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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă di
mineața, pe Haim Bar-Lev, minis
trul comerțului și industriei al 
Israelului, șeful delegației țării sale 
la cea de-a Vl-a sesiune a Comi
siei mixte româno-israeliene, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

La întrevedere a participat to
varășul Ion Pățan, vlceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

A luat parte, de asemenea, Yo- 
hanan Cohen, ambasadorul Israe? 
lului la București.

Oaspetele a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut din partea președintelui 
Israelului, Ephraim Katzir, și a 
primului ministru, Yitzhak Rabin.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
cele mai bune urări președintelui 
și premierului Israelului.

în continuare, a avut loc o con
vorbire, în cadrul căreia au fost

subliniate rezultatele actualei se* 
siuni a Comisiei mixte, însemnă
tatea lor pentru dezvoltarea co
laborării și cooperării bilaterale în 
diverse sectoare economice, pentru 
extinderea schimburilor comer
ciale.

Au fost abordate, totodată, pro
bleme ale vieții internaționale, în
deosebi cele privind situația din 
Orientul Mijlociu.

întrevederea, a decurs într-o 
atmosferă cordială.

PROIECTUL DE PROGRAM AL PARTIDULUI 
ridică pe o treaptă și mai înaltă programul ideologic elaborat de 

Plenara Comitetului Central din noiembrie 1971 în lumina hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.C.R., asigurînd o linie de continuitate 
și consecvență politică în acțiunea stăruitoare pentru

FORMAREA SI DEZVOLTAREA 
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE A POPORULUISe împlinesc în aceste zile trei ani de la istorica Plenară a C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, care a adoptat ansamblul vast de măsuri pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educarea socialistă a oamenilor muncii, pentru generalizarea principiilor eticii și echității socialiste în viața socială a țării noastre. Ideea fundamentală relevată încă înainte — la Congresul al IX-Iea și Conferința Națională din 1967, la Congresul al X-lea și in „Tezele din iulie" 1971 prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — și continuată amplu de. plenară este necesitatea intensificării și asigurării unui caracter atotcuprinzător activității politico-educative, ca parte integrantă și factor esențial al edificării, societății socialiste. Ampla dezbatere — organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu— cu întregul partid, cu mase largi de pameni ai muncii a dovedit din plin acest adevăr. Marele o- biectiv al partidului și poporului— făurirea unei societăți socialiste avansate, caracterizate printr-un înalt nivej de dezvoltare a forțelor de producție, o organizare superioară, o civilizație intemeială pe tot ce a creat omenirea mai valoros in tehnică, știință și cultură — nu este de conceput fără formarea unui om nou, caracterizat printr-o înaltă conștiință revoluționară, competență profesională șl ținută morală. Formarea unui asemenea om reprezintă de fapt factorul primordial in întreaga activitate de transformare revoluționară a societății.Elaborînd ansamblul măsurilor de Îmbunătățire hotărită și profundă a activității educative, Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie

1971 a răspuns unei necesități o- biective, unui imperativ de prim ordin al evoluției in perspectivă a societății noastre pentru întreaga perioadă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a Înaintării spre comunism. Meritul deosebit al plenarei rezidă în fap- . tul că a pus înaltul țel al formă-

dezvoltare în „Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste", care, potrivit hotărîrii Conferinței Naționale, urmează să fie supus spre aprobare Congresului al XI- lea.După cum este cunoscut, în inițierea și elaborarea programului
„Desfășurarea unei permanente activități politico- 

ideologice și de educație socialistă reprezintă o nece
sitate obiectivă în întreaga perioadă de construire a 
socialismului și comunismului, o componentă esen
țială a procesului de făurire a noii societăți. Noi con
siderăm și am considerat întotdeauna că menirea is
torică a socialismului este nu numai de a elibera omul 
de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui 
materială, ci de a făuri o civilizație spirituală superi
oară, care nu se poate realiza decît prin formarea 
unui om nou, cu o înaltă conștiință și pregătire cultu
rală și profesională, cu un profil social-politic îna
intat".

NICOLAE CEAUȘESCU

rii omului nou in centrul atenției partidului, ca și a tuturor organismelor și factorilor educativi ai societății, a formulat pentru prima oară un program unitar și atotcuprinzător de acțiune îndreptat spre acest țel.Programul ideologic adoptat de Pldnara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și-a găsit completare și

ideologic, ca și a proiectului de norme, rolul hotărîtor i-a revenit secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, relie- findu-se și cu acest prilej inalta sa principialitate comunistă, capacitatea de a descifra cerințele majore ale mersului înainte al societății, consecvența și fermitatea în promovarea spiritului revoluționar, a

principiilor moralei socialiste, ale umanismului socialist.La trei ani de la adoptarea programului ideologic, apare pe deplin evident că sub influența sa activitatea educativă a cunoscut substanțiale îmbunătățiri. Fără a se face Ioc oricărei automulțumiri — prin esența sa cu desăvîrșire străină însuși spiritului plenarei — fără a se trece cu vederea faptul că mai persistă unele neîmpliniri și neajunsuri, se poate aprecia că munca politică de masă este astăzi mult mai legată, iii ansamblul ei. de cerințele vieții, mai impregnată de spirit revoluționar-; activitatea de propagandă este mai axată pe problemele esențiale ale dezvoltării societății noastre și ale evoluției mondiale contemporane ; învățămîntul cunoaște un proces de stringere a legăturii cu practica, cu cerințele reale aîe societății, în primul rind. ale producției ; s-a îmbunătățit conținutul muncii culturale de masă care do- bindește un tot mai accentuat caracter partinic ; s-au înregistrat progrese calitative în activitatea mijloacelor informării de masă ; s-a extins activitatea de răspindire a cunoștințelor științifico ; in creația 'iiterăr-artistieă totmai puternic spiritul de angajare, mesajul patriotic, militant.Rezultatele intensei activități politico-educative desfășurate și conduse de partid își găsesc expresie in realitățile vieții noastre sociale, în toate fațetele ei și prin nenumărate fapte — în avintul întrecerii socialiste pentru buna îndeplinire a sarcinilor economice, pentru devansarea cincinalului, în participarea mereu mai largă a oamenilor muncii la soluționarea problemelor
(Continuare în pag. a IV-a)

ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ A PARTIDULUI —

forță de prim ordin in transformarea revoluționară a societății 
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Preocupări de primă însemnătate pentru 

fiecare întreprindere, pentru fiecare om 

al muncii din industrie
• REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI

® RECUPERAREA RESTANȚELOR 
LA PRODUCȚIA FIZICĂ

® PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULU11975
Pretutindeni, în fabrici și uzine, pe șantiere, sîntem martorii unei ample mobilizări de forțe pentru înfăptuirea exemplară, in cinstea celui de-al XI-lea Congres, a sarcinilor. Se lucrează intens zi și noapte. Muncitori, ingineri, tehnicieni, specialiști din centrale și ministere muncesc alături pentru a asigura îndeplinirea-Ia toți indicatorii a .planului pe, acest an, pentru a crea in același timp condițiile tehnice și organizatorice necesare obținerii unei producții maxime încă din primele zile ale anului viitor.Se stabilesc operativ măsuri pentru preîntimpi- narea oricăror goluri de timp, măsuri care vizează, deopotrivă, buna aprovizionare, încărcarea la maximum a capacităților de producție, asigurarea unei discipline de fier la fiecare 10c de muncă. Scopul lor final este accelerarea ritmului de lucru, realizarea unor lucrări de calitate.'

Această activitate intensă se împletește strîns cu pregătirea producției anului viitor. Cadrele care muncesc pentru soluționarea acestei complexe probleme acționează și trebuie să acționeze cu toată capacitatea pentru găsirea celor mai bune căi de aprovizionare și desfacere, de utilizare a capacităților de producție și folosirea forței de muncă, de gospodărirea materiilor prime, energiei și combustibilului. In spiritul legii contractelor economice, beneficiarii și furnizorii, titularii de balanțe materiale trebuie să elaboreze măsuri operative pentru definitivarea pregătirii producției din ultimul an al actualului cincinal. E nevoie să se înțeleagă clar că numai printr-o temeinică pregătire a producției viitoare din toate punctele de vedere se va putea asigura un start puternic, o ritmicitate înaltă in realizarea obiectivelor mobilizatoare cuprinse în planul de dezvoltare economico-socială a țării în 1975.
Sarcini importante ale cooperatorilor, mecanizatorilor,

ale tuturor oamenilor muncii din agricultură:
© ÎNCHEIEREA RECOiItĂRIT PORUMBULUI 

• ÎNSĂMÎNȚAREA GRIULUI PE ULTIMELE 

NECTARE
în pagina a Il-a, relatări ale corespondenților noștri 
din județele Brăila, Maramureș, Ilfov, Bihor și Vîlcea

Dealul Piscului a fost convertit azi, prin construcția Sălii polivalente și a Parcului tineretului, într-o superbă panoramă a arhitecturilor noi, a spatiilor de agrement și cultură(Foto : S. Cristian)

In ziarul DE AZI:

© „DĂTĂTOR DE LEGI
Șl DATINI" - La 600 
de ani de la urca
rea pe tronul Mol
dovei a lui Petru 
Mușat

• „ZILELE CĂRȚII SO
VIETICE" ÎN LIBRĂ
RIILE NOASTRE

© AUTOMOBJLIȘTI, 
MICȘORAȚI VITEZA ! 
ALUNECĂ Șl AJUN
GEȚI ÎN POM 

Rubricile noastre:
• FAPTUL DIVERS

© SPORT
• DE PRETUTINDENI

Care-o fi centrul universului, nu știu. Pentru mine 
e sudul orașului București, unde am văzut lumina vieții. O anumită zonă din sud, care se-ntindea cam între Radu Vodă și Piața Mare. Prăvălii, du- ghene, străzi, ulicioare in- tortochiate. Forfotă mare. Contraste puternice care mi s-au întipărit, pe retină și în suflet, pentru totdeauna. Lumea copilăriei mele... Hotarele ei nu mergeau mai departe de locurile amintite. Auzeam că dincolo de ele există o Vale a Plmgerii, o imensă groapă unde se adună gunoiul orașului și că pe acolo trăiesc oameni in cocioabe nenorocite. Mai tirziu le-am văzut.Acum, intr-o zi rece și însorită de toamnă, am parcurs magistrala dinspre nord, spre sud — Dimitrie Cantemir, îi spune — și am ajuns la poalele unui deal. Dealul Piscului. Pe el și de jur împrejurul lui se desfată verdele modulat în nuanțe autumnale, verdele ierbii și al copacilor tineri, verdele întunecat de reflexe ale unui mic lac : e Parcul tineretului.Apa, care sticlește cu

minte tn peisajul toamnei de aur e vechiul Cocioc. Legenda spune că în el s-a scufundat cîndva o biserică, laolaltă cu cei adunați înăuntru... Pantele acestea line, îmbrăcate în verde,
cipiului București, deschisă în foaierele sălii de sport. In planurile, perspectivele, graficele șl machetele care ni se oferă e vorba nu numai de vatra orașului propriu-zis, ci și

s-a părut ceva fascinant în proiectul așternut pe hirtie, imagine concretă a unei realități inexistente, dar care va semăna aidoma cu imaginile detaliate, elaborate de mintea creato

Perspective 
pe Dealul Piscului

sint vechile rampe de gunoi...Totul sau aproape totul e tînăr aici. Bulevardele, blocurile de la poalele dealului. Imensa construcție din vîrful Iui, cu Sala de sport, foaierele, sălile de expoziție. Zeci de mii de tineri bucureșteni au pus umărul la aceste ziduri, la aceste asanări și plantații.Am vizitat și expoziția de sistematizare a muni

însemnări
de Maria BANUȘ

de comunele subordonate municipiului, cum sint și cum vor fi, intr-un viitor apropiat. Un uriaș peisaj urban, desfăcut în cartiere, zone, centuri de lacuri, se desfășoară înaintea ochilor noștri. Totdeauna mi

rului. Parcă aș fi într-o sală de cinema și aș privi, proiectate pe ecran, secvențele unui film. Aparatul de proiecție, bobinele de film toate sint materializări ale minții constructive. Dar cînd e vorba de sistematizare, de urbanism, cite cerințe nu trebuie să satisfacă acest creier colectiv : urgențele unei lumi în rapidă transformare, propriile sale exigențe es

tetice, imperativul economiei, presantele nevoi ale populației.Privesc, așadar, fascinată, perspectivele și planurile expoziției de sistematizare, dar tot atit de vrednică de interes mi se pare participarea vizitatorilor. Nu e publicul contemplativ, simplu, receptor, al unei expoziții oarecare. Uite această ' tînără pereche cum urmărește cu degetul traiectul unui bulevard din Berceni, cu o concentrare care vădește că cei doi sint direct implicați.Alți bărbați, alte femei, în fața altor panouri. Im- brăcați orâșenește. Dar fețele lor arse de soare, mn- nile lor, mai bătucite, arată că-s de la țară. Vorbesc între ei, cu glas scăzut, cuviincios, cu patimă, insă, despre proiectul de sistematizare al comunei lor. Un bătrin ne arată pe plan punctul unde va fi, în 1975, locuința fiului său. Aici e piața cartierului, zice, și aici școala... Noroc că sint aproape de blocul lor că are și el copii...încă ceva fascinant, la
(Continuare în pag. a V-a)
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construim toi m multe cane 
Cum le îngrijești tinere?Tineretul deține o .pondere hotărîtoare în forța de muncă a municipiului și județului Brașov. Pornind de la această realitate, comitetul județean de partid a acordat, in ultima vreme, o atenție deosebită condițiilor în care muncește și trăiește tineretul, problemelor care 11 preocupă.Și în acest județ, ca peste tot în țara noastră, statul a investit fonduri importante pentru crearea unor spații tot mai bune de locuit nefa- miliștilor aflați în producție. în mai puțin de doi ani s-au construit circa 30 de cămine, cu aproape zece mii de locuri. De asemenea, în multe unități’ industriale s-au înființat can- tine-restaurant, bufete, astfel ca tinerii muncitori să aibă asigurată și o masă consistentă la prețuri accesibile. .Cu toate acestea, analizele efectuate de către organele de partid au reliefat faptul că mai sint întreprinderi în care tinerii nu au asigurate suficiente locuri în cămine, astfel că locuiesc în condiții necorespunzătoare pe la diverși particulari care le percep chirii ridicate. Luind în discuție situația, comitetul județean de partid a hotărît să vină în sprijinul acestor tineri, căutînd soluții pentru a le asigura condiții de locuit convenabile. Și asemenea soluții s-au găsit. Una dintre ele este folosirea mai rațională a capacității de cazare în căminele existente, reducerea la minimum a încăperilor care au alte destinații și a spațiilor neutilizate. în felul acesta, s-a reușit qa, numai în căminele existente, să fia. create circa 3 700 de locuri, dintre care circa 2 900 au și fost ocupate, restul fiind în curs de amenajare și dotare cu mobilier. Concomitent. s-a acționat si în direcția intensificării lucrărilor de construcții la căminele prevăzute în acest an.„în concepția noastră — ne spunea ing. Mihai Țoția, secretar al Comitetului municipal de partid Brașov — asigurarea condițiilor de viață pentru tineret nu înseamnă doar existența unui spațiu de cazare. Ne preocupăm — și noi, și comitetele de partid din județ — ca, în cămine, tinerii să se poată bucura de liniștea și ordinea care trebuie să fie proprii unui asemenea lăcaș. Au fost luate măsuri, în primul rind pe linia ridicării gradului de confort.Tot pe linia îmbunătățirii condițiilor de viață ale tineretului se înscrie și o altă măsură : reconsiderarea sumelor plătite drept chirie. încă înainte, cu mult timp, de apariția Hotărîrii Consiliului de Miniștri privind tarifele maxime de cazare în căminele muncitorești pentru tineret (publicată in Buletinul Oficial din 25 octombrie a.c.), noi luasem măsura reducerii acestor chirii — evident, în mod diferențiat — unele reduceri mergind

chiar pînă la 30 Ia sută. Apariția respectivului H.C.M. reglementează însă definitiv problema și ne ajută mult în mod practic. Mai trebuie să șpun, de asemenea, că în zonele grupurilor de cămine au fost create puncte și unități comerciale, în special alimentare. S-au elaborat regulamente de funcționare a căminelor, accentuindu-se asupra respectării regulilor de conviețuire socialistă, de autogospodărire, de întreținere, pază etc. Tot în sensul întăririi ordinii și disciplinei se înscrie și constituirea a 87 echipe de control obștesc, formate dintre tinerii locatari, care au în vizorul lor permanent căminele"....Aceste măsuri au fost însoțite ds intensificarea muncii politico-educative în rindul tinerilor din cămine. S-au elaborat programe concrete de activități cultural-educative.Acțiunea inițiată de Cțomitetul județean de partid Brașov în direcția asigurării unor condiții de muncă șl de viață pentru tineri nu se oprește desigur aici. Sint preconizate și alta măsuri, printre care amintim obligativitatea întreprinderilor de construcții de a realiza toate căminele prevăzute in planul pe acest an, menținerea unui ritm ridicat în construcțiile de cămine și in următorii ani (16 415 locuri in 1975 și aproape 30 000 locuri în cincinalul următor), crearea unor noi puncte alimentare, a unor bufete, extinderea microcan- tinelor în întreprinderi etc.Consemnînd cu satisfacție asemenea inițiative și asemenea preocupări ale organelor locale de partid, pentru a crea tinerilor muncitori nefami- liști din întreprinderile județului Brașov condiții corespunzătoare pentru a locui în cămine — se cuvine, totodată, să subliniem și îndatorirea tinerilor, a organizației lor, pentru buna întreținere și autogospodărirea acestor lăcașuri. în spiritul prevederilor din Hotărîrea Consiliului de Miniștri apărută în 25 octombrie a.c., comitetele de cămine, organizațiile 
U.T.C., tinerii locatari înșiși au datoria ca — în interesul lor — să gospodărească și să păstreze cum se cuvine căminele, să asigure aci o sănătoasă viață colectivă, să cultive permanent un climat favorabil bunei conviețuiri, să organizeze activități cu caracter politico-educativ menite să confere fiecărui lăcaș de acest fel atributele civilizației socialiste.

C. MOCANU
corespondentul „Scîntell*
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încă alternativ, precum azotatului de amoniu, cu 30 de procente sub

avans de 45 de zile față de sarcinile stabilite prin grafice, în direcția atingerii inainte de termen a parametrilor proiectați.e ALBA IULIA (Corespondentul „Scinteii", Ștefan Dinică). — Oamenii muncii din industria județului Alba au raportat, în cinstea Congresului al XI-lea al partidului, îndeplinirea cu 60 de zile mai devreme a planului producției globale, pe 4 ani ai cincinalului. în telegrama biroului comitetului județean de partid adresată cu acest prilej Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune, printre altele : „Avansul cîștigat în realizarea cincinalului înainte de termen va permite ca, pînă la finele a- cestui an, să obținem o producție globală suplimentară în valoare de peste 1 miliard de lei".Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că ne vom înzeci eforturile pentru a pregăti in condiții exemplare îndeplinirea planului de producție al anului viitor, că vom munci fără preget pentru a pune in valoare noi rezerve de sporire a producției, pentru ca avansul cîștigat în realizarea cincinalului inainte de termen să crească tot mereu, punind astfel temelie trainică înfăptuirii Programului Partidului Comunist Român, a obiectivelor ce vor fi trasate de Congresul al XI-lea al partidului, pentru propășirea continuă a scumpei noastre patrii — România socialistă.

o GALAȚI (Corespondentul „Scinteii", Dan Plăeșu). — Colectivul Combinatului siderurgic din Galați raportează importante producții suplimentare planului, obținute în 10 luni ale anului: peste 65 000 tone cocs tehnologic, circa 45 000 tone fontă brută, mai mult de 86 000 tone oțel electric și de convertizor, aproape 21 000 tone tablă și bandă laminată la rece și alte produse siderurgice.

județului Sălaj raportează că și-au onorat angajamentul anual, de 8 milioane lei valută, la 31 octombrie a.c. în acest fel, au reușit să dea peste plan 300 garnituri de mobilă, 700 bucăți canapele și fotolii, 10 000 scaune, 29 000 tone calcar pentru industria chimică, 500 mc de prefabricate din beton, precum și alte asemenea pro- ’ duse. La aceeași dată, producția pentru export, în valoare de 10 600 000 lei valută, a fost depășită cu un milion lei.

