunțată 
de autoritățile britanice în legă
tură cu garda Palatului regal 
Buckingham din Londra. Pentru 
rațiuni de economie, ceremonia 
de veche tradiție londoneză a 
schimbării gărzii în fiecare dimi
neață, la ora 11, nu va mai 
avea loc, începînd cu anul vii
tor, în fiecare zi. Se precizează 
insă că se va face tot posibilul 
ca acest pitoresc ritual al gărzii 
să-și păstreze caracterul coti
dian cel puțin pe perioada se
zonului turistic.

• UN NOU VIRUS AL 
GRIFEI. Localizat, pentru pri
ma oară, în statul Victoria, 
(Australia), un nou virus al gri
pei ar putea să se răspîndească 
și spre alte zone ale lumii — 
avertizează dr. John Forbes, 
specialist în boli infecțioase. De
numit „Victoria 75", virusul, 

tul român corespund în mod dialec
tic exigențelor istorice ale lumii în 
care trăim, Arturo Frondizi a spus ;

„Pentru noi, exemplul Româ
niei constituie o fericită inițiati
vă în studierea problemelor noii 
ordini economice internaționale. 
După părerea mea, Româ
nia, condusă de președintele 
Ceaușescu, ne oferă acele ele
mente prin aplicarea cărora na
țiunile pot ajunge la această 
nouă ordine. Insistînd asupra 
conceptului de națiune, Româ
nia a pus bazele concrete ale 
autodeterminării sale. Or, tocmai 
acesta este drumul pe care tre
buie să-l urmeze numeroase na
țiuni pornite pe calea unei dez
voltări economice, politice și so
ciale independente".

„Formidabila acumulare de cunoș
tințe și tehnici, a spus în continuare 
vorbitorul, concentrarea puterii eco
nomice în unele regiuni și întreprin
deri, trezirea la independență a nume
roase popoare. și consolidarea naț 1- 
nilor, destinderea între diferite 
gimuri sociale, adîncirea diferen.e- 
lor între dezvoltare și subdezvoltare, 
formele de violență care se nasc din 
mizerie, primejdia pe care o pre
zintă pentru suveranitatea națiorfală 
planurile regionaliste, dreptul la au
todeterminare al popoarelor — sînt, 
cîteva din problemele numeroase și 
inedite cărora trebuie să le facă față 
lumea de azi. Criza materiilor prime 
și mai ales criza energetică au pro
filat pe orizontul planetar umbre a- 
menințătoare. Este firesc ca statele 
să caute răspunsuri la aceste proble
me. în ce ne privește, considerăm 
că soluțiile acestei situații complexe 
pot fi căutate numai in cadrul unui 
amplu dialog în câre țările în curs 
de dezvoltare să-și spună cuvîntul". 
Arătînd apoi că varietatea de for
mule impusă de evoluția țărilor în 
curs de dezvoltare garantează exis
tența unei lumi în care fiecare na
țiune să se poată afirma de sine 
stătător, președintele institutului a 
spus în încheiere : „Sub conducerea 
președintelui Ceaușescu, România a 
dat un exemplu unic al acestei voca
ții de autoafirmare".

în cuvîntul său, ambasadorul țării 
noastre la Paris, Constantin Flitan, 
a exprimat satisfacția pentru faptul 
că institutul a ales ca temă pentru 
prima sa sesiune „Problemele unei 
noi ordini ' economice internațio
nale. Modul în care este concepu
tă noua ordine de către președintele 
Ceaușescu".

în cadrul sesiunii a luat cuvîntul, 
de asemenea, un reprezentant al 
Ambasadei R. P. D. Coreene din 
Paris, care a salutat crearea unei 
secții a institutului consacrate stu
dierii problemelor șl experienței țării 
sale.

In încheierea lucrărilor, președin
tele Arturo Frondizi a arătat că in
stitutul își va extinde activitatea In 
alte țări și regiuni ale lumii și a a- 
nunțat că partea a doua a sesiunii 
va avea loc la București.

La sesiune au luat parte persona
lități ale vieții,politice, economice și 
culturale din Franța, Italia și alte 
țări, ambasadori și membri ai corpu
lui diplomatic, acreditați la Paris, 
ziariști. '■ 

care a fost izolat intr-un labo
rator din Melbourne, ar fi pro
vocat pînă în prezent numai in 
Noua Guinee moartea a 700 de 
persoane. Pe de altă parte, me
dicul american Albert Sabin a 
anunțat realizarea unui vaccin, 
capabil să combată noi tipuri de 
viruși gripali, el urmînd a fi ad
ministrat prin inhalare pe cale 
respiratorie. Sabin a precizat că • 
virușii gripei sînt într-o conti-f 
nuă schimbare, ceea ce îngreu
nează considerabil prevenirea, 
acțiunii lor.

• BUSOLĂ BIOLO
GICĂ? Un cercetător de la 
Institutul de biologie din Hel
goland (R.F.G.) a organizat de 
curînd o expediție de urmărire ' 
a itinerarului parcurs de țipari, 
în uimitoarele lor migrații de 
mii de kilometri. Fixînd pe mai 
multe exemplare emițătoare cu 
ultrasunete, cercetătorul a putut 
confirma ipoteza potrivit căreia 
țiparii venind din mările nor
dului Europei, atunci cînd 
se îndreaptă spre Bermude, în 
loc să o ia pe drumul cel mai 
scurt — prin Canalul Mînecii — 
fac un mare ocol — trecînd cu 
toții, fără excepție, prin nordul 
insulelor britanice. Explicația 
parcurgerii fără greș a unui 
drum atît de ocolit ar fi, potri
vit cercetătorului vest-german, 
fie deținerea unei busole biolo
gice ce le-ar permite să se o- 
rienteze după cîmpul magnetic 
terestru, fie păstrarea obiceiului 
speciei de a parcurge acest iti
nerar de pe vremea cînd nu 
exista Canalul Mînecii.

• LA TELEVIZIUNE, 
marți seara, telespectatorii din 
S.U.A. au avut prilejul să vadă 
un film despre asasinarea pre
ședintelui Kennedy. Este vorba 
de filmul realizat întîmplător, de 
un cineast amator, Abraham 
Zapruder, la locul atentatului de 
la Dallas, din 26 noiembrie 1963. 
în cadrul emisiunii, mai mulți 
experți au procedat la o exami
nare amănunțită a secvențelor. 
Principalele lor observații s-au 
referit la mișcarea vag percep
tibilă de la o fereastră a etaju
lui 6 din clădirea de unde ar fi 
tras presupusul asasin Lee Har
vey Oswald, precum și la unele 
indicii în ce privește eventuali
tatea unui al doilea trăgător. 
Comentariile experților n-au fă
cut însă să avanseze descifrarea . 
enigmei asasinului, dincolo de 
concluziile cunoscute din rapor
tul comisiei de anchetă Warren.
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