0 BACĂU (Corespondentul „Scinteii", Gheor- ghe Baltă). — Alte colective de muncă din industria județului Bacău raportează îndeplinirea inainte de termen a sarcinilor de plan pe 4 ani ai cincinalului. între acestea se numără cele de la întreprinderea de șuruburi, întreprinderea viei și vinului, întreprinderea de industrie locală. Pină la această dată, numărul unităților industriale care au îndeplinit planul pe 4 ani se ridică la 15. Calculele arată că, pînă la finele anului, a- ceste întreprinderi vor realiza o producție suplimentară în valoare de aproape 2 miliarde de lei.© BISTRIȚĂ (Corespondentul „Scinteii", Ion Anghel). —. Harnicii muncitori, tehnicieni și ingineri de la întreprinderea de sticlărie pentru articole de menaj din Bistrița raportează că, în cele 4 luni care au trecut pină acum de la data punerii în funcțiune a unității, și-au îndeplinit ritmic sarcinile de plan, obținînd o producție suplimentară de peste. 20 000 articole de menaj. De asemenea, au înregistrat pînă în prezent un
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i? Oamenii muncii din județ întîmpină cel de-al XI-lea Congres al partidului cu succese remarcabile-în producție. Planul pe patru ani ai cincinalului la producția globală industrială a fost realizat cu aproape trei luni mai devreme, iar prevederile de export ale cincinalului au.fost îndeplinite în mai puțin de trei ani. Producția globală industrială a județului a ‘ înregistrat, in perioada actualului cincinal, un ritm mediu anual de creștere de 21,8 la sută.e PITEȘTI. Combinatul de prelucrare a lemnului este cea de-a 15-a unitate economică din județul Argeș care a îndeplinit, înainte de termen, sarcinile de .plan aferente perioadei 1971— 1974. Pină la sfîrșitul lunii decembrie, această mare unitate..................... ..suplimentară industrială va realiza o producție evaluată la peste 100 milioane lei.(Corespondentul „Scinteii", Lălucie VASLUI (Corespondentul „Scinteii", Lăluci Crăciun). — în preajma Congresului al XI-lea al P.C.R., pe harta economică a județului Vaslui . a apărut un nou obiectiv industrial de importanță republican^, prevăzut a se construi in actualul cincinal. Este vorba de intrarea în funcțiune — la I-Iuși — a întreprinderii de încălțăminte. Pînă la finele anului 1974, aici va fi da.- tă in folosință o nouă capacitate pentru secția de mănuși de protecție.o ZALĂU (Corespondentul „Scinteii", Gheor- ghe Itusu). — Unitățile din industria locală a
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o Potrivit ultimelor date operative, unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale au rea-' lizat, in 10 luni ale anului, 87,3 la sută din planul anual de construcții-montaj, proporția fiind cu cîteva procente mai mare în cazul lucrărilor de pe șantierele metalurgiei, construcțiilor de mașini grele, industriei ușoare, economiei, forestiere și industriei materialelor de construcții. Producția suplimentară înregistrată pînă în prezent — circa 150 milioane lei — echivalează cu un avans de 4 zile. De la începutul anului șl pină acum au fost predate beneficiarilor mai mult de 430 de capacități industriale și agrozootehnice. ’
e Metalurgiștii din întreaga țară raportează în cinstea Congresului al XI-lea al partidului noi și remarcabile realizări. După, cum rezultă dintr-un recent bilanț, laminoriștii au dat peste plan, de la începutul anului și pînă acum, o producție de circa 120 000 tone laminate finite pline, cantitate ce depășește cu mult angajamentul asumat în întrecere. Acest succes a fost obținut, îndeosebi, pe seama folosirii cu randament sporit a agregatelor. De menționat că prin utilizarea mai bună a materialelor termo- izolatoare și termogene, reducerea oxidării lin- gourilor în timpul încălzirii pentru laminare, îmbunătățirea formatelor de lingotiere, consumul specific mediu de metal a fost diminuat substanțial, economisindu-se, de la începutul cincinalului și pînă în prezent, peste 200 000 tone de metal.
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Cifrele, faptele atestă că la Întreprinderea de mecanică find din București există o tradiție a bunelor^ rezultate, o tradiție ca oamenii intreprina'erii sâ prezinte întotdeauna bilanțuri rodnice în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor. Angajîndu-se sâ înfăptuiască prevederile actualului cincinal în numai 4 ani și 29 de zile, colectivul întreprinderii bucureștene raportează în,cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului noi succese in muncă : îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate în cinstea marii sărbători, a planului pe 10 luni la toți indicatorii săi. în imaginile alăturate vă prezentăm patru din miile de autori ai acestor rezultate de prestigiu (de la stînga la dreapta): Nicolae Gherbel, Marla Pădureanu, Constantin Mănoiu, Octavian Neanu Foto ; E. Dîchiseanu
J

La ora actuală, colectivul întreprinderii mecanice din Roman are o restanță Ia producția-marfă de aproape 3 milioane lei. Rămînerea în urmă reprezintă o producție de strunguri carusel, mașini pentru prelucrarea lemnului și piese turnate, care'deși se află in pragul finalizării nu pot fi livrate din lipsa unor accesorii.— Este vorba — ne spunea ing. Vasile Gogu, directorul întreprinderii — de lipsa unor aparate electrice, profile din aluminiu, supape de presiune și de dozare și altele, pe care întreprinderile „Mașiniexport", „In- dustrialimportexport" îhtîrzie să le furnizeze.Așa cum se' stipulează în fișele tehnice, aceste accesorii trebuie asigurate cu 60 de zile înainte de finalizarea produselor amintite. Iar piesele respective trebuiau să sosească Ia I.M. Roman de Ia 1 octombrie. Dar iată că a măi rămas doar o lună pină la scadența de livrare a unui mare lot de strunguri carusel și mașini pentru prelucrarea lemnului, dar piesele amintite întîrzie să sosească. Sînt probleme cărora trebuie să Ii se găsească o rezolvare urgentă, astfel incit restanțele înregistrate la I.M. Roman să poată fi grabnic recuperate, asigurîndu-se astfel condițiile necesare realizării în bune condiții a planului și angajamentelor pe a- cest an.

Cu fermitate a intervenit și comitetul de partid al grupului de șantiere, repartizînd pe fiecare instalație în parte secretarii organizațiilor de bază, pe cei mai buni comuniști.Primele rezultate sînt bune. Iată însă că o serie de greutăți continuă să creeze proiectantul și chiar beneficiarul. Deși a detașat pe platforma chimică de ia Rm; Vîlcea o echipă de specialiști, totuși IPROCHIM București mai tărăgănează definitivarea unor soluții care condiționează desfășurarea normală a lucrărilor. Iar beneficiarul nu a reușit să asigure pentru montaj întregul necesar de materiale, îngreu- nind astfel închegarea multor scheme tehnologice. Ce părere are în a- ceastă situație Centrala^ industrială de produse anorganice Rm. Vîlcea ?
Ion STANCSUcorespondentul „Sctntell"

din Slobozia

Ion MANEAcorespondentul „Scinteii

Așa cum s-au angajat în conferința comitetului de partid, cei 430 de comuniști, întregul colectiv al Combinatului de îngrășăminte chimice din Slobozia depun acum eforturi stăruitoare pentru ca toate instalațiile să funcționeze la parametrii proiectați, în ultima decadă a lunii octombrie s-a atins capacitatea proiectată la fabrica de amoniac. Funcționează, .de .asemenea,-.la^ capacitatea prevăzută fabrica de acid azotic. Producția realizată în octombrie prezintă o creștere substanțială față de lunile anterioare. Se află în atenția comitetului de partid, a specialiștilor fa-

brica de uree, unde cele două Instalații lucrează și producția care se află capacitate.— Dispunem de condiții pentru a recupera intr-un interval scurt ră- mînerile în urmă — ne-a spus maistrul Simion Olariu, secretarul comitetului de partid al combinatului. Ne-am propus ca, în cinstea Congresului al XI-lea al partidului, să atingem parametrii proiectați la toate instalațiile. Vom obține, în trimestrul IV, 60 000 de tone arponiac, 50 000 tone de uree și 50 000 de tone de azotat de amoniu. în același timp, vom acționa în scopul reducerii consumurilor specifice, astfel ca pînă la sfîrșitul anului să recuperăm pierderile provocate de depășiri.Sînt angajamente care au mobilizat întregul colectiv. Iată-ne în două puncte-cheie. Primul : stația G.V. de spălare a bioxidului de carbon, unde la 29 octombrie s-a atins 89 la sută din capacitate (în 4 zile, producția a crescut cu 20 de procente). Aici coordonează lucrările inginerul Miltiade Dobrin.stalațiile. Toate funcționează Ireproșabil. în următoarele 3—4 zile vom asigura gaz cracat Ia nivelul capacității". La fabrica de uree, al doilea punct unde și-au concentrat atenția chimișt.il din Slobozia, echipele da automatizare efectuează probele noii aparaturi de măsură și control, care — odată intrată in funcțiune — va asigura exploatarea simultană belor linii de uree.La sfîrșitul schimbului, la locurile ' de muncă în numai minute sînt trecute în revistă •mentele zilei, deficiențele constatate și, cu ajutorul specialiștilor, se stabilește pe loc ce trebuie întreprins.

„Urmărim zi și noapte in-

a am-toate cîteva evenl-
Lucian CIUBOTARUcorespondentul „Scinteii"La această dată, toate cele patru mari capacități de producție aflate in construcție în cadrul Combinatului petrochimic Rm. Vilcea — oxo- alcooli II, monomer, polimer și produși colorați II — trebuiau să se afle în funcțiune. Datorită însă în- tirzierilor în asigurarea unor utilaje tehnologice și aparaturii de automatizare, ca și restanțelor acumulate în activitatea Grupului de șantiere T.C.I. Govora, cele patru obiective nu produc. Cind va fi recuperată râminerea în urmă ?— în ultimele săptămîni — ne-a răspuns inginerul Ioan Moldovan, directorul grupului de șantiere — pe cele 4 șantiere am concentrat a- proape întreaga forță de muncă de care dispunem. Putem aprecia cu certitudine că în maximum o lună și jumătate capacitățile restante vor fi în măsură să intre în probe tehnologice.

' Pregătirea investițiilor anului ’75 
pe cîteva șantiere din județul Bihor,

V

Terminarea recoltării tuturor culturilor tîrzii și îndeosebi a porumbului — mai e de strîns recolta de pe 640 000 hectare — constituie una din cele mai importante sarcini la ordinea zilei în agricultură.în județul BRĂILA, porumbul a fost recoltat în proporție de 93 la sută in întreprinderile agricole de stat și 87 la sută în cooperativele agricole. Pînă a- cum, 26 cooperative — Vădeni, Bal- dovinești, Chiscani, Brăila, Tichilești, Gropeni, Mărașu, „7 Noiembrie", „Drum Nou", Mircea Vodă, Surdila Greci, Cireșu, Jugureanu, Ciorile și altele — porumbului __ prafață. O mențiune specială se cuvine a
au terminat recoltatul de pe întreaga su-

Groși — Baia. Mare, Satulung etc. toată săptămîna sute și sute de cooperatori au lucrat pe ploaie la strînsul porumbului și al celorlalte produse din cimp. Tot așa s-a muncit și la recoltatul cartofilor, lucrare care s-a încheiat. O dovadă că dacă *se lucrează insistent pot fi obținute rezultate bune".Pină ieri, cooperatorii din județul ILFOV au strins recolta de porumb

mul nesatisfăcător în care s-a lucrat pînă acum la recoltat în întreprinderile agricole de stat (chiar dacă și aici I.A.S. Chirnogi cu o producție de 5 000 kg face excepție) pentru că de la începerea campaniei s-a strîns porumbul de pe numai 21 000 ha din cele 33 200 ha cultivate.Dar din cimp mai trebuie recoltate șl alte culturi : soia, sfecla de zahăr și orezul care mai ocupă încă aproape 10 000 ha. Și în această zonă, ca in aproape toată țara, în ultimele zile vremea s-a înrăutățit, îngreunînd munca de strîngere și depozitare a

recoltei. Cu toate acestea, datorită măsurilor energice stabilite de biroul județean de partid, există posibilitatea ca pînă în jurul zilei de 12 noiembrie să se termine culesul tuturor culturilor. în acest sens, între alte acțiuni de întrajutorare, S.M.A.-urile din județ au detașat în I.A.S. peste 150 de combine „Gloria". La rindui lor, organele și organizațiile de partid au mobilizat toate forțele satelor, ale oamenilor și ale tuturor mijloacelor de transport pentru strin- gerea grabnică a recoltei, pentru evi- . tarea risipirii sau degradării acesteia.fi făcută pentru_______  _ „ _______ ,____ cel care lucrează la recoltatul porumbului în I.A.S. Insula Mare a Brăilei. Aceștia, în condiții de lucru deosebit de vitrege (ploaie torențială și vint puternic) au reușit totuși să culeagă 98 la sută din suprafața cultivată cu porumb. în urma măsurilor deosebite inițiate de către comitetul județean de partid, tot ceea ce se recoltează peste zi este ridicat din cimp șl transportat imediat la bazele de recepție. în următoarele zile vom putea anunța că recolta de porumb a fost strînsă de pe întreaga suprafață, transportată și depozitată in condiții corespunzătoare.Deși în cooperativele agricole din MARAMUREȘ se cultivă numai 8 000 hectare cu porumb și deși a căzut prima zăpadă, recolta a fO3t strînsă numai de pe jumătate din suprafața amintită.Tov. Merișor Cocoșilă, director adjunct al direcției agricole județene, ne spune că „acum se recoltează chiar și pe ploaie, pentru că nu mai avem ce aștepta. Cel tirziu pînă la data de 8 noiembrie o vom putea declara încheiată. în cooperativele agricole din Fărcașa, Ulmeni, Sălsig,

Pentru a putea însămlnța în condiții bune și pe timp de noapte, la toate semănătorile s-au instalat sisteme de iluminat, iar oamenii curăță brăzdarele. Sămința se introduce la adincime mai mare, pentru a fi bine acoperită și se adaugă cu 10 la sută mai mult decit norma folosită în condiții obișnuite.Din cele peste 20 000 hectare planificate să fie insămînțate cu grîu în această toamnă în cooperativele agricole din județul VÎLCEA au mai rămas de realizat aproape 1 500 hectare.— Ținînd seama de excesul, de umiditate — ne spunea ing. Marin Bălan, directorul general al Direcției generale pentru agricultură din județul Vîlcea — în toate unitățile care mai au de însămînțat s-a trecut imediat la identificarea terenurilor mai ușoare, care permit intrarea utilajelor și executarea lucrărilor necesare. Pe de altă parte, au fost mobilizate impqrtante forțe lascurgere a apelor de pe care urmează a fi grîu, iar tractoarele au fost comasate in în urmă cu această cial la cooperativeleducție Făurești, Ghioroiu, Ionești și unei slabe deosebi la eliberarea să încheieMăsurilecq în maximum 4 zile sămința de grîu va fi încorporată în sol pe întreaga suprafață destinată acestei culturi.

de pe mai bine de 130 000 ha, ceea ce reprezintă circa 86 la sută din suprafața cultivată. în timp ce in consiliile intercooperatiste Budești și Vedea și intr-un mare număr de unități recoltatul' s-a încheiat sau se apropie de sfîrșit, în cooperativele din zonele Horia, Izvoarele, Conde- ești, Girbovi, Urziceni și Vinătorii Mici mai sînt de recoltat suprafețe, cuprinse între 1 000 și 2900 ha. Cauzele unei asemenea situații, cu excepția unităților din cadrul consiliului intercooperatist Girbovi, unde recolta la hectar depășește 5 000 kg boabe, vizează slaba preocupare a cadrelor de conducere, a organizațiilor do partid respective pentru mobilizarea forțelor la muncă, pentru folosirea deplină a timpului excelent din luna trecută.N-am exagera prea mult dacă pe seama acelorași cauze am pune și rit-

Ce vești există de pe frontul însămînțărilor ? Pînă vineri, potrivit datelor centralizate la minister, griul a fost însămînțat pe 85 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva. Aceasta înseamnă că mai sînt de însămînțat 350 000 hectare. Eforturi deosebite pentru grăbirea acestei lucrări trebuie depuse în unitățile agricole situate în cîmpia de .vest a țării și Transilvania, unde ploile abundente din această toamnă au îngreunat pregătirea terenului șiîn județul BIHOR, griul a fost însămînțat pe numai 23 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva în cooperativele agricole. Cauzele în- tirzierii sînt cunoscute. în tot cursul lunii octombrie a plouat aproape fără întrerupere, precipitațiile ajun- gînd la 200 litri pe metrul pătrat. In această situație, biroul comitetului județean de partid și organele de specialitate au stabilit măsuri de natură să asigure însămînțarea suprafețelor planificate în condiții cores-

semănaiul.punzătoare din punct de vedere calitativ. întrucît în zona de deal nu se mai poate țele au fost concentrate S.M.A.-uri s-a organizat două schimburi, lucrîndu-se și noaptea, cu 740 tractoare. Toți mecanizatorii, lucrătorii din atelierele S.M.A. și 300 mecanici auto din întreprinderile județului sînt mobilizați pentrii a lucra în schimbul II și schimburi prelungite la operațiile de recoltare, pregătirea terenului și însămînțări.

podzolică lucra, for;- la șes. La munca in

acțiunea de terenurile insămînțate cu și semănătorile unitățile rămase lucrare, in spe- agricole de pro- Berbești,Mateești, care, datorită organizări a muncii, în- recoltarea porumbului și terenurilor, nu au reușit însămințările de toamnă, întreprinse dau garanția
Mircea BUNEA
G5t. SUSA
Alex. BRAD 
corespondenții „Scinteii"

Anul 1975 va însemna pentru economia județului Bihor realizarea unor noi investiții de aproape 'l miliarde lei. De felul in care se acționează acum pentru primirea documentațiilor tehnice depind „atacarea" la timp și punerea în funcțiune, la termenul prevăzut, a capacităților de producție stabilite în planul de investiții pe anul viitor. O anchetă e- fectuată zilele trecute arată însă că pentru un Însemnat număr de obiective asigurarea documentațiilor tehnice se află încă în faza de tatonare. în mod normal, în baza H.C.M. — 900/70, beneficiarii de investiții erau obligați să asigure documentațiile tehnice, în faza de proiect de execuție, pînă la sfîrșitul trimestrului III și, iot pină la această dată, conform II.C.M. — 970/74, trebuiau încheiate și contractele de execuție cu constructorii. Ne aflăm la începutul lunii noiembrie și în județul Bihor numai 88 la sută din documentația de execuție pentru 1975, la capitolul construcții-montaje, este pusă la dispoziția constructorilor.Unde se localizează restanțele ? La. întreprinderea chimică „Sinteza" din Oradea, de pildă, pe baza planului de dezvoltare a capacității de producție, în trimestrul I din anul viitor trebuie să înceapă construcția unei instalații de epurare cu fenol. Stadiul pregătirilor ? La această oră nu este încheiată nici faza de cercetare, iar studiul tehnico-economic nu este comandat. Tot la „Sinteza", în cazul instalației pentru pentasulfură de fosfor încă nu s-a rezolvat problema tehnologiei ; nu se cunoaște ce tehnologie va fi aplicată și nici sursa de contractare a utilajelor. La întreprinderea „Alumina", stadiul asigurării documentației tehnice este asemănător. De curînd, s-au primit... promisiuni din partea IPROMET București că va pune la dispoziție studiul tehnico-economic la 20 ianuarie 1975. Gîndindu-ne la importanța investițiilor de la „Alumina", la volumul lucrărilor (de 15 milioane lei pe lună) sînt clare implicațiile ce vor apărea din cauza stadiului întir- ziat al pregătirii documentațiilor de execuție.O situație cu multe semne de întrebare se constată la Trustul întreprinderilor agricole de stat din Oradea, care trebuie să execute în 1975 un volum de construcții-montaje în valoare de circa 10 milioane lei. Documentațiile tehnice așteaptă să fie așezate pe planșete, deși ele urmează să se execute de către com

partimentul de proiectare al trustului. Care este starea de lucruri la trustul de construcții locale ? Dacă în cazurile amintite, beneficiarii solicită documentațiile de la factori din afară, pentru obiectivele economico- sociale de interes local acestea sint de competența și intră în obligațiile beneficiarilor și proiectanților din ) județ. Cu toate acestea, constructorii nu dispun de aproape 20 la sută din documentația aferentă anului 1975. Restanțierii sînt : industria locală a județului (amenajarea unor noi spații productive în orașul Mar- ghita, a unei hale de prelucrări mecanice la Oradea și a unei fabrici de pîine în orașul Beiuș) ; întreprinderile de gospodărie comunală din Oradea, Beiuș și Marghita, care nu au stabilit amplasamentele pentru construcțiile de blocuri și lucrări teh- nico-edilitare prevăzute prin plan a se realiza in anul 1975.— Din aceste exemple — ne-a spus loan Cămăran, director adjunct, al Sucursalei județene Bihor a Băncii de Investiții — se desprinde limpede ce consecințe va avea intîrzierea în predarea documentațiilor tehnice pentru unele obiective productive șl construcții social-culturale ale județului. Neavînd documentația, constructorii nu pot perfecta planul de aprovizionare tehnico-materială, nu pot aplica măsuri energice pentru organizarea șantierelor, pentru asigurarea forței de muncă. Ca atare, începerea lucrărilor are loc cu în- tîrziere și, astfel, ca o consecință finală, nu se vor respecta termenele de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții, de atingere a parametrilor proiectați.Asemenea neajunsuri — semnalate recent — au făcut obiectul unei analize în cadrul biroului comitetului județean de partid. Măsurile adoptate cu acest prilej sînt bune șl impulsionează recuperarea rămîneri- lor în urmă în privința terminării documentațiilor tehnice. Ceea ce ră- mîne însă nelămurit se referă la seninătatea cu care se încalcă, de către unii beneficiari și proiectanți, legea investițiilor, reglementările în vigoare. O atare situație trebuie să constituie un „semnal de alarmă" pentru factorii de decizie, obligați să tragă la răspundere pe cei care nu se încadrează în termenul legal de pregătire și predare a documentațiilor tehnice pentru lucrările de investiții' din anul 1975.
Dsimiîru GAȚĂcorespondentul „Scinteir
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ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ A PARTIDULUI- 

forță de prim ordin in transformarea revoluționară a societății
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 a determinat intensificarea muncii politico-educative, o activitate vastă 
și laborioasă reflectată in realizările socialiste ale acestor ani. lată principalele direcții de acțiune — și, totodată, citeva

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ÎNSCRISE ÎN PROIECTUL DE PROGRAM AL PARTIDULUI
r

Membrii partidului — ostași hotărîți 
ai cauzei comunismului

Pe măsura edificării noii orinduiri și înaintării spre comunism, conștiința socialistă devine tot mai mult o forță motrice a dezvoltării societății. Subliniind însem
nătatea acestui obiectiv pentru întreaga activitate a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, în expunerea sa la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 :

Noi pornim de la teza marxistă potrivit că
reia conștiința poate exercita o puternică 
înrîurire asupra mersului înainte al socie
tății, că ideile înaintate, cucerind masele, 
devin o uriașă forță materială a progresu
lui. In noile condiții de dezvoltare a țării 
noastre, activitatea ideologico-educativă 
devine o puternică forță, formarea omu^ 
lui nou, cu o înaltă conștiință socialistă, 
reprezintă un factor de prim ordin în în
treaga activitate de transformare revolu
ționară a societății, de edificare a socia
lismului și comunismului.

a căpătat un puternic ca
racter de masă, cuprlnzînd 
în anul de studiu 1974—1975 
peste 97 la sută din efecti
vul partidului, aproape 2,5 
milioane tineri și membri de 
sindicat.

— S-a Intensificat munca 
politică de masă, diversifi- 
cindu-se totodată formele 
ei; colectivele de agitatori 
cuprind peste 600 000 mem
bri de partid; numărul ga
zetelor de perete a sporit de 
la 19 000 în 1971, la 31000 
în acest an ; în aceeași pe
rioadă, numărul brigăzilor 
artistice de agitație a cres
cut de la 5 000 la 9 000 ;

— In sprijinul activității 
Ideoiogice-educative au fost

create in întreprinderi, Insti
tuții, unități agricole, școli 
14 000 cabinete de științe 
sociale;

— S-a Intensificat activi
tatea de răspîndire a cunoș
tințelor științifice; numărul 
universităților populare a 
crescut de la 302 in anul 
1971 la 784, Iar al brigăzi
lor științifice de la 1 800 la 
4 200.Proiectul de Program al partidului, înscriind între principalele direcții de acțiune în noua etapă istorică formarea omului nou, cu o conștiință politică înaintată, modelarea spirituală a oamenilor muncii, ca milltanțl revoluționari, subliniază :

r

s---------------------------------—--------- -----------------
Ce/or mai înaintate trăsături morale —

o largă generalizareîn concepția partidului nostru, omul nou trebuie să se caracterizeze nu numai printr-o temeinică pregătire politico-îdeologică, ci și printr-o morală superioară, gu
vernată de principiile eticii și echității socialiste.în acest sens, în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 se arăta :

Potrivit orientărilor plenarei, activitatea politico-ideo- loglcă a organelor și organizațiilor de partid a fost îndreptată spre înarmarea membrilor societății cu concepția științifică despre lume a clasei muncitoare, materialismul dialectic șl istoric, cu cunoașterea tot mai a- profundată a politicii mar- xist-leniniste a partidului nostru — expresia aplicării

creatoare a adevărurilor fundamentale ale comunismului științific la condițiile concrete ale României.
— Concomitent cu preo

cuparea pentru îmbunătăți
rea conținutului învățămîn- 
tuluf politico-ideologic și e- 
conomic șl axarea sa pe 
studiul problemelor înfăp
tuirii politicii interne șl 
externe a Partidului Comu
nist Român, acest invâțămint

Construcția noii orînduiri cere fiecărui 
comunist, fiecărui cetățean să-și însu
șească temeinic concepția științifică a 
proletariatului despre viață și societate — 
materialismul dialectic și istoric — princi
piile politicii partidului nostru, care repre
zintă marxism-leninismul aplicat creator 
în România. Avînd un nivel politic și ideo
logic ridicat, fiecare cetățean va acționa 
în mod conștient pentru a contribui la 
progresul general al societății socialiste și 
comuniste.

Sensul măsurilor privind activitatea poli- 
tico-ideologică este de a asigura afirma
rea tot mai puternică în viață a principii
lor comuniste, de a învăța să muncim și să 
trăim în spiritul acestor principii. Comu
nistul trebuie să fie cinstit, curajos, demn, 
să lupte cu ardoare pentru adevăr, pentru 
dreptate și libertate, să iubească munca, 
să depună eforturi pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste, să pună pe primul 
plan interesele poporului muncitor, să 
combată cu hotărîre obiceiurile burgheze 
și să lupte pentru înlăturarea lor din viața 
oamenilor, să dea dovadă de modestie și 
simplitate, să ducă o viață familială și so
cială exemplară.

un subiect central in cadrul 
tuturor formelor și mijloace
lor de activitate ale muncii 
politice de masă, în învăță- 
mîntul de partid, în convor
birile agitatorilor, în confe
rințe și dezbateri, în adună
rile de partid.

— Au crescut spiritul cri
tic, combativitatea organiza
țiilor de partid împotriva 
manifestărilor înapoiate, ur- 
mârlndu-se crearea unei o- 
pinii de intoleranță împotri
va unor asemenea manifes
tări.

— A fost elaborat proiec
tul de Norme ale vieții și

muncii comuniștilor, ale eti
cii șl echității socialiste i 
proiectul a fost supus dez
baterii largi a întregului par
tid șl întregului popor — 
deosebit de Importantă fiind 
preocuparea crescîndă a or
ganizațiilor de partid ca, 
încă în cursul dezbaterii, să 
se asigure trecerea la înfăp
tuirea practică a acestor 
norme în viața cotidiană.Proiectul de Program, subliniind că generalizarea a- cestor norme constituie o cerință esențială a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, stabilește:

Oameni instruiri, cu un larg orizont cultural

în concordanță cu această orientare, munca politico- educativă a fost orientată spre înrădăcinarea trainică a normelor eticii șl echității "socialiste în activitatea și<____ ____

comportarea comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, spre generalizarea lor pe planul întregii societăți.'
— Problemele eticii și e- 

chitățil socialiste au format

Partidul va acționa pentru afirmarea de
plină în viața socială a principiilor eticii și 
echității socialiste, pentru realizarea unor 
raporturi noi între oameni, bazate pe res
pect și colaborare, va lupta împotriva in
dividualismului și egoismului mic-bur- 
ghez, a tendințelor de a subordona inte
resele generale ale societății unor inte
rese particulare înguste, promovînd spiri
tul de dreptate, respectul față de adevăr, 
cinstea, modestia și corectitudinea în în
treaga viață socială, relații de egalitate, 
încredere reciprocă, stimă și întrajutorare 
Intre toți membrii societății. - • - . .

Educația socialistă presupune, pe lingă pregătire politică și formarea unei atitudini cetățenești înaintate, lărgirea orizontului cultural, un nivel superior de instrui
re — factorul principal în această privință fiind școala. Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, subliniind înaltele răspunderi educative ale școlii, arăta :

Trebuie să facem din fiecare unitate șco
lară un puternic centru de educație în 
spirit socialist și comunist a copiilor și ti
nerilor. Fiecare educator, învățător și pro
fesor din întregul sistem de învățămînt
trebuie să fie atît 
meniul său, cit și 
nist.între direcțiile în care s-a acționat și se acționează pentru creșterea rolului e- ducativ al școlii se înscriu:

— generalizarea invăță- 
mîntului obligatoriu de 10 
ani prin cuprinderea în treap
ta I de liceu, incepînd cu anul 
școlar 1974—1975, a tuturor 
elevilor care au promovat 
clasa a Vlll-a;

un bun specialist în do- 
un bun educator comu-

— dezvoltarqp șl diversi
ficarea invățămintului liceal, 
tehnic și profesional;

— extinderea largă a in
vățămintului preșcolar, ca 
parte integrantă a sistemu
lui de învățămint;

— apropierea învățămîn- 
tului de practică și Integra
rea lui organică cu cerceta
rea și producția;

— Intensificarea activită
ții educative și de pregătire 
politică în rîndul elevilor șl 
studenților, acordîndu-se o 
atenție deosebită sporirii 
ponderii șl îmbunătățirii pre
dării științelor sociale în în- 
vățămînlul de toate gradele.

— A fost pus în aplicare 
un amplu program de per
fecționare o pregătirii ca
drelor de partid, de stat și 
din economie, a tuturor oa
menilor muncii. Numai în In
stitutele academiei „Ștefan

Gheorghiu" șl în diferite 
cursuri de pregătire din ca
drul academiei au fost cu
prinse în perioada 1971—1974 
circa 6 000 cadre; în cursu
rile de reciclare au fost cu
prinse peste 25 000 cadre de 
conducere din toate dome
niile de activitate.Arătînd că se va acorda în continuare o atenție deosebită învățămîntului, proiectul de Program al partidului subliniază:

Școala constituie factorul principal de 
educare și formare a tinerei generații, a 
omului în general. Lărgirea continuă a 
orizontului politic, profesional, tehnic și 
de cultură generală al tuturor oamenilor 
muncii constituie o condiție principală a 
îndeplinirii cu succes a sarcinilor ce ne 
stau în față, o latură esențială a învăță- 
mîntului.

— sarcini sporite
muncii

reset si
în educarea politică a oamenilorPlenara a subliniat că în realizarea vastei activități de dezvoltare a conștiinței socialiste, un rol de cea mai mare importanță revine pre

sei, radioului șl televiziunii, tuturor mijloacelor de informare în masă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în acest sens:
Ziarele și revistele trebuie să deschidă 
larg paginile lor problemelor educației 
socialiste, să devină un puternic instru
ment în afirmarea principiilor eticii și 
echității socialiste în țara noastră. De 
asemenea, Radioteleviziunea trebuie să 
pună in centrul emisiunilor problemele 
educației socialiste ; programele de radio 
și televiziune sa fie astfel alcătuite încît 
pe calea undelor să fie propagate măre
țele idealuri ale socialismului, politica in
ternă și externă a țării noastre, știința și 
arta înaintată ; pe această cale să fie bi
ciuite fără cruțare moravurile retrograde, 
să fie promovate normele socialiste de 
conviețuire.

conformitate cu normele eti
cii șl echității socialiste.

— A fost elaborată șl a- 
doptată Legea presei, ceea 
ce a permis sporirea rolului 
său în propulsarea progre
sului.

— îmbunătățirea structurii 
și precizarea profilului pu
blicațiilor au asigurat ridi
carea eficienței politice a 
ziarelor și revistelor, crește
rea operativității in aborda
rea problemelor construcției 
socialiste.

— A sporit apreciabil,

practic dublîndu-se, în pro
gramele Radioteleviziunll, 
timpul afectat emisiunilor 
polltico-ideologlce, de edu
care comunistă a oamenilor, 
capacitatea de Influențare a 
acestor emisiuni.

— Activitatea editorială 
s-a desfășurat sub semnul 
preocupării tot mai statorni
ce pentru înființarea a nu
meroase colecții și serii de 
lucrări polltlco-ideoiogice.Proiectul de Program precizează :

Educarea comunistă a tineretului— 
prin muncă, pentru muncăPlenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, acordînd o excepțională atenție problemelor educării în spiritul idealurilor socialismului și comunismului a tinerei generații, care va prelua și duce mai departe opera de

făurire a orînduirii noi, a subliniat rolul muncii ca factor educativ primordial, importanța educării tineretului prin muncă, pentru muncă. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta :
Trebuie să educăm pe toți cetățenii, și 
în special tineretul, în spiritul cultului față 
de muncă, față de munca liberă, despo
vărată de exploatare din societatea noas
tră, singura sursă a progresului și prospe
rității poporului nostru, a națiunii noastre 
socialiste, mijlocul principal de afirmare 
a talentului și forței creatoare ale tuturor 
cetățenilor, de manifestare a personalită
ții și autoperfecționare morală a fiecă
ruia.

dul său, funcționează în 
prezent ateliere pentru prac
tica productivă a elevilor șl 
studenților;

— organizarea șantierelor 
de muncă patriotică ale ti
neretului ; în prezent, func
ționează șantiere ale tinere
tului practic pe întreg cu
prinsul țării; ,

— atragerea tineretului la

desfășurarea unor vaste ac
țiuni de interes național, 
cum ar fi campaniile de 
stringere a recoltei, de îm
păduriri, gospodărirea ora
șelor și satelor patriei etc.

Caracterul permanent al 
preocupării partidului pentru 
educarea comunistă a tine
retului își găsește o vie re
flectare în prevederile pro
iectului de Program:

Acționîndu-se în spiritul a- cestei orientări, în anii care au trecut de la plenară s-au realizat:
— apropierea învățămîn

tului de practică, de produc
ție ; în fiecare unitate de în
vățămint, indiferent de gra

Tineretul reprezintă o puternică forță 
socială, este viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste. De aceea partidul 
pune și în viitor în centrul preocupărilor 
creșterea și educarea tineretului în spiri
tul concepțiilor înaintate despre lume și 
viață, pregătirea maselor de tineri din 
punct de vedere profesional și politic, 
participarea activă a acestora la înfăp- 

ș tuirea programului general al partidului.

Creația literar-artistică — tot mai ferm angajată
Plenara din noiembrie 1971 a relevat pregnant rolul deosebit de important al creației lltetar-artistice în procesul complex de transformare revoluționară a conștiinței și gîndirii omului. Acest

imperativ major a fost vibrant exprimat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cîrjd, de la tribuna plenarei, a adresat creatorilor de artă îndemnul :

în concordanță cu sarcinile stabilite de plenară :
— Presa s-a ocupat mai 

stăruitor, mai competent, de 
problemele activității ideoio
gice-educative ; au crescut 
frecvența și nivelul articole
lor consacrate explicării po

liticii partidului, dezbaterilor 
ideologice, sprijinirii activită
ții organizațiilor de partid, 
muncii politice de masă în 
multiplele ei forme, educației 
economice, cultivării patrio
tismului și Internaționalis
mului, organizării vieții în

Presa și Radioteleviziunea trebuie să pro
moveze neabătut, permanent, concepția 
înaintată a partidului despre lume și via
ță, să combată cu fermitate concepțiile 
străine, idealiste, retrograde, să răspîn- 
dească cunoștințele științifice despre na
tură și societate ; ele trebuie să militeze 
consecvent pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului, să 
acționeze pentru generalizarea experien
ței înaintate, să analizeze în spirit critic, 
de înaltă principialitate comunistă, activi
tatea socială, să dezvăluie cu curaj lipsu
rile și să militeze pentru lichidarea lor,

Faceți din arta voastră un instrument de 
perfecționare continuă a societății, a 
omului, de afirmare a dreptății și echității 
sociale, a modului de muncă și viață so
cialistă și comunistă. Aveți în fața voastră 
o perspectivă largă, puneți talentul și 
măiestria de care dispuneți în slujba unei 
arte închinate poporului, cauzei socialis
mului și comunismului în patria noastră.

crărilor cu caracter revolu
ționar, militant.

— Activitatea culturală în 
ansamblul său s-a profilat 
tot mai mult ca activitate e- 
ducativă cu caracter de par
tid.

— S-a extins larg mișca
rea artistică de masă, care

și-a sporit contribuția la îm
bogățirea patrimoniului cul
tural al națiunii.Proiectul de Program, subliniind nobilele cerințe ce se pun astăzi literaturii în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, prevede:

Anii de după plenară au marcat o evoluție pozitivă și în această importantă sfera a vieții spirituale a societății.
— Au apărut- lucrări lite

rare urmărind reflectarea 
marilor schimbări înnoitoare 
din viața societății noastre, 
chipul omului înaintat.

— Creația originală de

film și dramaturgia au abor
dat teme cu mesaj patriotic, 
evocări istorice și subiecte 
din problematica de actuali
tate a societății.

— A crescut preocuparea 
criticii de artă de a acționa 
de pe pozițiile filozofiei ma- 
terialist-dialectice, pentru 
sprijinirea și promovarea lu

Partidul va stimula și în viitor făurirea unei 
arte și literaturi de o înaltă ținută uma
nistă, bogate în idei și sentimente nobile, 
inspirate din viața și munca poporului, 
din idealurile socialismului și comunis
mului. Creatorii din domeniul artei și lite
raturii, manifestîndu-și liber talentul, folo
sind stiluri și maniere de creație variate, 
sînt chemați să făurească noi opere va
loroase, care să îmbogățească patrimoniul 
culturii noastre socialiste și tezaurul cul
turii universale, să contribuie la continua 
înflorire a vieții spirituale a poporului 
nostru.
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ds Solemnitatea
pean a intrat sub controlul statului moldovean, care a asigurat prin măsuri ferme paza și liniștea drumurilor atit de necesare înfloririi comerțului. Din burgurile nord-euro- pene ori din cetățile pontice trec cu mărfuri prin Moldova negustori genovezi, venetieni, polonezi, armeni, evrei, greci etc. și aceasta se resimte in viata economică a vechilor tîr- gușoare moldovene, care cunosc o epocă de înflorire, multe dintre ele dezvoltîndu-se ca centre economice și culturale. Și nu este întimplător faptul că tocmai în această vreme documente interne și externe amin-

600 ds am da la urcarea lui Petru Mușat 
pa trocul Moldovei

la cîrma Moldovei

Refuzînd să recunoască pe alesul domnului, patriarhia din Constanti- nbpol a numit în locul lui un mitropolit grec, căruia însă nu i s-a îngăduit intrarea în tară. în atitudinea demnă și energică a domnitorului isi găsea elocventă ilustrare întărirea politică, economică si organizatorică a Moldovei.Este demn de semnalat că Petru Mușat a întreținut strînse legături cu Mircea cel Bătrîn, domnul Țării Românești. Se făcea astfel începutul — cu valoare de simbol — al unei politici de colaborare între cele două țări surori care, clădită pe temelia indestructibilă a — comunității de o- rigine, limbă și interese fundamentale, avea să ducă în cele din urmă 'peste aproape cinci veacuri, Ia unirea lor firească înțr-un singur stat românesc. De altfel, politica ex- de Petru Mușat ni

depunerii
jurămîntului

militar

I

în urmă cu șase veacuri începea în Moldova o nouă domnie : cea a lui Petru Mușat. Și dacă astăzi evocăm momentul, aceasta se datorează faptului că cinstim și vom cinsti întotdeauna munca și lupta înaintașilor, faptele și jertfa lor în slujba propășirii poporului nostru, a împlinirii idealurilor lui de libertate, de progres economic și social. în istoria Moldovei, atit de bogată în mărturii ale continuității poporului român pe acest pămînt, ale voinței și luptei lui pentru a-și cuceri ne- atirnarea, a se împotrivi dominației marilor imperii străine, a-și apăra dreptul la o existentă liberă, în- tr-un stat național unitar, domnia care se inaugura atunci avea să înscrie o perioadă fertilă, jalonată de mari Înfăptuiri. Cei 16 ani pe parcursul cărora Petru al Mușatei s-a aflatau constituit un răstimp de înflorire economică, de susținut efort constructiv în vederea consolidării ganizatorice și politice a statului mânesc de la est de Carpați.Atunci cînd Petru Mușat lua mîinile sale cîrma domniei, Moldova . șe afla la începuturile afirmării sale ca stat de sine stătător. înaintașii săi, Bogdan și Lațcu, reușiseră să înlăture prin luptă dominația străină a- supra Moldovei și, tot prin grele bătălii împletite cu iscusite acțiuni po- litico-diplomatlce, impuseseră recunoașterea independenței noului stat. Răstimpul scurt al celor două domnii și nu mai puțin vicisitudinile vremurilor nu le-au lăsat însă răgazul organizării interne. Revenea astfel noii domnii a lui Petru Mu- sat sarcina organizării edificiului statal feudal al Moldovei, ridicării vieții economico-sociale a tării pe o treaptă superioară.Tocmai de aceea, eforturile - noului voievod, atîta cit ne îngăduie izvoarele să le urmărim, s-au îndreptat spre întărirea puterii economice a domniei și, implicit, a tării. în: acest context trebuie situate măsurile de sprijinire a comerțului, sursă de importante venituri pentru vistierie. Cercetări recente a- preciază că în timpul domniei lui Petru Mușat vechea cale comercială — „drumul tătărăsc" — ce lega Polonia de cetățile de la Marea Neagră și, de aici, de sud-estul euro-

or- ro-In
tesc noi orașe moldovene — Hîrlău, Suceava, Iași etc. Viața comercială intensă a impus și baterea unei monede proprii, care a impulsionat dezvoltarea economică a țării. Groșii emiși în timpul lui Petru purtînd bour — venești. floritor domniei Moldovei este grăitor ilustrată faptul că, în 1338, Petru Mușat a fost in măsură să împrumute regelui Poloniei importanta sumă mii de ruble de argint.Noul domnitor s-a îngrijit proape de organizarea internă tului. Faptul că din vremea s-a păstrat cel mai vechi ment intern moldovean îndeamnă la concluzia că în acei ani a început organizarea cancelariei domnești. Este atestată și o vastă operă constructivă, fără precedent,^ in analele tării. Din acea perioadă datează cetățile Suceava și Neamț, cea dinții devenind — pentru aproape două veacuri — cetate, de scaun, leagăn de cultură și civilizație românească ; la Hîrlău s-a ridicat o curte domnească. In e- forturile sale de organizare a statului, domnul a căutat să-și asigure sprijinul bisericii, element important ai ordinii sa datează bisericești țarea unei căreia a așezat un prelat moldovean.

Mușat, stema tării — capul de sînt cei dinții bani moldo- In același timp, comerțul în- a adus importante fonduri ; prosperitatea economică a de

feudale. Din organizarea a Moldovei, episcopii în

de treiîndea- a sta- sa ni docu-

vremea ierarhiei înfiin- fruntea

ternă promovatăse înfățișează ca realistă si demnă, vizind în esență întărirea poziției și prestigiului extern al țării, întreținerea unor relații de bună vecinătate și prevenirea unor atacuri din afară, pentru a asigura astfel pacea atit de necesară continuării efortului constructiv al poporului. Prin această prismă trebuie privite tratatele încheiate cu regele Poloniei, ca și relațiile prietenești cu cnezatul Moscovei. Prin ansamblul înfăptuirilor ce au caracterizat-o, domnia lui Petru Mușat a contribuit la afirmarea tot mai puternică a Moldovei ca factor de progres și propășire a întregului popor român.în anul 1391 domnia lui Petru I Mușat se încheia în împrejurări puțin lămurite, dar opera acestuia de chibzuit cîrmuitor al Moldovei avea să fie continuată de urmașii săi Mușatini, Roman și Ștefan, și mai ales de Alexandru ce! Bun, In a cărui lungă domnie avea să se desă- vîrșească organizarea statului feudal de la est de Carpati. De aceea, pe bună dreptate, i-a și numit poetul, „descălecători de țară, dătători de legi și datini", iar istoria îi numără la loc de seamă în galeria celor care au contribuit ca România să existe și să se înalțe tot mai mîndră.

Expoziție de artă
plasticăLa Galeriile de artă „Alfa" din municipiul Arad a avut loc vernisajul unei ample expoziții de pictură cuprinzînd lucrări executate de artiștii plastici* Radisa Luciei, Tivadar Wanyek, Rudolf •• Brkici, Vladimir Rebezov și Zdravko Mandici din Zrenjanin (R.S.F. Iugoslavia). Expoziția, organizată în cadrul schimburilor culturale cu țara vecină și prietenă, de către comitetul de cultură și educație socialistă al județului Arad împreună cu filiala Arad a U.A.P. din Republica Socialistă România, cuprinde un număr de 50 de tablouri realizate în ulei. (Constantin Simion).
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PROGRAMUL I

8,40 Cravatele -roșii.
9,35 Film serial; pentru copil 

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11,15
11,45

a

ca

o Duhul aurului : CAPITOL — 
9,13; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VUTORuL — 15,30; 18; 20.
• rohția acuza, legea achită : 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 
20, BUCUREȘTI — 8,39; 10,45; 13,15; 
16; 18,30; 20,45.
0 O madona in plus : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Alexandru Maceuon : SCALA
— 10; 13; 16,15; 19,30, FESTIVAL —
9; 12; 15; 17,45; '
— 10,15; 13; 16,30.
• Delict do dragoste : 
lviULUI — 9; 11; 13; 15 
a „Stejar" — extrema 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 
18,15; 20,30, RAHOVA —
20.30.
0 Atac împotriva lui
VICTORIA — 9,15; 11,5!
16; 18,30; 
13,30; 16;
9; 11,15; ., . .
0 Nona : UNIREA — 16; 18; 20.
a Misterul vasului „Mary Deare": 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Tatăl risipitor : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15, MUNCA — 16; 18-, 
20.
0 Ruy Blas : EXCELSIOR - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9) 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Floarea de piatră 
CENI — 14; 16;. 13; 20.
0 Sufletul negrului
GRIVIȚA — 9; 11,15;
18,15; 20,30, AURORA
13,30; 15,45 '■ "

20,30, FAVORIT
19,30.

CASA FIL- 
; 17; 19; 21. 

urgenta : 
13,45; 16; 
16; 18,15;

' ‘ i Rommel
9,15; 11,30; 13,45

20,43, DACIA - 9; 11,15 
18,15; 20,30, MIORIȚA *■ 

13,30; , 15,45; 18; 20,15.
_ ____  UNIREA ..................
a Misterul vasului

Ce știm și ce nu știm despre. 
Bucuriile muzicii. Paul Con- 
stantinescu.
De strajă patriei. 
Album duminical, 
cu Doina Moroșan, 
Andreescu, Petre 
șu. 13,15 Cupletul zilei. 13,20 
Desene animate : Donald in 
premieră. 13,30 Cintă Doina 
Badea. 13,40 Caravana — 
„Cuptor afgan" — reportaj. 
13,50 Țara mea, frumoasă 
floare — montaj de cintece și 
jocuri populare. 14,00 Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea — 
comedie cinematografică. 
14,25 Refrene lirice cu forma
ția Nicușor Predescu. 14,35 
Comoara din Buzlaș — re
portaj. 14,45 Vedete pe micul 
ecran : Smokey Robinson. 
15,05 Umor de pretutindeni. 
15,15 în studio, formația „Pa
cific". 15.25 Epigrame, epigra
me,.. 15,35 Antologie TV.

15,50 Magazin sportiv.
17,10 Film serial : „Nemuritorul". 

Episodul III.
Coloane ale Istoriei : Mol
dova.
Luna creației originale ro
mânești.
Reporter ’74.
1001 de seri : Cățelul paznic. 
Telejurnal 0 săptămîna po
litică internă și internațio
nală in Imagini.
Film artistic : „Ultima car
te". Premieră pe țară. Re
gia : Rudolph Mată.
Luna creației originale ro
mânești-.
Telejurnal.
Duminica sportivă.

Intîlnire 
Aurelian 
Geamba-

18,05

18,25

19,00
19,20
19,30

20,05

21,30

22.00
22,10

(Urmare din pag. I)

: COTRO-

Charley : 
13,30; 16;
- 9: 11,15; 
FLAMURA““ 30; 15,45; 18; 20,15,

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,13.
o Cele 4 ’
10; 12,15,
— 20,45 : 
Union).
0 Ultima
18,30.
o Vizuina vulpii : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 10; 18,15; 20.30.
0 Cel mal bun om pe care 11 cu
nosc : MOȘILOR — 15,30; 18; 20. 
o Btul roșu : - • -..
17,45; 20,15.
s Prietena mea
— 15,30; 18; 20,15.
o Extravagantul

nunți ale lui Marlsol — 
Sandra — 18,45, Placido 

CINEMATECA (sala

luptă : CRÎNGAȘI — 16;

BUCEGI — 15,15;

Sybille: COSMOS

w_______ „_____ domn Deeds :
LIRA — 15,30; 18; 20,15,.FLACARA
— 15,30; 18: 20,15.
o Țara lui Sannikov : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
o Fără un adio : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
o Program de desene pentru co
pii : DOINA — 9,45; 11.
a Chitty, chitty — bang, bang : 
DOINA — 11; 14; 19.
a Urmărește-mă : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20,13. 
e Goana după aur : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20. FLOREASCA — 16; 
18; 20.
o Piele de măgar : PACEA — 16: 
18; 20.
O Casa păpușilor : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Contesa Walewska : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
e Scurtă vacanță : ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
o 36 de ore : VITAN — 15,30; 13; 
20,15.
a Cronica verii fierbinți : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE - 
16;'19,30.
e Trei inocenți î CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA — 16: 18; 20.

Conî. uîîîv.
GIî. Georgescu-EUZAU

PROGRAMUL II

10,00-11.45 Matineu' simfonic. Con
cert susținut de orchestra 
Filarmonicii de stat „G. E- 
nescu".
Luna creației originale ro
mânești.
Inscripții pe celuloid.
Din grădina cu flori multe. 
Creații poetice și muzicale 
din folclorul contemporan, 
dedicate marelui forum al 
comuniștilor.

21,30 Film Serial : „Un șerjf
New York".

20,00

20,30
20,55

16,00
16,15

16,30
19.00
19,25

19,30
20,00
20,20

20,35
21,00

la

LUNI, 4 N0IEM5RIE

PROGRAMUL I

21,30
22,10

Telex.
De la Calafat la Dăbuleni — 
muzică și dansuri populare. 
Emisiune în limba maghiară. 
Tribuna TV, ‘
1001 de seri : Willy încăpă
țînatul.
Telejurnal.
Reflector.
Luna creației originale ro
mânești.
Univers științific.
Roman foileton : Surorile 
Materassi.
Revista literar-artistică TV.
24 de ore.

PROGRAMUL II

Telex. 
Partid, 
soare.
Film 
ghezi".
rilor de televiziune 
Bucureștiul azi. 
1001 de seri : Willy 
natul. 
Telejurnal.
Film serial pentru copii : 
„Daktari".
Familia.
Muzică populară instrumen
tală.

21,10 Muzee șl expoziții.
21,30 Telex.
21,35 Călătorie In lumea opere! 

germane.

17,30
17,45

19,05
19,25

19,30
20,00

20,25
20,55

al vieții noastre

serial : „Micii 
Producție a

bur- 
studiou- 

sovietice.

încăpățî-

vieții sociale, în creșterea spiritului de responsabilitate cetățenească, a grijii față de avutul obștesc, în afirmarea pe planuri tot mai largi a unui mod înaintat de gin-, dire și comportare — în muncă, societate și familie.Și ce poate fi mai grăitor în acest pens decit însăși atmosfera de puternic avint politic în care se desfășoară în întreaga țară pregătirile pentru Congresul al XI-lea, interesul profund și înalta responsabilitate cu care comuniștii, ceilalți oameni ai muncii dezbat proiectele de Program și de Directive, expri- mîndu-și totala adeziune, mișcarea largă de masă pentru a întîmpina Congresul partidului cu înfăptuiri cît mai mari în toate domeniile e- dificării socialiste 1Desigur, 'așa cum s-a mai subliniat înainte, toate acestea nu pot constitui motiv de diminuare a a- tentiei acordate activității educative, perfecționării sale continue, creșterii eficienței sale, combaterii oricăror tendințe de formalism sau festivism. în conducerea acestei activități, partidul subliniază că transformarea conștiinței oamenilor reprezintă un proces istoric deosebit de complex, în multe privințe cu mult mai complicat decit schimbările din viața materială a societății. Ca atare, activitatea, educativă nu poate fi privită ca o campanie, el ca o sarcină permanentă, care cere o muncă stăruitoare, plină de responsabilitate, pătrunsă de spirit partinic, de combativitate revoluționară.Tocmai în acest spirit, proiectul de Program al partidului înscrie „intensificarea și perfecționarea activității politice, ideologice și e- ducative de formare a omului nou, de afirmare în viață a principiilor

Sîmbătă dimineața, elevii a- nului întii din școlile de ofițeri activi, din militare de ofițeri de precum și tinerii care nesc serviciul militar cu termen redus au depus legămîntul ostășesc.La solemnitatea ce a avut loc cu acest prilej au participat membri ai Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, veterani din războiul antifascist, membri ai gărzilor patriotice, ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, cadre didactice din facultăți și licee, pionieri, părinți ai tinerilor militari.Solemnitatea depunerii jură- • mîntului militar, desfășurată în atmosfera angajantă cu care întreaga noastră națiune socialistă întîmpină apropiatul forum al comuniștilor români — cel de-al' XI-lea Congres al P.C.R. — a constituit o vibrantă manifestare a profundului devotament al militarilor armatei noastre populare față de patrie, popor și partid, a hotărîrii lor ferme de a fi oricînd gata la datorie, de a executa întocmai ordinele comandantului suprem al forțelor noastre armate.Și cu acest prilej, fiii țării aflați sub drapel și-au manifestat sentimentele de aleasă stimă și prețuire pe care le nutresc față de partid, de secretarul său general, exprimindu-și deplina adeziune la opțiunea tuturor cetățenilor României socialiste ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al XI-lea, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

militare "școlile rezerva, îndepli-

„Zilele culturii vietlce", desfășurate cu prilejul celei de-a 57-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, includ și în acest an o manifestare devenită tradițională : „Decada cărții sovietice". în București, precum și în vechile cetăți de scaun cunoscute centre culturale românești, de prestigioasă în tipărirea Iași cartea sovietică s-a reintîlnit în cadrul a numeroase manifestări cu publicul românesc.Expozițiile de carte organizate prilej au odată cu i activității din Uniunea — cel mal mare producător de carte din lume — larga prezentă a traducerilor românești din literaturile sovietice. , în continuarea unei vechi și trainice preocupări, cartea sovietică a găsit la noi un public receptiv, preocupat să cunoască, prin mijlocirea cuvintului scris, munca și viața ponoa- relor sovietice. Oferind un teren propice mai bunei cunoașteri reciproce, cartea sovietică a devenit, mai cu seamă după eliberarea țării noastre, o prezență cotidiană atit în standurile librăriilor, cît și în preocupările și preferințele publicului.Literatura social-po- litică ocupă un loc de seamă în această amplă acțiune de tipă-

tradiție cărților, și Tîrgoviște, sovietică
cu acest reliefat, amploarea editoriale i Sovietică

rire. Numai operele lui V. I. Lenin publicate în România totalizează 164 ediții in peste 6.4 milioane exemplare, iar seria celor 55 volume din „Opere complete" de V. I. Lenin s-a editat in 900 000 exemplare. Nedesmințitul interes pentru cartea sovietică se confirmă șl prin numărul mare de traduceri din literatura tehnică-științifică, din beletristică și artă. An de an, printr-o politică editorială, bine chibzuită, s-a tradus în România un număr foarte mare de titluri din literatura popoarelor sovietice, lucrări aparținînd unor domenii foarte diferite. Fără îndoială, literatura și arta ocupă un loc central. Clasicii literaturii ruse cunosc editări în tiraje de masă. Opera Iui Lev Tolstoi s-a editat în aproape 3 milioane exemplare, Dostoiev- ski — în peste un milion, Gorki — a- proape 2 milioane sau Cehov — peste 800 000. Multi din acești scriitori de circulație universală s-au bucurat de apariția în limba română în ediții ample. Să amintim numai faptul că In .decurs de cițiva ani s-au tipărit 11 volume din opera lui Dos- toievski, și un număr apropiat din lucrările lui Ilya Ehrenburg. Literatura sovietică contemporană cunoaște, de asemenea, o intensă acțiune de e- ditare în limba româ- nă.

în fiecare an, zeci de lucrări sînt tipărite în tiraje de masă, în ediții de cea mai bună calitate, accesibile totodată. Numai în primele trei trimestre ale acestui an s-au tipărit 47 de titluri din domenii diverse — social-politic, beletristic, artă, tehnic, științific, militar, educație fizică și sport, lucrări cu caracter enciclopedic, literatură pentru copii etc., atit în limba română, cît și in limbile naționalităților conlocuitoare. Tipărite de către diverse edituri, în funcție de specificul profilării acestora, incluse de multe ori unor colecții de mare circulație și popularitate („Biblioteca pentru toți", „Meridiane", „Romanul secolului XX‘‘, „Romanul de dragoste", „Cele mai frumoase poezii", „Thalia"), în prezentări grafice de aleasă ținută artistică, cartea sovietică se află la îndemîna cititorului din . țara constituie căile de noaștere realizate sovietic, și bună tre cele cine și centele prilejuite de „Decada cărții sovietice" subliniază încă o dată, prin amploarea standurilor din librării, prezența statornică a cărții sovietice în preocupările editorilor și ale publicului din țara noastră.
lsiI! VASILESCU

noastră și una din seamă de cu- a valorilor de poporul de apropiere înțelegere în- două țări ve- prietene. Re- manifestărl

Un autocamion cu motorul distrus, un autoturism încolăcit, ca într-o îmbrățișare, în jurul unui copac, un altul făcut ...armonică, toate la aceeași oră in perimetrul bucureștean, ne-au convins de necesitatea de a ne îndrepta pașii spre Inspectoratul General al Miliției.— Schimbarea bruscă a vremii — ne spune colonelul Laurelian Voinea, locțiitorul șefului direcției circulației — a însemnat un șoc pentru mulți conducători auto, care nu au ținut seama de condițiile de circulație modificate, de vremea umedă. — cu ploaie, mizgă,' polei, ceață, vizibilitate redusă — și nu și-au sporit atenția. Rezultatele : numai în ultimele trei zile s-au înregistrat în toată țara 46 de accidente grave soldate cu 16 morti, 56 de răniți grav, peste o sută de tamponări, numeroase vehicule distruse.In majoritatea cazurilor este vorba de vina conducătorilor auto, care în condițiile de circulație modificate de intemperii n-ait redus viteza pînă la acea limită care să permită' o frînare eficientă, fără derapare, nu s-au înscris reglementar în curbe în condiții de siguranță, n-au ținut seama că au plecat în cursă cu pneurile uzate ori sistemul de frînare defect, că un bot de noroi lăsat de

un tractor ieșit din cimp pe asfalt poate transforma drumul in pistă de patinare ■ ș.a.m.d. Șoferii au dar victimele sînt, joritate, pietonii. Pînă unde poate iresponsabilitatea :
greșit, in ma-merge la Pi-

camion (condus de Ion Morcovan de la Autobaza 5 Filaret din Capitală) a accidentat mortal un pieton, șoferul fugind de la locul faptei...Este important, și necesar, să prevenim asemenea
AUTOMOBILIȘTI,

micșorați viteza! 
ALUNECĂ

și ajungeți în pom
tești, Pavelescu Viorel a circulat pe autoturismul 7-B-5546, în condiții de vizibilitate redusă, neatent și cu ștergătoarele de parbriz,.. în portbagaj. A lovit grav un pieton. Mulți șoferi circulă cu cite un singur ștergător de parbriz și nu-și asigură deplina vizibilitate și la geamurile laterale și la cel din spate. Datorită umezelii de pe șosea și vizibilității reduse, în comuna Buftea un auto-

accidente. în această privință, un rol important sint chemate să-l joace și conducerile garajelor sau autobazelor — care trebuie să se asigure, pe de o parte, dacă- starea tehnică și echiparea autovehiculelor corespund cerințelor intemperiilor, iar pe de altă parte să desfășoare o activitate educativă corespunzătoare în rindul șoferilor. Numărul mare de tamponări ale vehiculelor

ITB din Capitală în acesta zile, spre exemplu, dovedește carențe importante in această privință.întrucît și categoria șoferilor amatori este bogat reprezentată printre cei ce-au provocat accidente, nu greșim afirmînd că lipsa de experiență (și pregătirea insuficientă din școala de șoferi), în ciuda părerii bune despre propriile reflexe și capacități, trebuie compensată cu mult mai multă atenție.Vremea rea abia începe. Să nu-i plătim inutil un greu tribut. Chiar dacă limita de viteză legală este de 80 km la oră (pentru majoritatea autoturismelor, în afara localităților) cînd plouă, ninge, e mizgă, ceată, iar vehiculul ar putea intra in derapaje, ajungeți mai sigur la destinație cu patruzeci, treizeci pe oră sau chiar mai puțin. GrăbRi-vă... încet și aveți grijă de starea pneurilor, de presiunea corespunzătoare a acestora, de sistemele de frînare, de lumini. Nu uitati de existenta pietonilor. Cînd vă dati jos de la volan, sîn- teți tot pieton. Iar pietonii ■să se încreadă mai puțin în posibilitățile frînelor....Sînt recomandări făcute de specialiștii direcției circulației pentru această perioadă a anului.

I DIVERS
i La multi ani! • »

I Zilele trecute — mai exact, joi 31 octombrie — întreprinderea de utilaj greu „Progresul"
Idin Brăila a aniversat jumătate de secol. Au primit multe felicitări în ziua aceea vestiții con- Istructori de excavatoare, dar parcă mai mult și mai mult i-a impresionat gestul copiilor din oraș : 300 de pio-!nieri s-au prezentat la poarta uzinei cu 300 buchete de flori, cu o emblemă sculpta- Ită de ei în lemn și cu „mulți ani trăiască 1“ „Hai să-i pup, vedea-i-aș mari !“, a zis atunci, printre lacrimi, unul dintre mun- | citorii veterani.
j Șcurt-circuit 
« In blocul din piața „16 Februa- 
Irie" a orașului Ploiești lifturile 

nu mai funcționează de mai bi
ne de o lună. Locatarii au re
clamat și, intr-adevăr, s-a pre- 

Îzentat echipa maistrului Voicu 
Mihai, care a lucrat și a lucrat, 
pînă a reușit... să ardă nu nu- 

Imai rezistențele, dar și motoa
rele. Ca să-i liniștească pe loca
tari, Ion Popa — șeful grupului 
întreprinderilor de gospodărie I comunală și locativă Prahova
— a precizat plin de importan
ță : „Nu știu cind va fi gata I reparația. Probabil, alte citeva
luni ascensoarele vor mai sta 
nemișcate..." Este limpede: 

Iscurt-circuitul a prins și res
ponsabilitatea responsabililor cu 
lifturile.

j Ziua cailor 
| de rasă

!în săptămîna aceasta s-au împlinit 80 de ani de cînd ființează herghelia pentru creșterea și 1 clasificarea cailor de rasă de laCislău. Momentul aniversar a fost marcat printr-un spectacol hipic — care a demonstrat „pe Iviu", numeroșilor amatori veniți din împrejurimi, succesele obținute de colectivul de muncitori Iși specialiști de la Cislău în. a- meliorarea raselor, în pregătirea unor cai de mare valoare com- petițională. Panoplia cu trofeele J ciștigate 50 de ani de zile în șir £ la concursurile sportive interna- 6 ționale a fost arătată drept do- Ivadă. Nici nu mai era nevoie, după excelenta demonstrație practică.

Al. PLĂIEȘU

eticii și echității so.cialiste" ca unul dintre obiectivele fundamentale aic partidului in noua etapă de dezvoltare a țării. Amplificînd, adincmd și cristalizînd hotârîrile plenarei din noiembrie 1971, proiectul de Program precizează principalele direcții de acțiune pentru ca organizațiile de partid să ridice activita-

tea ideologică la un nivel și mai înalt, corespunzător cerințelor superioare ale acestei etape.însemnătatea excepțională a Programului ce va fi adoptat de Congres pentru activitatea ideologică decurge în primul rînd din faptul că acest document, cristalizînd linia strategică generală a partidului pentru întreaga perioadă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism, fundamentînd poziția partidului în toate problemele majore ale dezvoltării societății noastre și ale vieții. internaționale, definește înseși bazele întregii activități poli- tico-ideologice și educative, îi îmbogățește considerabil conținutul, încluzînd toate laturile acesteia; de la însușirea temeinică a concepției

0 Teatrul Național București (sa
la mare) : Un fluture po lampă 
— 10,30, Coana Chirița — 19.30, 
(sala mică) : Prizonierul din Man
hattan — 10,30, Părinții teribili —
19.30.
0 Opera Română : Motanul În
călțat — 11, Madame Butterfly — 
19.
o Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 10,30, Volpone —
19.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimla — 10., O scri
soare pierdută — 14,30, Intr-o sin
gură seară — 19.30, (sala din str. 
Alex. Sahla) : Lozul cel mic <— 10, 
Noile suferințe ale tinărului „W“
— 14,30: 19,30.
0 Teatrul Mic : Vreți să 
cu noi 7 — 15,30, Cu cărțile 
față — 19,30.
o Teatrul ..Nottara" (sala 
gheru) : Adio Charlie — 10, 
bați fără neveste — 15,30, Lady X
— 19,30, (sala Studio) : Șoc la 
mezanin — 10,30, Piticul din gră
dina de vară — 19.
0 Teatrul Glulești : Cine . ucide 
dragostea — 10, Marea expediție
— 19,30.
• Teatru! evreiesc de stat : Au

jucați 
pe

Ma- 
Băr-

fost odată un băiat și o fată — 
19,30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi diseară — 19,30, (sala Victo
ria) : lin băiat de zahăr... ars ! — 
11: 19,30.

/ o Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Școala birfelilor 
— 10; 19,30.
c Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 10: 12.
e Ansamblul artistic 
română" : Flacăra 
19,39.
e Circul de stat :
col — 10;
B Studioul I.A.T.C. 
glale" : Procese... —

,,Rapsodia
Iui august —

16; 19,30.
Marele specta-

„I. L. Cara-
20.

materialist-dialectice la creșterea competentei tehnice și a nivelului de cultură. De aceea și este apreciat drept „Carta ideologică a partidului".în acest spirit, activitatea poli- tico-ideologică trebuie să fie indisolubil legată de viată sau, cum se subliniază în proiectul de Program,

numai o temeinică pregătire poli- tico-ideologică, un larg orizont de cunoaștere, dar și o morală superioară, exprimată înainte de în devotamentul fată de construirii socialismului și nismului în țara noastră și în întreaga lume, în atitudinea înaintată fată de muncă și față de proprie-
toate cauza comu-

„să fie străbătută de spiritul noilor realități, să pornească de la condițiile actuale ale dezvoltării societății românești". Tocmai în măsura în care răspunde cerințelor practice ale înfăptuirii politicii partidului, în care contribuie la înțelegerea aprofundată a acestei politici și descifrează căile realizării ei, în care este legată de sarcinile și obiectivele fiecărui colectiv, în primul rind ale dezvoltării economice, munca politică educativă își asigură o reală eficiență ; dimpotrivă, o propagandă generală, abstractă, ruptă de realitățile- și sarcinile concrete ale etapei actuale, alunecă inevitabil in formalism, se condamnă singură la sterilitate.în concepția partidului nostru, caracteristic omului nou este nu

tatea socialistă, față de Interesele generale ale societății.Tocmai iectul de „principiile socialiste vină codul niștilor, al al întregului popor". A acționa în spiritul Programului înseamnă a milita cu pasiune și perseverentă pentru înrădăcinarea trainică și generalizarea normelor de conduită comuniste, a acționa cu vigoare și combativitate împotriva a tot ceea ce vine în contradicție cu aceste norme șl principii. Asemenea racile, cum sint dividualism și tendințele de sele generale

sens, pro-în acestProgram statuează că eticii vor trebui muncii și vieții comu- tineretului revoluționar,și echității să de-

manifestările de in- egoism mic-burghez, a subordona intere- unor interese parti-

culare, de a pretinde cît mai mult societății și de a-i da în schimb cît mai puțin, manifestările de parazitism, cazurile de necinste și . incorectitudine, trebuie combătute și mai energic, și mai stăruitor, pînă la eradicarea lor definitivă. Spiritul militant, ofensiv, străin de orice compromis, antidotul sigur împotriva unor asemenea manifestări, trebuie să constituie caracteristica principală a întregii activități politico-educative.Prin amploarea și complexitatea ei, munca ideologică-educativă solicită contribuția actjvă a tuturor factorilor investiți cu atribuții și deținînd pirghii în acest domeniu. Pentru organele și organizațiile de partid, cărora le revine rolul conducător, pentru organizațiile sindicale și de U.T.C., pentru Frontul Unității Socialiste, căruia îi revin importante atribuții în coordonarea activității educative a organizațiilor din care este alcătuit, și pînă la școala de toate gradele, uniunile de creație, presa, televiziunea și celelalte mijloace de informare în masă — pentru toți, proiectul de Program al partidului reprezintă un îndreptar clar și mobilizator acțiune.îmbunătățirea mai departe, aprofundată, într-un Spirit perior de exigență, a muncii ideologice educative, desfășurarea unei tot mai rodnice activități pentru modelarea omului nou constituie cerințe hotăritoare și, în același timp, premise sigure pentru transpunerea în viată a mărețelor o- biective înscrise în Programul ce va fi adoptat de Congresul al XI-lea, pentru o tot mai rapidă înaintare a societății noastre pe calea însorită a socialismului și comunismului, a bunăstării și fericirii poporului.

demai su-

Anti-pod
Bătrlnul Vasile Ungur, de 72 

de ani, se opri la bufetul satu
lui (Singeorgiu de Meseș, județul 
Salaj) și se omeni cu un păhă
rel de palincă. Apoi, plecă sin
gur, liniștit, prin noapte, spre 
casă. Dar n-avea să mai ajungă 
niciodată : in timp ce trecea 
peste podul din mijlocul satu
lui, a căzut printr-o spărturi 
(podul fusese devastat de ape). 
Dimineața a fost găsit acolo 
fără Viață. Accident tragic. Ar 
fi putut fi evitat cu mai mult 
simț gospodăresc.

In aqua forteAre 44 de ani, n-are ocupație, dar are antecedente penale. Se numește Aureliu Ionescu, și posedă „arta" de a păcăli. Profi- tind de buna credință a oamenilor, dar și de unele lipsuri în organizarea distribuirii combustibilului în Capitală, timp de 5 luni de zile s-a dat drept funcționar la un depozit, pretinzînd că poate face rost lesne de lemne „pe sub mină". Așa a păcălit 26 de creduli — cărora le-a încasat „comisioane" Jn valoare de 18 000 lei. Circumscripția 6 miliție l-a cercetat în stare de arest, iar noi i-am făcut acest portret „in aqua forte" pentru a vă atrage atenția că poate seamănă cu altul, și să vă feriți, 
în micro-
cooperativa 
agricolă60 de elevi din clasele V—VI 
de la liceul din Măxineni (ju
dețul Brăila), membri ai micro- 
cooperativei agricole de produc
ție, au obținut in medie, pe cele 
5 ha cultivate de ei cu porumb, 
5 000 kg la hectar. Producția 
medie obținută de copii este cu 
mult. mai mare decit cea obți
nută de către părinții lor pe tar
lalele cooperativei agricole din 
localitate.

Vrea 
și un mielE cumpăna nopții. în comuna Punghina (județul Mehedinți) se face controlul pazei. Lui Ștefan Țuică, găsit „buștean", i se ia și ceasul de la mină și tot nu simte. Trezit, totuși, se scuză că „din pricina unei litruțe de prună, ’ dar de prima dată" ș.a.m.d. A doua noapte, întim- plarea se repetă ca la teatru. Acum oamenii nu-i mai spun nea Țuică, ci nea Țuică — dar omul așteaptă și un miel de la cei care l-au botezat. Ca să mal scoată ceva din pagubă.Rubrlcd redactata de

G. MITROIșl corespondenții „Scîntell"
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întâlnire la C. C. al P. C. RSimbătă dimineața, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit cu Reginald Townsend, secretar general adjunct al Partidului „True Whig", ministru pentru problemele prezidențiale din Liberia, aflat în vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

A participat tovarășul Constantin Stătescu, secretar al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în cadrul primirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate aspecte ale în continuare a relațiilor existente între P.C.R. și „True Whig". dezvoltării prietenești Partidul

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PANAMA

Adunări consacrate aniversării
Marii Revoluții Socialiste din OctombrieCu prilejul celei de-a 57-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la Casa de cultură din municipiul Gheorghe Gheorghiu- Dej a avut loc sîmbătă o adunare festivă, la care au participat oameni ai muncii de pe platforma petrochimică Borzești, din întreprinderile și instituțiile orașului, precum și specialiști sovietici care colaborează la montajul utilajelor de la uzina de cauciuc sintetic și poliikoprenic din cadrul Grupului industrial de petrochimie de pe Valea Trotușului.Despre importanța Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, despre realizările remarcabile obținute de poporul sovietic în cele aproape șase decenii de viață liberă, ca și despre relațiile de frățească prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele sovietice, dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România, au vorbit Valerian Ghineț, prim-secre- tar ' al comitetului municipal de partid, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. Vorbitorii au subliniat că în ultimii ani raporturile de colaborare dintre Uniunea Sovietică și. Republica Socialistă România s-au întărit, schimburile economice, culturale, de delegații guvernamentale, de activiști de partid și de stat au căpătat amploare și un conținut nou.în încheiere, formații de artiști amatori au prezentat un spectacol de versuri și cîntece revoluționare sovietice, precum și un recital coral- patriotic și românești.

Oaspeții au vorbit muncitorilor despre condițiile de muncă din întreprinderile Uniunii Sovietice, înțere- sîndu-se de realizările oamenilor muncii de pe Valea Trotușului, precum și de colaborarea dintre specialiștii români și unor obiective Trotușului. sovietici la realizarea industriale pe Valea

de dansuri populare
■A"zi, V. I. Drozdenko și ambasadei au vizitatîn aceeași membri ai Uzina de cauciuc sintetic și de produse petrochimice din Bnrzești, spitalul și complexul sportiv din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

★Cu același prilej a avut loc o adunare festivă la cooperativa agricolă de producție „Drumul lui Lenin", din comuna Sinești, județul Ilfov. Au participat reprezentanți ai organelor județene și locale de partid , și de stat, ai Consiliului de conducere al A.R.L.U.S., numeroși cooperatori, din localitate.Au fost prezenți membrii delegației Asociație^ de prietenie sovieto- română, condusă de V. P. Usaciov, adjunct al ministrului învățămîntului superior și tehnic din R.S.F.S.R., membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Gheorghe Tache, președintele cooperativei agricole de producție, a relevat însemnătatea istorică a evenimentului aniversat, subliniind totodată relațiile tradiționale de prietenie și colaborare frățească dintre țările, partidele și popoarele noastre. în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.La rindul său, N. V. Maslennikov, ministru consilier la Ambasada U- niunii Sovietice la București, a evidențiat realizările deosebite ale popoarelor sovietice în toate domeniile construcției socialismului și comunismului, a subliniat cursul mereu ascendent al relațiilor multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre, factor activ în lupta pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume. (Agerpres)
Sosirea unei delegații a Asociației

prietenie soviete-A sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, condusă de Usaciov Viaceslav Pavlovici, adjunct al ministrului învățămîntului superior și tehnic al R.S.F.S. Ruse, care va participa la festivitățile organizate în țara noastră cu prilejul celei de-a 57-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Delegația a fost întîmpinată aeroportul Otopeni de Octav zeanu, membru în Biroul Consiliului General A/R.L.U.S., de membri și activiști ai Consiliului General A.R.L.U.S.Au fost prezenți reprezentanți Ambasadei Uniunii Sovietice București.

pe Live-
ai la

'tul

0 delegație economică guvernamentală
R. P. a sosit în Capitalăeconomică guverna-O delegație mentală din Republica Populară Albania, condusă de Kico Ngjela, ministrul comerțului, a sosit, sîmbătă după-amiază, în Capitală, în vederea semnării Protocolului comercial ro- mâno-albanez pe anul 1975.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Stoian,

deambasadorul României la Tirana, alte persoane oficiale.A fost de față Nikolla Profi, ambasadorul Albaniei la București.în cadrul schimbului de vederi care a avut loc la sosire între cei doi miniștri au fost subliniate bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Albania, evoluția ascendentă a schimburilor comerciale bilaterale, perspectivele dezvoltării și diversificării acestora. (Agerpres)

Sîmbătă, 2 noiembrie, au avut loc funeraliile tovarășului Gheorghe Vasilichi, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist -Român, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a Marii Adunări Naționale, vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, care, prin activitatea sa îndelungată, neobosită și devotată în rindurile Partidului Comunist Român, a slujit cauza clasei muncitoare, a poporului, a adus o contribuție de seamă la lupta împotriva fascismului și războiului, la înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidului, la construirea socialismului și înflorirea patriei noastre.Sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Gheorghe Vasilichi a fost depus pe un catafalc în holul Palatului Marii Adunări Naționale.Pe un portretul defunctului, drapele nite. Pe perne purpurii sînt rînduite Steaua de Erou al Republicii Socialiste România și numeroase ordine și medalii ce i-au fost conferite de partid și de stat ca o înaltă apreciere a activității sale.în jurul catafalcului au fost depuse coroăne de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintei^ Republicii Socialiste România, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului municipal București al P.C.R., Comitetului județean Prahova al P.C.R., Comitetului foștilor luptători antifasciști, a comuniștilor din comuna na- taiă — Cetate-Dolj — și a ilegaliștilor din județul Dolj, a Ministerelor Educației și învățămîntului, Minelor, Petrolului și Geologiei, Sănătății, a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și a unor întreprinderi și organizații obștești.în cursul dimineții, numeroși cetățeni au venit la catafalc, spre a a- duce un ultim omagiu defunctului.Au făcut de gardă membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, deputați ai Marii Adunări Naționale, vechi militanți ai partidului, ai mișcării muncitorești din țara noastră, activiști de partid și de stat și ai organizațiilor obștești, reprezentanți ai unor instituții centrale.Din ultima gardă au făcut parte tovarășii Emil Bodnaraș. Stefan Voi- tec, Gheorghe Cioară, Paul Nicules- cu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Chivu Stoica, Nicolae Gio- san, . Dumitru Coliu, Constantin Pîrvulescu, Alexandru Sencovici, Mihail Florescu.Conducătorii de partid și de stat au prezentat condoleanțe familiei celui dispărut.Sicriul a fost scos apoi pe platoul din fața Palatului Marii Adunări Naționale, unde a avut loc mitingul de doliu. O companie militară cu drapel îndoliat a prezentat onorul. Fanfara militară a intonat marșul funebru.La mitingul de doliu au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, deputați, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, un mare număr de cetățeni ai Capitalei.A luat cuvîntul tovarășul Stoica, președintele Comisiei trale de Revizie a P.C.R., spus, între altele :Cu inimile pline de durere cern, astăzi, pe ultimul său drum pe tovarășul Gheorghe Vasilichi.Figură luminoasă de muncitor înaintat. el și-a închinat întreaga viață slujirii celor mai nobile idealuri ale socialismului și comunismului. Din fragedă tinerețe, la numai 17 ani, a intrat în mișcarea muncitorească, înscriindu-se in sindicatul metalurgic, iar la înființarea Uniunii Tineretului Comunist este unul din primii membri ai organizației tinere-

panou îndoliat se afla încadrat de roșii și tricolore cer-

ChivuCen- care acondu-

tului. în 1926 i s-a încredințat funcția de secretar al Comitetului local U.T.C. din București, iar în 1930 — funcția de secretar al ' Comitetului local București al Partidului Comunist Român. In această perioadă, a participat la organizarea unor greve la „Wolf", „Vulcan", „Regie", „Le- maitre" și alte întreprinderi din Capitală, unde și-a afirmat calitățile sale de bun organizator, abnegația și dîrzenia care au caracterizat întreaga sa activitate.însușirile lui de luptător neînfricat pentru interesele proletariatului s-au reliefat în ...............................timpul luptelor liștilor din 1933. Prahova P.C.R., a jucat un rol bătălii de clasă ________ ____ _________rimea prahoveana.în focul acestor lupte s-au călit trăsăturile sale Înaintate de activist al partidului, cu o înaltă conștiință de clasă, încrederea sa în forțele revoluționare ale poporului român, cu- . rajul și neinfricarea în lupta pentru cauza dreaptă a clasei noastre muncitoare.Pentru activitatea sa revoluționară, Gheorghe Vasilichi a suferit represiunile organelor de stat burghezo-mo- șierești, fiind arestat și întemnițat, împreună cu alți conducători ai partidului, la închisorile Jilava, Văcărești și Craiova. Dar reDresaliile n-au reușit să înfrîngă voința de luptă a militantului comunist.Fiu devotat al poporului român, Gheorghe Vasilichi a fost permanent animat de fierbinte patriotism și consecvent spirit internaționalist. Din însărcinarea conducerii partidului, el a fost unul din organizatorii voluntarilor români în brigăzile internaționale care au luptat, alățuri de eroicul popor spaniol, împotriva fascismului. înrolat apoi în Forțele franceze din interior, el a organizat primele grupe de partizani români în cadrul mișcării de rezistentă din Franța împotriva cotropitorilor naziști.Reîntors în patrie, el și-a făcut cu aceeași abnegație și devotament datoria de comunist, de fiu al poporului român. După victoria insurecției naționale armate antifasciste și anti- imperialiste și eliberarea României de sub dominația fascistă, cu patos și hotărire, Gheorghe Vasilichi a Îndeplinit sarcini de mare răspundere pe linie de partid și de stat. El a adus o importantă contribuție la întărirea și consolidarea puterii democrat- populare, la democratizarea aparatului de stat, la creșterea rolului conducător al partidului în viața țării, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre.-Amintirea ta va fi mereu vie în mintea și în inimile noastre — a spus în încheiere vorbitorul. în aceste clipe de adîncă durere, cinci ne luăm un ultim rămas bun, urmînd pilda dăruirii tale, ne exprimăm încă o dată hotărîrea de nestrămutat de a ne pune toate forțele și capacitățile noastre în slujba înfăptuirii idealurilor revoluționare, pentru ridicarea patriei noastre pe culmile luminoase ale socialismului și comunismului, cărora tu le-ai închinat întreaga viață.A vorbit apoi tovarășul, Dumitru Coliu, care a spus : Fiu al plaiurilor doljene, tovarășul Gheorghe Vasilichi a cunoscut încă din fragedă copilărie viața aspră a țărănimii și condițiile grele în care trăia muncitorimea de la orașe, dar și năzuința fierbinte a acestora pentru dreptate socială și libertate, întruchipînd intr-un mod fericit setea de dreptate socială a țăranului român și dîrzenia proletară. Vorbitorul s-a referit pe larg la activitatea revoluționară desfășurată de Gheorghe Vasilichi, în slujba clasei muncitoare, împotriva exploatării claselor dominante și a terorii ciste, pentru înfăptuirea idealuri ale proletariatului, revoluției populare, cînd Comunist Român a desfășurat o am-

mod deosebit în ceferiștilor și petro- Conducînd regionala Gheorghe Vasilichi de seamă in marile purtate de muncito-

fas- înaltelor In anii Partidul

plă și clocotitoare activitate pentru făurirea noii orinduiri, Gheorghe Vasilichi a îndeplinit, cu aceeași dă-' ruire și pasiune care îl caracterizau, sarcini de mare răspundere în conducerea partidului și statului.Pretutindeni au ieșit In evidență aptitudinile sale organizatorice, pasiunea și priceperea, bogata sa experiență în slujba cauzei partidului, a construirii socialismului în patria noastră.Visurile sale înaripate și-au găsit întruchiparea în marile izbînzi do- bindite de poporul român în efortul său constructiv de duirii socialiste pe ni ei.Figura luminoasă fîăcărat, activitatea ... rămine, tovarășe Vasilichi, pe întipărite în inimile noastre rerate. Ție, militant partidului nostru, îți aducem prinosul dragostei și recunoștinței noastre, asigurindu-te că vom face totul pentru ridicarea patriei noastre pe culmile luminoase ale socialismului și comunismului, idealuri pentru care ai luptat cu abnegație întreaga ta viață.La mitingul de doliu a vorbit apoi tovarășul Mihail Florescu : întreaga sa viață de muncitor înaintat, socialist, tovarășul Gheorghe Vasilichi a pus-o in slujba celor mai nobile idealuri ale omenirii — socialismul și comunismul.încă din anii tinereții, atras de forța și adevărul ideilor comuniste, el a intrat în mișcarea revoluționară, legindu-și destinul vieții sale de lupta celor mai Înaintate forțe ale națiunii noastre, acționînd cu pasiune și dăruire revoluționară în rindurile Partidului Comunist Român, al cărui militant a fost pînă in ultima clipă a vieții sale.Pentru el, înfăptuirea idealurilor de eliberare socială, lupta înverșunată împotriva asupririi și exploatării se împleteau organic, ca in întreaga politică a partidului nostru, cu spiritul internaționalismului proletar și sentimentele de solidaritate frățească față de oamenii muncii din toate țările, cu lupta forțelor progresiste, împotriva fascismului și războiului. Gheorghe Vasilichi a fost unul din organizatorii voluntarilor români în brigăzile internaționale care au luptat pentru apă- , rarea Spaniei republicane. Citva timp mai tirziu, el s-a inrolat in Forțele franceze din interior, organizînd primele .grupe de partizani în cadrul mișcării de rezistentă Franța împotriva cotropitorilor ziști.Militant devotat și activ pentru tărirea solidarității intre forțele voluționare de pretutindeni, el participat la întărirea continuă prieteniei și solidarității dintre Partidul Comunist Român și alte partide comuniste și muncitorești.Acum, cînd, cu nemărginită durere ne luăm rămas bun de la tine, tovarășe Vasilichi, a spus în încheiere vorbitorul, ne afirmăm întreaga noastră hotărire de a duce mai departe idealurile înalte ale partidului comunist,’ ale clasei muncitoare, ale patriei noastre socialiste — lupta pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul românesc — pentru care tu ai luptat și muncit cu devotament și pasiune revoluționară pentru triumful în lume al marii cauze a comunismului.Adio, scumpe tovarășe Vasilichi 1Mitingul de doliu ia sfirșit.. Carul mortuar, însoțit de conducătorii de partid și de stat prezenți la ceremonie, de membrii familiei defunctului, de numeroși cetățeni, se îndreaptă spre Monumentul eroilor pentru libertatea poporului și triei, pentru socialism. Aici, o militară prezintă onorul. Este nată „Internaționala". So trag de arme. Asistența păstrează un mo-, ment de reculegere. Apoi sicriul cu corpul neînsuflețit al . tovarășului Gheorghe Vasilichi este coborît în criptă.

edificare a orin- pămîntul Româ-de comunist în- ta neobosită vor veci lndu- credincios al

români din na-în- re- 
a 
a

luptei a pa- gardă into- salve
(Agerpres)

CronicaIeri, întreprinderii de încălțăminte „Flacăra roșie" din București i-a fost inminat Ordinul „23 August" clasa I, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la înființare, conferit, prin decret prezidențial,' pentru rezultate deosebite în producție, pentru participarea sa activă la opera de construire a socialismului în patria noastră.înalta distincție a fost înmînată de tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. • al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București ,al P.C.R. (Dumitru Tîrcob, corespondentul „Scîn- teii").
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al Republicii Panama, Juan Antonio Tack, cu prilejul Zilei naționale a țării sale.
•teSimbătă dimineața, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Paulo Braz Pinto da Silva, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Federative a Braziliei în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de a- creditare.

La 2 noiembrie, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, l-a primit pe Demetre Papadakis, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Elene în Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a Scrisorilor sale de acreditare.
★George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit, din partea ministrului de externe al Iranului, Abbas Aii Khalatbari, o telegramă de mulțumiri pentru felicitările a- dresate cu prilejul 7" ' "acestei țări.
★Sîmbătă seară s-a lă delegația Uniunii munist, condusă de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-se'Cretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului, care a efectuat o vizită in Tunisia, la invitația minisr trului tunisian al tineretului și sportului. Delegația a vizitat, fie asemenea, Siria, la invitația Uniunii Tineretului Revoluționar din această țară. La sosire, delegația a fost salutată de membri ai secretariatului C.C. al U.T.C. și ai Biroului Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., de activiști ai C.C. al U.T.C.- (Agerpres)

/

(Urmare din pag. I)expozițiile de anvergură, e catastiful de la intrare, condica de impresii și sugestii. Acesta, de aici, are implicații și rezonanță deosebite. Evantaiul de propuneri e larg și pestriț. Poate că multe din sugestii reflectă dorințe nerealizabile, naivități pe plan tehnic sau urbanistic. Dar multe, pare-mi-se, sînt judicioase și ar putea fi transpuse în viață. Toate vădesc o pasionată participare la opera de dezvoltare a Capitalei. E în a- ceastă expoziție , un punct de convergență între eforturile creatoare ale constructorilor noștri și blemele de viață, dragostea peptru orașul lor, aspirațiile locuitorilor lui.Se spune — cu îndreptățire — că românul e născut poet. Dar cind spunem „poet" trebuie să extindem noțiunea pînă la cea mai largă accepțiune a ei. 
Trebuie să mergem piuă

pro-

Zilei naționale a
întors în Capita- Tineretului Co- tovarășul

Excelenței Sale
Domnului DEMETRIO B. LAKAS

Președintele Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA

Sărbătoarea națională a poporului panamez îmi oferă prilejul de a 
vă adresa, în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, 
cordiale felicitări, urări de fericire personală, Excelenței Voastre, da 
progres și bunăstare poporului panamez prieten.

NiCOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General OMAR TORRIJOS HERRERÂ

Șeful Guvernului Republicii Panama
Cu ocazia aniversării independenței țării dumneavoastră, vă transmit 

cordiale felicitări și urări de fericire personală.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul panamez aniversează astăzi un eveniment de mare însemnătate al istoriei sale. în urmă cu 71 de ani, la 3 noiembrie 1903, Panama a devenit republică independentă.în ultimul timp, guvernul condus de generalul Omar Torrijos Herrera a întreprins o serie de măsuri pe linia valorificării bogățiilor rale în interes propriu, dezvoltarea economică și social. Descoperirea recentă mari zăcăminte de cupru in provincia Chiriqui deschide perspectiva unei diversificări a producției industriale. O atenție specială este acordată agriculturii, ramură ce deține încă principala pondere în producerea venitului național. Se află în curs de înfăptuire reforma agrară, în baza căreia o serie de

natu- pentru progres a unor

mari latifundii sînt redistribuite familiilor țărănești fără pămint. Au fost inițiate noi forme de organizare în agricultură, creîridu-se așa- numite „înțelegeri" între țăranii împroprietăriți.Poporul român, în spiritul solidarității și prieteniei, ce-1 leagă de popoarele Americii Latine, urmărește cu simpatie evoluțiile pozitive din Panama, lupta poporului panamez pentru consolidarea independenței și suveranității. întemeiate pe asemenea sentimente de prietenie, stimă și respect reciproc, relațiile româno-panameze cunosc' o continuă dezvoltare, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii- și înțelegerii in lume,în fotografie : Imagine din Ciudad de Panama.
Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de 
felicitare transmis cu ocazia Zilei naționale a Iranului. La rindul meu, 
vă transmit sincerele mele urări de bine și de noi succese.

AMIR A8BAS HOVEYDA
Prim-ministru al Iranului

K a

IERI LA BRAȘOV TENIS

O inițiativă
a întreprinderii 

de geamuri Scăieni

Fotbal pe frig și ninsoareHotărît lucru —‘vremea s-a înrăutățit și a devenit „imposibilă" chiar și pentru fotbaliști. Vineri, Dinamo și Jiul au jucat pe ploaie și vînt, pe un teren îmbibat de apă ; ieri, la Brașov, Steagul roșu și Universitatea Craiova au avut condiții de joc și mai vitrege : terenul înghețat bocnă și ninsoare abundentă aproape pe tot parcursul partidei. Cum va fi vremea azi la celelalte șapte meciuri ale e- tapei ? Oricit de optimiști am fi, despre îmbunătățiri substanțiale' ale condițiilor atmosferice nu poate fi vorba. în prag de iarnă fiind, este ușor de presupus că etapele viitoare vor fi și mai serios „marcate" de starea timpului. Evident, pierderea cea mai mare o va suporta fotbalul însuși. Probabil că la baza alcătuirii unui astfel de pi*bgram prelungit mult în iarnă (ultima etapă : 8 decembrie) au stat și cauze obiective, dar consecințele nu pot fi evitate. Măcar dacă, pentru .viitor, am învăța din a- semenea întîmplări 1Ieri, cu toate eforturile depuse, nici fotbaliștii brașoveni, nici craio- venii nu au putut realiza cine știe ce din ideile de joc și din tacticile pre-

conizate. Am remarcat doar ambiția și puterea de luptă, permanenta lor alergare în teren, cu și fără minge (forțați, desigur, și de frigul pătrunzător). Din păcate, jocul a fost presărat cu numeroase durități, intrări periculoase, imbrînceli, ceea ce a lăsat o impresie neplăcută temerarilor spectatori aflați în tribune, sub „bătaia" fulgilor de zăpadă.Fotbaliștii brașoveni au încercat mai mult să-și apropie victoria ; a- tacurile sau contraatacurile lor au solicitat serios apărarea craiovenilor. Poate că din punctul acesta de vedere, rezultatul de egalitate (0—0) dezavantajează gazdele. Dar, cum și oaspeții au avut o serie de situații bune la poarta lui Adamache, se pbâ- te spune că rezultatul este echitabil, corespunzător prestației generale a echipelor.
I. D.

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI"Finalele primei ediții a „Cupei Scinteii tineretului" la tenis au început vineri in Capitală. Ele au continuat ieri, dar nu pe terenurile inițial anunțate, deoarece vremea a fost și este nefavorabilă. In aceste condiții, întrecerile se desfășoară în două săli : fetele — în sala clubului Steaua (calea Plevnei), iar băieții — în noua sală de tenis „23 August" (intrarea prin str. Maior Coravu). Organizatorii s-au văzut nevoiți să facă unele schimbări și în privința orarului și în privința duratei partidelor, ceea ce a necesitat prelungirea cu o zi a competiției. Meciurile decisive și festivitatea de închidere și premiere urmează să aibă loc deci mîine dimineață.

Astăzi, în sălile amintite, partidele eliminatorii vor începe de la ora 8 și vor continua, fără întrerupere, pînă la desemnarea semifinaliș- tilor. în cursa pentru titlu au rămas jumătate din numărul concurenților calificați pentru etapa finală — 20 de băieți și 20 de fete, ciștigători în meciurile de vineri și simbătă. Interesat de relevat este faptul că pină acum disputele (desigur, încă fără veleități tehnice deosebite) au ocazionat specialiștilor unele aprecieri frumoase referitoare la pasiunea, ambiția, tenacitatea și, în multe cazuri, la aptitudinile pentru tenis ale tinerilor competitori.
NĂSTASE L-A ÎNVINS DIN NOU PE BORG

CONTACTUL MECT

CU CUMPĂRĂTORII

la rădăcinile etimologice, eline, ale cuvîntului, care însemnează cel ce face, zămislește... Artistul, creatorul, constructorul de monumente, de obiecte armonioase, făurite după legile
țile zvîrlite spre cer ale bisericilor din Maramureș...La cumpăna vremilor ridicate, ele au rezistat, ca prin minune, pentru a fi azi giuvaer rar în comoara patrimoniului universal.

Dealul Piscului
sefrumosului... Românul naște artist.Cei care proiectează azi orașul de mîine sînt cendenții nobilei „dinastii" de ziditori, cei care au lăsat, pentru bucuria ochilor și sufletului nostru, edificiile de supremă ' inspirație, de sublim echilibru ale epocii lui Ștefan, ale creației brîncovenești, salba neprețuită a mînăstirilor din nordul Moldovei, casele și culele oltenești, săge-

des- O atare moștenire obligă.Știm cit de dificilă, de complexă e opera de elaborare și construcție intr-un oraș de mare întindere, , care a avut o dezvoltare haotică, sălbatică și care acum trebuie adaptat vieții moderne. Harul înnăscut al poeților construcției trebuie să se supună drasticelor imperative ale funcționalități^ stricte și ale spiritului economic. Izbinzile lor sint cu atit mai valoroase.

De pe Dealul Piscului se vede departe. într-un oraș de șes. ca Bucureștiul Dealul, cu perspectivele lui „în zbor de pasăre", e ceva puțin obișnuit, sărbătoare și odihnă a ochiului care plonjează în adincime, în zări. Un specialist în geodezie îmi spune : - „Știți, aici e punctul fundamental al țării. E punctul de reper. De aici încep măsurătorile, din acest punct, pe Dealul Piscului..."Ce se întîmpljî cu mine la auzul acestor cuvinte 7 Inima îmj bate mai Totuși o liniște bună cuprinde. Ca atunci auzi un vers frumos,parcă o metaforă care se naște spontan, din sine însăși, în spusele sobre ale specialistului : „Punctulfundamental al țării... aici, pe Dealul Piscului se află..."Emoție simplă, puerilă poate. Dar fiecare se naște undeva, iar eu m-am născut aici, în sudul Bucureștilor.

4rAstăzi, pe stadionul „Steaua" din Capitală, cu începere de Ia ora 11, se dispută meciul dintre echipele Steaua și F.C. Constanța.în țară vor avea loc celelalte șase partide ale etapei a Xl-a : U.T. Arad — F.C. Argeș ; ' Chimia Rm. Vîlcea — Olimpia Satu-Mare ; A.S.A. Tg. Mureș — Sportul Studențesc ; F.C.M. Reșița — Universitatea Cluj- Napoca ; F.C. Galați — Politehnica Timișoara ; C.F.R. Cluj-Napoca — Politehnica Iași.

După recentele succese obținute în turneele de la Madrid și Barcelona, tenismanul român Ilie Năstase și-a adjudecat o nouă victorie de prestigiu, cîștigînd turneul internațional de la Hilton Head (Carolina de Sud), la care au participat unii dintre cei mai buni jucători din lume. In finală, Ilie Năstase l-a învins cu 7—6, 6—3 pe suedezul Bjorn Borg, la capătul unei partide de un excelent nivel tehnic. Năstase s-a impus prin-

tr-un joc foarte .regulat și o condiție fizică ce atestă nea sa de formă în acest sezon. „Năstase a fost remarcabil, iar voleurile sale de-a dreptul impara- bile“, notează corespondentul sportiv al agenției United Press International.Proba de dublu-mixt a revenit perechii americane Billie Jean King, Stan Smith, care a întrecut în finală cu 3—6, 7—5, 6—3 cuplul australian Evonne Goolagong, Rod Laver.

precis și ascensiu- sfirșit de

tare.

Din activitatea sportivă a asociației „Record41 Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCA (De la corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan). — In fiecare zi, la ora 11, în atelierele întreprinderii de tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca, circa 800—1 000 de muncitoare execută timp de 5 minute exerciții simple de gimnastică. Activitatea aceasta reconfortant-re- creativă este bine apreciată, căci are efecte atît asupra sănătății, cit și asupra productivității. Preocupările pentru dezvoltarea sportului de masă la întreprinderea clujeană a- mintită sînt permanente, stimulate în ultima vreme și de introducerea complexului polisportiv „Sport și sănătate", De altfel, întreprinderea dispune de o frumoasă bază sportivă, amenajată cu forțe proprii ; o popicărie cu 4 piste, terenuri de volei, baschet, handbal, două bazine de înot cu apă încălzită. Asociația sportivă a organizat, pe secții și ateliere, concursuri de selecție la diferite discipline : popice, tenis de cîmp, handbal, fotbal, volei, atletism, natație.

Unele din echipele astfel alcătuite au început să se afirme în diferite competiții. Formația de popice fete, spre pildă, activează în campionatul republican (seria Nord), echipa feminină este cunoscută pentru rezultatele obținute în diferite competiții a- micale. In special în timpul verii se organizează acțiuni sportive și pentru copiii muncitorilor — întreceri de biciclete, triciclete, trotinete, a- runcarea mingii, alergări, învățarea înotului și a tenisului de cîmp.— în prezent — ne spune maestrul sportului Iordaki Bela, secretar al consiliului asociației sportive „Record" — ne pregătim pentru sporturile de iarnă, pentru care, între altele, avem în vedere și amenajarea unui patinoar. Activitățile sportive din întreprinderea noastră, atît cele de masă, cit și cele de performanță, se află în atenția organizației de partid și a conducerii întreprinderii, care ne sprijină de fiecare dată.

în cîteva rînduri
HOCHEI. Aseară, artificial din parcul gust" s-a disputat derbiul campionatului național de hochei pe gheață dintre echipele bucureștene Steaua și Dinamo, au obținut 2—1, 2—2).AI doilea formații, ora 18,00.

pe patinoarul sportiv „23 Au-
Hocheiștii de la Steaua victoria cu 5—4 (1—1,meci, dintre cele va avea loc astăzi două de la

ȘAH. Cea de-a treia ediție a turneului internațional de Ia Novi Sad s-a încheiat cu victoria fostului campion mondial Mihail Tal (U.R.S.S.) — 11,5 puncte, urmat de Forintos (Ungaria) — 11 puncte, Rai- cevici (Iugoslavia) — 10 puncte, Mihai Șubă (România) — 9,5 puncte și o partidă întreruptă, Măriei (Iugoslavia) — 8,5 puncte, Hernandez(Cuba) — 9 puncte etc. Partida Șubă — Ilici din ultima rundă s-a întrerupt, după alte 4 ore de joc, pen
tru a doua oară.
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Interesată să cunoască nemijlocit părerea și cerințele cumpărătorilor, întreprinderea de geamuri Scăieni (Prahova) a deschis, în imediata sa apropiere, un magazin de prezentare și desfacere a produselor sale. Se află aici toate tipurile de geam tras (de diferite grosimi și mărimi), sticlă colorată și mată, sticlă ornamentată, geam armat incolor cu ornamente în relief, oglinzi de diferite mărimi și forme. După cum ne spunea inginerul-șef al întreprinderii, Gheorghe Toma, o parte din cumpărători sînt chiar lucrătorii unității. Aceștia, aflați față în față cu produsul realizat de ei, îl studiază cu ochiul omului competent și fac propuneri judicioase pentru lărgirea sortimentului de articole, pentru îmbunătățirea calității lor. Toate sugestiile și propunerile cumpărătorilor sînt aduse la cunoștința comitetului oamenilor muncii,- unde sînt analizate cu atenție, fiind considerate ca un important sprijin în continua perfecționare a activității economice a colectivului. Dată fiind eficacitatea acestui fel de sondaj, conducerea unității și-a propus ca în curînd s£ • deschidă un al doilea magazin de prezentare și desfacere a sticlei de Scăieni în centrul municipiului Ploiești.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 și 6 noiembrie. în țară : Vremea va continua să se amelioreze și se va încălzi ușor. Cerul va fi schimbător, mai mult noros în jumătatea de nord a tării, unde vor cădea ploi locale, în rest, ploi izolate. Vînt potrivit, cu intensificări la începutul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 șl plus 5 grade, iar maximele vor oscila între 6 și 13 grade, local mai ridicate. La munte, temporar, va ninge. în București i Vreme in curs de încălzire. Cerul va fi schimbător. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U.
A fost adoptată în unanimitate 

o rezoluție în problema cipriotă

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — După ce a audiat, timp de-------- ------------ ----------------------- --------.. — o săptămînă, numeroși vorbitori, care au prezentat pozițiile guvernelor lor față de evenimentele din Cipru și față de măsurile ce trebuie întreprinse pentru stabilirea în insulă a unei păci juste și durabile, Adunarea Generală a O.N.U. și-a încheiat dezbaterile asupra problemei cipriote. Adunarea a adoptat, In unanimitate, un proiect de rezoluție elaborat și prezentat — în numele țărilor nealiniate — de Algeria, Guyana, India, Mali și Iugoslavia, cărora li s-au alăturat ulterior Uganda, Argentina șl Siria. Prin termenii și clauzele conținute, documentul a întrunit sprijinul și votul favorabil al părților implicate în problema cipriotă — Cipru, Grecia și Turcia.în primul din cele 10 paragrafe ale rezoluției se cere tuturor statelor să respecte suveranitatea, independența, integritatea teritorială și statutul de țară nealiniată ale Republicii Cipru și să se abțină de la orice acte și intervenții îndreptate împotriva acestui stat. Documentul cere apoi „retragerea grabnică a ’tuturor forțelor armate străine din Republica Cipru". Potrivit termenilor acestei rezoluții, părțile sînt invitate, de asemenea, să întreprindă măsuri urgente care să permită întoarcerea refugiaților la căminele lor, în condiții de securitate.Pe plan politic, rezoluția consideră că „sistemul constitutional al Republicii Cipru este de competență exclusivă a comunităților greacă și turcă din insulă" și recomandă continuarea, pe picior de egalitate, a contactelor și negocierilor dintre reprezentanții celor două comunități, pentru a se obține astfel „o reglementare politică reciproc acceptabilă, bazată pe drepturile lor fundamentale și legitime". Documentul exprimă dorința Adunării Generale ca viitoarele negocieri să se desfășoare sub auspiciile Națiunilor Unite, ce- rînd secretarului general să continue să ofere bunele sale oficii pentru aceste negocieri, care se află în progres, să continue ajutorul umanitar acordat Ciprului și să aducă această acțiune a Adunării Generale în atenția Consiliului de Securitate.In sfîrșit, rezoluția cere tuturor părților să continue cooperarea lor deplină cu forțele O.N.U. de menținere a păcii in Cipru, care ar putea fi întărite în caz de nevoie.De menționat că, deși documentul « fost acceptat unanim de membrii

O.N.U., deci, inclusiv, de părțile implicate în problema cipriotă, declarațiile finale rostite de ministrul de externe turc, Turan Giineș, și de șeful delegației Ciprului la O.N.U., Spyros Kyprianou, au evidențiat deosebiri ale punctelor lor de vedere în legătură cu soluția de perspectivă a problemei cipriote. între altele, delegatul cipriot a declarat : „Incepînd de astăzi, Ciprul va considera Națiunile Unite ca fiind locul în care se simte în securitate și locul în care dorește să vadă stabilită viitoarea sa securitate". El a adăugat că va readuce problema Ciprului în fața Adunării Generale, chiar în cadrul unei sesiuni extraordinare, dacă si- tuția se va deteriora.
P.A.I.G.C. CERE 

TRIMITEREA UNEI MISIUNI 
O.N.U. ÎN INSULELE 

CAPULUI VERDEPartidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) a cerut Comitetului special al O.N.U. pentțu decolonizare trimiterea unei misiuni In Insulele Capului Verde, la începutul anului 1975. Cererea a fost prezentată de reprezentantul Guineei-Bissau la O.N.U., Abilio Monteiro Duarte, într-o scrisoare remisă președintelui a- cestui organism. Documentul P.A.I.G.C. apreciază ca pozitive rezultatele unei vizite similare întreprinse în Guineea-Bissau de către o misiune specială trimisă de către Comitetul special al O.N.U. pentru decolonizare in aprilie 1972.
DEZBATERILE

ÎN PROBLEMA DEZARMĂRIINAȚIUNILE UNITE 2. Corespondentul nostru transmite : In principalul organism al Adunării Generale, Comitetul numărul 1, au continuat dezbaterile în problema> dezarmării.Renrezentantul Nigeriei, B. A. Clarck, a evidențiat faptul că cheltuielile militare sînt de 30 de ori mai mari decît totalul ajutorului e- conomic acordat oficial statelor în curs de dezvoltare de către țările industrializate.G. G. Șevel, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, a insistat în principal asupra propunerii Uniunii Sovietice vizînd elaborarea unui proiect de convenție privind interzicerea acțiunilor de influențare a mediului și a climei în scopuri militare.Reprezentantul Tailandel, Anand Panyarachun, a sprijinit propunerile vizînd crearea de zone denuclea- rizate în Orientul Apropiat sia de Sud.

NAȚIUNILE UNITE 
SPRIJINĂ PROMOVAREA 

STATUTULUI FEMEII

și în A’

Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al A- dunării Generale a adoptat două proiecte de rezoluție : primul, aprobat prin consens, cheamă guvernele, agențiile specializate și organizațiile neguvernamentale să aplice integral în practică prevederile programului Anului internațional al femeii, elaborat de ECOSOC, pentru integrarea deplină a femeii în viața economică și socială a națiunilor, pentru lichidarea discriminărilor și inegalităților pe considerente de sex.Al doilea document, adoptat cu 111 voturi pentru, 2 contra și o abținere, subliniază necesitatea convocării unei conferințe internaționale pentru a se examina in ce măsură sint transpuse în viață prevederile documentelor O.N.U. vizînd promovarea statutului femeii în viața politică, economică și socială a națiunilor.

LISABONA

Convorbiri economice româno-algerieneALGER 2. — Corespondentul Ager- pres transmite : Tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, conducătorul delegației de partid și guvernamentale române care a participat la festivitățile prilejuite de Zilei naționale a Algeriei, sîmbătă convorbiri cu gerian al industriei și laid Abdessalem.în spiritul dialogului ' tre președinții NicolaeHouari Boumediene, au fost analizate stadiul actual și îndeosebi perspectivele dezvoltării și diversificării cooperării economice dintre cele două țări în domeniile industriei și energiei.In aceeași zi, tovarășul Emil Dră-

aniversarea a avut ministrul al- energiei, Be-fructuos din- Ceaușescu și

gănescu a avut o întrevedere cu ministrul algerian al comerțului, La- yachi Yaker. Analizîndu-se stadiul schimburilor comerciale bilaterale, în lumina lucrărilor recentei sesiuni, de la București, a Comisiei mixte româno-algeriene, s-a constatat cu satisfacție că, încă din anul acesta, va fi atins nivelul volumului de schimburi comerciale dintre România și Algeria, stabilit de președinții celor două țări pentru anul 1975. Totodată, au fost convenite noi măsuri menite să asigure realizarea în cele mai bune condiții a acordurilor și înțelegerilor încheiate între cele două țări.La întrevederi a participat ambasadorul României in Algeria, Mihai Gheorghe Ștefan.
APEL ADRESAT POPORULUI

DE CĂTRE P. C.MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — Partidul Comunist din Uruguay, aflat în ilegalitate, a adresat un apel poporului Uruguayan să-și intensifice lupta pentru restabilirea ordinii constituționale și a libertăților democratice, eliberarea deținuților politici și îndeplinirea revendicărilor economice, transmite agenția' Prensa Latina. Și în actualele condiții — se subliniază într-un comunicat difuzat în clandestinitate — „mai mult ca ori- cînd, partidul își va dovedi condiția sa de avangardă combativă, ferm legată de masele populare, capabil să le conducă la victoria finală".Documentul partidului comunist cheamă toți membrii săi să-și strîn- gă rîndurile pentru a face față măsurilor represive ale autorităților, între care și recenta arestare a noi ca-
Creste mișcarea populară

împotriva corupției
și dictaturii regimului

SAIGON 2 (Agerpres). — Mișcarea de opoziție față de administrația lui Nguyen Van Thieu și de anturajul politic al acestuia înregistrează pe zi ce trece o tot mai mare intensitate, chiar în interiorul cercurilor politice din Saigon. Astfel, vineri, răspunzînd unui discurs al Iui Thieu, unul dintre cei mai importanți membri ai scenei politice sai- goneze, generalul Duong Van Minh, a dezvăluit în mod public „erorile fnndamentale, neputința și corupția administrației Thieu", declarînd că „Thieu, personal, a pierdut complet încrederea poporului". Generalul Minh, care a condus lovitura de stat de la 1 noiembrie 1963 împotriva Iui Ngo Dinh Diem, a salutat, în același timp, creșterea „mișcării populare împotriva corupției și dictaturii".Pe de altă parte, tot vineri, unul dintre liderii grupărilor religioase de opoziție, călugărul budist Dinh Binh Dinh, a declarat că „mișcările populare sint, pînă in prezent, de o mie de ori mai autentice decît președintele Thieu, care nu dorește decît liniștea și calmul social aparent, pentru a continua să spolieze poporul".
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declară savantul sovietic V. G. Istomin

DIN URUGUAY
dre din conducerea partidului. Este vorba de Jaime Perez, desemnat prim-secretar interimar al C.C. al partidului comunist, pentru a-1 suplini în această funcție pe perioada detențiunii pe Rodney Arismendi, a- restat la 8 mai a.c., aflat, în prezent, în închisoarea poliției din Montevideo, și Jorge Mazzarovlch, lider al Uniunii Tineretului Comunist din Uruguay.

*Liber Seregnl, lider șî fost candidat al coaliției forțelor , populare democratice „Frente Amplio" din U- ruguay, a fost pus, provizoriu, în libertate — s-a anunțat la Montevideo, în comunicatul oficial se relevă că el rămîne la dispoziția justiției militare, iar procesul ce i-a fost intentat își va urma cursul normal.Generalul Victor Licandro și alțl fruntași politici uruguayeni rămin a- restați — precizează comunicatul.

DE PRETUTINDENI

MOSCOVA. — Co
respondentul nostru 
transmite : Comentind 
însemnătatea lansării 
satelitului artificial al 
Pământului „Intercos- 
mos-12" — experiment 
efectuat în colaborare 
de o serie de țări so
cialiste — savantul 
sovietic V.G. Istomin, 
doctor in științe fizi- 
co-matematice, apre
ciază in mod deosebit 
participarea oameni
lor de știință români 
la înzestrarea acestui 
aparat de cercetări 
cosmic. Aparatura ști
ințifică de la bordul 
satelitului, 
de 
că 
de

realizată 
centrala cehoslova- 
„Tesla“, Institutul 
electrotehnică din

Adlershof (R.D.G.), In
stitutul de izotopi sta
bili din Cluj, precum 
și centre științifice 
din Bulgaria, Polonia, 
Ungaria fi Uniunea 
Sovietică, urmează să 
ofere date pentru stu
dierea celui mai mare 
flux de meteoriți al 
anului, care se va în
registra in primele zi
le ale lunii decembrie 
și în ianuarie. „Vom 
avea astfel posibilita
tea unor observații 
directe, din Cosmos, 
asupra acestor torente 
de meteoriți, care poar
tă in sine un bogat 
material informativ 
privind diferite carac
teristici ale spațiului 
cosmic — apreciază

savantul sovietic. Pî
nă in prezent se con
sideră că fluxurile 
meteorice sint urme 
ale cometelor deza
gregate, dar această 
ipoteză nu a fost con
firmată experimental".

Printre noutățile pe 
care acest satelit ști
ințific le prezintă, o- 
mul de știință sovie
tic relevă participarea 
oamenilor de știință 
români la experiment. „Geofizicienii români au realizat o lucrare într-adevăr de bijutieri, creînd un complex de aparate pentru ca- librarea instrumentelor de cercetări în timpul zborului" — a 
declarat el.

• UN DESEN DE 
COUSTEAU. Marele explorator francez al adîncurilor marine este autorul desenului da pe ștampila ce va însoți timbrul Națiunilor Unite asupra drepturilor mării, care va fi e- mis la 22 noiembrie. Desenul reprezintă un delfin plonjînd și simbolizează relațiile între viața terestră și cea din mare. „Toată viața își are originea în mare, ceea ce ne obligă s-o protejăm— a declarat Jacques Yvei Cousteau. Omul, „vărul" delfinului, se situează în vîrful piramidei vieții terestre, delfinul— în cel al piramidei viețuitoarelor existente în mare. După mine, cordonul ombilical sugerează legăturile omenirii cu marea și cu delfinul".

Stația automată „Luna-23“
s-a înscris pe o orbită selenarăMOSCOVA 2 (Agerpres). — Stația automată sovietică „Luna- 23“ își continuă zborul spre Selena, informează agenția T.A.S.S. Pentru asigurarea pătrunderii stației în zona de vest a spațiului circumlunar, la 31 octombrie a fost efectuată o corecție a traiectoriei navei.

La 2 noiembrie, relatează agenția citată, „Luna-23“ a fost înscrisă pe o orbită selenară eliptică, avînd altitudinea maximă față de suprafața lunară (apoluna) de 104 kilometri și distanța minimă (periluna) 94 kilometri.De asemenea, se nunță că, paralel
la
a- 
cu

evoluția stației „Luna- 23", își continuă misiunea și stația automată sovietică „Luna- 22", care s-a înscris pe o orbită circumlu- nară la 2 iunie anul acesta.Potrivit informațiilor telemetrice, instalațiile de bord ale celor două stații funcționează normal.

agențiile de presă transmit:
0 delegație iugoslavă condusă de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., a fost primită, vineri, la Kampala, de președintele Ugan- dei, Idi Amin. Au fost discutate relațiile bilaterale și căile de dezvoltare a acestora, precum și probleme internaționale de interes comun.
Acord pe termen lung 

polono-vest-german. Hans* Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al R.F. Germania, și Kazimierz Olszewski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al comerțului exterior al R.P. Polone, au semnat, vineri, ia Bonn, un acord de cooperare economică, industrială și tehnică între R.F. Germania șl R.P. Polonă, pe termen de zece ani.
Secretarul de stat al

S.U.A., Henry KissinSer, și-a încheiat vizita în Iran. înainte de a părăsi Teheranul, H. Kissinger a ținut o conferință de presă, declarînd
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Portugalia după șase luniCum frigul promis de meteorologi întîr- zie, Lisabona mai păstrează ceva din aerul estival. Față de zilele tumultuoase de la începutul lui mai, cînd garoafele roșii, prinse la butoniere sau in țeava carabinelor militarilor forțelor armate, se revărsau pe străzi ca simbol al renașterii democrației portugheze, în acest dulce anotimp autumnal se pot desluși semnele a- tîtor evoluții petrecute in răstimp. Unele ți se înfățișează de la primii pași pe bulevardele orașului, altele se desprind din mersul evenimentelor. Intr-o zi de duminică, munca voluntară efectuată de populație la a- pelul primului ministru Vasco Gonțalves a constat, între altele, în ștergerea de pe soclul numeroaselor monumente istorice a în- cilcelii de lozinci și alte inscripții ale formațiilor politice, stabilin- du-se un consens ca spatiile rezervate memoriei ilustrelor figuri ale trecutului național să fie respectate ca atare. . „în vitrinele librăriilor s-au înmulțit Îndeosebi cărțile autorilor, portughezi sau străini, puși la index de fosta cenzură cistă ; teatrele și nematografele își novează în același repertoriul. Se i
fas- ci- re- sens __________ simte puternic impulsul cui-' turii portugheze către lucrări și spectacole cu conținut politicosocial progresist, adică tocmai ceea ce fostul regim combatea prin toate mijloacele. Multi cărturari și artiști portughezi înțeleg să depășească adeziunea sentimentală la cauza democrației, pu- nîndu-și măiestria în serviciul acestei cauze, ca militanți ai condeiului.Se respiră intens at-

mosfera de libertate în multiplele ei forme, in ultima lună cadrul politic și social etalind mai mult calm, mai multă ordine decît în perioada precedentă. După a- precierea unanimă a conducătorilor mișcării forțelor armate și ai grupărilor politice democratice, evenimentele de la 28 septembrie, cînd a fost dejucată conspirația , contrarevoluționară, au dus la limpezirea cadrului instituțional. Demiterea a trei generali din juntă, promovarea unor cadre militare progresiste, înlocuirea președintelui republicii au eliminat tensiunile existente între diferitele eșaloane ale conducerii statului, asigu- rînd o mai mare omogenitate a puterii, o mai solidă unitate de voință, atit de necesară în împrejurările actuale pentru îndeplinirea obiectivelor explicite și implicite din programul mișcării forțelor armate. înlăturarea piedicilor amintite a permis dinamizarea politicii portugheze, de atunci succedîn- du-se un șir întreg de acțiuni importante în diverse domenii.Pe plan, intern, între măsurile adoptate de actualul guvern provizoriu sau aflate în curs de elaborare se numără dizolvarea organismelor corporative create de fostul regim fascist, democratizarea justiției, libertatea de întrunire și asociere, reglementarea dreptului la grevă și la „lockout", îmbunătățirea condițiilor de locuit, de învățămînt și asistență socială, inițierea reformei fiscale, naționalizarea băncilor de emisie, legea presei, legea electorală și altele. în prezent, Consiliul de Miniștri

examinează un plan de măsuri urgente in domeniul' economic, cărora li se atribuie o însemnătate deosebită, dat fiind că forțele reacționare mizează acum tocmai pe accentuarea și specularea dificultăților le provoacă domeniu.De altfel, continuă să cuvîntul de ordine, cu atit mai mult cu cît există indicii concrete în sensul că forțele antidemocratice din Portugalia contează pe sprijinul cercurilor reacționare din exterior. Zilele acestea, ziarele informau că serviciile de investigații ale forțelor armate au detectat e- xistența unei rețele de agenți provocatori străini.In ultima lună s-au înregistrat pași importanți și pe linia decolonizării, ca și în direcția lărgirii relațiilor externe. Astfel, au fost încheiate acorduri cu F.N.L.A. și M.P.L.A. priviqd încetarea de jure a ostilităților în Angola, inițiindu-se concomitent negocieri cu mișcările de eliberare din acest teritoriu în vederea formării unui guvern provizoriu de coaliție,Pe de altă parte, președintele Costa Gomez reafirma în fața Adunării a O.N.U. fermă a țării sale de a duce pînă la capăt decolonizarea și de a e- difica o societate portugheză democratică. Reacțiile pe plan internațional față de a- ceste asigurări s-au a- rătat a fi din cele mai favorabile, inclusiv în rîndurile statelor africane și arabe. După lunga perioadă de izolare din timpul fascismului, personalități politice remarcabile — ca secretarul general al P.S.D. din R.F.G.,

Willy Brandt, premierul suedez, Olof Palme — au vizitat recent Portugalia, în timp ce o suită de misiuni portugheze au efectuat sau sint pe cale de a întreprinde vizite în țări socialiste din Eu-

ropa, în S.U.A., țări membre ale C.E.E., toate aceste acțiuni fiind menite să promoveze apropierea și cooperarea cu toate țările.După șase luni de la răsturnarea fascismu-

lui, noul regim portughez, sprijinit de popor, prezintă un bilanț de realizări remarcabile și continuă cu ho- tărîre procesul de democratizare a țării.
V. OROS

că în convorbirile purtate cu șahinșa- hul Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr au fost abordate problemele inflației interoccidentale și penuriel alimentare din unele părți ale lumii, precum și situația din Orientul Apropiat
0 „zi mondială a muzi

cii" va fi sărbătorită anual, sub auspiciile Națiunilor Unite — a anunțat, vineri, cunoscutul violonist mexican Henryk Szeryng, promotor al acestei idei. „Data acestei aniversări va fi situată între „Ziua Națiunilor Unite" și „Ziua drepturilor omului", iar manifestările vor fi găzduite în fiecare an în altă capitală", a precizat Szeryng.
Starea sănătății Iul R. 

Nixon se îmbunătățește 
treptat» ^n Purt^tor de cuvînt al spitalului „Memorial" din Long Beach (California), unde se află internat fostul președinte a’ S.U.A., Richard Nixon, a declarat sîmbătă că starea generală a pacientului se, îmbunătățește treptat, dar că el este menținut încă pe lista bolnavilor aflați în situație critică. Vineri, Richard Nixon a fost vizitat la spital de președintele Gerald Ford, aflat în California, în cadrul campaniei electorale. In urma acestei întrevederi, președintele Ford a declarat că Richard. Nixon „are o stare psihică bună și s-a interesat mult de subiectele discutate, deși era foarte bolnav".

Arabia Saudită, pentru a purta convorbiri in legătură cu intensificarea relațiilor economice bilaterale.
„Bogăția folclorului românesc, 

frumusețea unică a melodiilor și 
jocurilor poporului de la poalele 
Carpaților sint din ce in ce mai 
cunoscute și în această parte a 
lumii. Una dintre dovezi ați 
avut-o in această seară" 
clarat corespondentului 
Gabriella Taub-Darvash, direc
toarea de coregrafie a ...... 
„Garden State Ballet" din orașul 
Newark (statul New Jersey), care, 
a interpretat o suită de dansuri pe 
fondul sonor al „Rapsodiei ro
mâne" de George Enescu. Dan
satorii au fost aplaudați la scenă 
deschisă, de cei aproape 1 500 de 
spectatori prezenți la această 
seară românească, organizată de 
Biblioteca română 
York.

a de- 
nostru

trupei

din New

în sălile Muzeului 
din Miinchen a fost 
expoziția „Creația populară in 
lemn la româniv. Cele 681 de 
exponate, provenind, prin se
lecție, din colecțiile a 24 de mu
zee etnografice și de artă popu
lară din diferite centre ale ță
rii noastre, reflectă, cu eviden
tă forță documentară și artis
tică, un domeniu in care geniul 
popular românesc și-a dat în
treaga măsură a posibilităților 
sale creatoare.

orășenesc 
deschisă

LONDRA

țJe care în acestvigilența rămină

Generale hotărirea

Dispute asupra programului
economic guvernamental

Președintele națiunii ar- 
gentinene, Maria EsteIa Martinez de Peron, a promulgat așa-numi- tul act al înțelegerii naționale, elaborat de reprezentanți ai puterii executive, sindicatelor și cercurilor industriale și de afaceri, prin care se majorează salariile tuturor muncitorilor din sectorul public și particular, stabilindu-se, totodată, un plafon minim. De asemenea,,Ase fixează prețuri ferme la produsele de primă necesitate.

•PONDERE SPO
RITĂ. Agricultura B.U.A., scrie „New York Times", participă în măsură crescîndă la formarea venitului național. Anul trecut, de pildă, acest sector a exportat produse în valoare de 17,1 miliarde dolari, înregistrînd un excedent de 8 miliarde dolari. Altă constatare : agriculturii americane îi revine 89 la sută din comerțul mondial de soia, 74 la sută din cel de porumb, 53 la sută din cel de griu.

• VARIOLA IN DES
CREȘTERE. PronosticurileOrganizației Mondiale a Sănătății că variola va înceta să mal fie o boală' endemică In 1975 par, spre satisfacția generală, să se adeverească. Numărul cazurilor și al puseurilor bolii scade rapid, ca urmare a campaniilor intensive întreprinse în fiecare țară unde variola rămîne endemică : India, Pakistan, Bangladesh și Etiopia. Din datele O.M.S. rezultă că din ianuarie pînă în octombrie s-au înregistrat 212 952 cazuri de variolă, comparativ cu 708 556 in aceeași perioadă a anului trecut.

• ATENTIE LA CURA 
DE SLĂBIRE I Cercetătorii în domeniul nutriției avertizează tot mai adesea asupra consecințelor nefaste ale curelor de slăbire necontrolate și exagerate. Foarte periculoase se dovedesc „rețetele-minune", care indică drept unic și senzațional remediu în lupta cu obezitatea renunțarea la hidrații de carbon, în schimbul unui consum nelimitat de proteine. Investigațiil# au arătat însă că în cele mal multe din cazuri are loc un consum sporit de acizi grași și chiar de colesterol care, cum se știe, favorizează ateroscleroza. Abuzul‘de proteine (cu excepția proteinelor din lapte) poate duce, totodată, la creșterea concentrației de acid uric în sînge, declanșind accese acute de gută. Singura modalitate de a scăpa de kilogramele in plus rămîne deci reducerea râției zilnice și alcătuirea rațională a meniului, cu grija pentru păstrarea tuturor factorilor nutritivi de car» are nevoie organismul.

• DESCOPERIRE PRE
ȚIOASĂ. Arheologii muzeului

Așa cum s-a anunțat, guvernul britanic ' a prezentat, cu prilejul deschiderii oficiale a lucrărilor parlamentului, detaliile programului său de acțiune în vederea „bătăliei contra' inflației" și a soluționării a ceea ce primul ministru Wilson a numit „cea mai gravă criză economică cu care a fost confruntată Anglia de după război". Acest program amplu va fi concretizat printr-o serie de proiecte de lege — peste 40 —care urmează să fie înaintate spre aprobare parlamentului în viitorul apropiat.Deosebit de semnificativ este faptul — semnalat de majoritatea ziarelor londoneze — că guvernul laburist condus de Harold Wilson a apreciat „extinderea naționalizărilor și a controlului statului în economie drept singura cale In măsură să garanteze ieșirea Angliei din dificultățile pe care le parcurge in momentul de față". Ih programul guvernului se prevede trecerea la naționalizarea industriei construcțiilor navale, a industriei aeronautice, a terenurilor destinate construcției și a unei mari părți din resursele de petrol ale Mării Nordului. In același timp, urmează să se creeze un consiliu național

dotat cu mecanismele necesare întăririi statului iToate i au fost cercurile partidului laburist, de sindicate, de oameni ai muncii. Totuși, în rîndurile acestora se ridică și obiecția că „programul nu este atît de radical cît se aștepta" și, ca atare, „doar în mică măsură va afecta forța marelui capital" — respectiv avantajele pe care acesta continuă să le obțină chiar și în condițiile dificultăților e- conomice actuale, pe seama oamenilor muncii.Reacția partidului conservator, care, după cum se știe, exprimă în bună parte interesele cercurilor industriale și financiare, a fost vehementă. Liderul conservator, Heath, a calificat prevederile respective că „lipsite de realism", întrucît „nu țin seama de situația actuală a țării".Pe această temă, în cadrul presei britanice s-au stîrnit dispute a- prinse. Ziarul „Daily Mail" scrie că extinderea controlului statului în economie ar „limita" libertatea individuală și, ca atare, cere ca „inițiativei particulare să i ofere șanse de a ționa gere". ziarulSTAR"

în vederea controlului în economie, aceste intenții salutate de i largi ale

se ac- fără constrîn- Răspunzîndu-i, „MORNING subliniază :

„De cîteva sute de ani inițiativa particulară acționează după bunul său plac și tocmai acestui lucru 1 se datorește faptul că ne aflăm in situația de acum. De aceea, apreciem că este bine ca bogățiile țării și principalele mijloace de producție să revină în miinile poporului".într-un articol redacțional publicat pe marginea programului guvernamental, ziarul „Daily Mirror" conchide : „Fără îndoială că guvernul Wilsbn va avea mult de înfruntat pînă își va vedea realizate proiectele sale, cărora opoziția nu le-a făcut o primire prea călduroasă". Intr-adevăr, liderul opoziției, Heath, a declarat că partidul său „nu-și va precupeți eforturile pentru a bloca adoptarea măsurilor pe care le va considera contrare opiniilor conservatoare".Trebuie menționat însă faptul că toate măsurile anunțate de guvern sînt deocamdată doar „declarații de intenții" — cum scrie „Daily Expres". Ră- mîn de văzut ritmul și forma lor de concretizare. „Probabil — scrie „Guardian" — că lucrurile vor fi prezentate mai explicit In bugetul pe care ministrul finanțelor îl va prezenta parlamentului la 12 noiembrie".
N. PLOPEANU

J

Legăturile telefonice din- tre capitala Tanzaniei, Dar es Salaam, și Lourențo Marques, capitala Mozambicului, au fost redeschise, vineri. după o întrerupere de zece ani — cit a durat războiul de eliberare împotriva colonialismului portughez.
Ministrul vest-german 

al economiei, Hans Friederichs> va face, Incepînd de luni, 4 noiembrie, o vizită oficială de patru zile în

Tribunalul militar excep
țional din Atena a fost su
primat, în virtutea unei decizii a ministrului apărării al Greciei, Evan- ghelos Averoff, publicată simbătă în Jurnalul oficial. Potrivit acestei decizii, toate dosarele înaintate Tribunalului militar excepțional vor fi judecate de instanțele penale ordinare. Numai procesele implicînd delicte comise de militari sau comise în regiunile în care legea marțială rămîne în vigoare vor fi judecate de Tribunalul militar permanent din Atena.

Greva poștașilor francezi 
a intrat, vineri, în cea de-a treia săptămînă. După 50 de ore de negocieri, nu se întrevede încă rezolvarea conflictului intervenit între salariații poștali și autorități. Greviștii reclamă îmbunătățirea condițiilor de viată și crearea muncă. unor noi locuri de

u. r. s. s. Străvechea Piață Roșie
K-

haine noi

vest-german „Harburg Helms" au descoperit recent, în apropiere de Wiilfen, un mormînt datînd din Evul Mediu timpuriu. El conține scheletele a trei cai, așa-numiții „ponei germanici". Acest gen de triplă în- mormîntare, care se efectua după același ritual ca și cea a oamenilor, este o descoperire arheologică prețioasă : un singur mormînt de acest gen a mai fost descoperit pînă acum de către arheologi, tot în această parte a Europei.

La 2 noiembrie, odată cu redeschiderea pentru vizitatori a Mausoleului lui' V. I. Lenin, Piața Roșie a reintrat în itinerarele obișnuite ale moscoviților și oaspeților capitalei sovietice, după aproape șase luni de renovări. Mai întii, celebrul orologiu al Kremlinului, instalat pe turnul Spaski, și-a reluat activitatea Ia 3 octombrie (ora 14,59).Ieri, rîndurile lungi de oameni care înconjurau Kremlinul, spre a pătrunde în mausoleu, au „readus" deci Piața Roșie în circuitul public. Ce s-a întimplat în acest răstimp aici ? în primul rind, mausoleul a fost îmbrăcat în plăci noi de marmură, adusă din Karelia și din Ucraina. Au fost, de asemenea, reînnoite tribunele pentru oaspeții la demonstrațiile din Piața Roșie. Au fost schimbate acoperișurile ascuțite ale turnurilor Spaski și Nikolski, au fost „reintinerite" acoperișurile de protecție de pe turnurile Senatului și Nabat. Cărămizile uzate de vreme din zidul Kremlinului, au fost înlocuite, iar zidul dinspre Piața Roșie a fost acoperit cu un înveliș chimie de protecție.

Toate stelele de Kremlinului au fost, reintinerite cu plăci binie, pregătită de cunoscutul meșter Iakov Filatov din Vișni. Volo- ciok și fiul acestuia, Anatoli.După cum relata vicepreședintele Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Moscova, A. I. Iașin, lucrările de restaurare a Pieței Roșii și a Mausoleului lui V. I. Lenin au inclus, printre altele, dislocarea unei cantități de 30 000 metri cubi de rocă, instalarea a peste 12 000 plăci de granit. Timp de aproape șase luni s-a lucrat în trei schimburi.Lucrările efectuate reprezintă numai începutul realizării unui proiect complex de restaurare și reconstruire a Pieței Roșii s’ a Kremlinului. în anii următori se prevede renovarea unor prețioase monumente istorice și arhitectonice, reconstruirea unor clădiri, a unor dotări tehnice etc.Deocamdată, în Piața Roșie, re- întinerită, sint în toi pregătirile pentru parada și demonstrația oamenilor muncii de la 7 Noiembrie

pe turnurile de asemenea, de sticlă ru-

Laurențlu DUȚĂ
Moscova

• DEBUT DUPĂ 400 
DE ANI. Iubitorii englezi ai versului vor avea prilejul, in curind, să ia cunoștință de creația — necunoscută timp de 400 de ani — a unui poet din perioada de aur a Renașterii engleze, coincizind cu domnia reginei Elisabeta I. Atribuit inițial unui curtean favorit al reginei, Robert Dudley, un manuscris da 90 de pagini, conținînd lirică de dragoste, s-a dovedit, în fapt, a aparține lui Robert Sidney, fratele lui Philip Sidney, sonetist celebru al acelor timpuri și autor al clasicei lucrări pastorale în proză „Arcadia". Manuscrisul relevă un remarcabil talent poetic, ceea ce a determinat a- precierea că Robert Sidney își poate revendica un loc, alături de fratele său, în rîndul strălucitei pleiade de poeți elizabe- tani, în frunte cu William Shakespeare.

• CA DE IZVOR. Vn filtru menit să purifice apa de substanțele chimice cu care e tratată, în* scopuri igienice, de bacteriile și microorganismele moarte, de diferitele particule în suspensie și elementele ce-1 alterează gustul a fost realizat de un grup internațional de savanți. Aparatul se poate racorda direct la robinet, dar e- xistă și o variantă portativă, destinată pentru excursii. Apa astfel tratată conservă toate substanțele minerale, care după cum se știe au o mare importanță pentru organism. Ca și laptele pasteurizat, care este mai gustos decît cel obișnuit, apa filtrată e mai bună decît cea ordinară, iar după filtropu- rificare nu mai necesită fierberea.
• RECLAMA PENTRU 

PRODUSE DIN TUTUN 
- INTERZISĂ IN SUE
DIA. Guvernul suedez a hotă- rît interzicerea oricărei reclame pentru produsele din tutun. O- dată cu intrarea în vigoare a a- cestei dispoziții, magazinele care vînd asemenea produse nu le vor mai putea expune în vitrine, ci doar în interiorul încăperii. încă o măsură în lupta împotriva fumatului.
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