
PROLETARI DIH TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
wri rnnoi'ir "i■niriiinim 111 irr~mnmn nnmmii mniMînroi wi 11 iii i iii ii ii

Anul XLV Nr. 10331 Prima ediție
rrrrriTniiininrmrrii

Vineri 7 noiembrie 1975 6 PAGINI - 30 BANI

DEZARMAREA
deziderat vital al omenim, 
obiectiv constant al acMătii 

internaționale a României socialiste
„România se pronunță ferm pentru înfăptuirea 

dezarmării generale și totale, și în primul rind a celei 
nucleare, fiind hotărîtă să participe activ la dezbaterea 
și soluționarea acestei probleme cardinale a conti
nentului nostru și a întregii omeniri".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Iarna, constructorii 
să lucreze ca în orice anotimp

Se asigură, acum, pe toate șantierele condiții pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv?în acest început de noiembrie, vremea continuă să fie frumoasă și favorabilă unei munci susținute și rodnice pe șantiere, intensificării ritmului de lucru la toate noile obiective și capacități productive’. Concomitent cu aceasta, însă, bunul gospodar se gîndește și la apropierea iernii, care ridică* în fața constructorilor și montorilor o problemă de stringentă actualitate : asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea normală a lucrărilor pe timp friguros. Este o problemă cu atit mai importantă, cu cît în perioada 15 noiembrie a.c. — 15 martie 1976 — considerată în mod obișnuit, pe șantiere, sezon rece — trebuie îndeplinite numeroase sarcini legate, atit de realizarea integrală a pianului de investiții și de puneri în funcțiune din acest an, cît și de efectuarea în ritm intens a lucrărilor de construcții-montaj prevăzute pentru 1976, încă din prima lună, din primul trimestru al anului viitor. Crearea premiselor pentru realizarea în anotimpul friguros a unui asemenea volum mare de lucrări, la termenele și în condițiile de calitate prevăzute, impune ca pe fiecare șantier și în cadrul fiecărui grup de șantiere să fie soluționate complet toate problemele privind pregătirea activității pe timpul iernii : stabilirea obiectivelor de bază la care constructorii și montorii vor lucra în continuare și, strins legat de aceasta, asigurarea aprovizionării tchnico-materiale, închiderea spațiilor de lucru, definitivarea regimului termic necesar, crearea condițiilor bune de muncă pentru oamenii șantierelor ș.a. în ancheta-sondaj a „Scînteii" am solicitat factorilor de conducere din două mari unități de construcții-montaj să răspundă la întrebarea : CE PROBLEME TREBUIE REZOLVATE PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICA A PREGĂTIRILOR PENTRU IARNA ?TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE DIN BRAȘOV : în scopul folosirii cît mai bune a întregului potențial tehnic și uman de care dispunem — ne spune ing. Leon Leibovici, directorul trustului — specialiștii noștri au elaborat în întregime proiectele de organizare pentru iarnă și, totodată, au repartizat din timp mijloacele tehnice și materialele de construcții necesare fiecărui șantier. La ora actuală, măsurile cuprinse în a-

ceste proiecte sînt tn curs de a- plicare. Bunăoară, au fost revizuite și încercate toate cele 34 de cazane cu abur pentru încălzirea spațiilor de lucru. Centralele termice de șantier, existente din iarna trecută, au fost, la rindul lor, probate și sînt gata să intre în funcțiune în orice moment. Cît privește materialele de construcții specifice șantierelor in sezonul rece, o bună parte dintre ele — folii de polietilenă, furtunuri cu inserție și cabluri

electrice — sînt de acum procurate și se află în depozitele noastre. De asemenea, am contractat și așteptăm ca furnizorii să ne livreze, cît mai curînd posibil, importante cantități de carton asfaltat, geamuri pentru închideri, combustibil de calorifer și PEL dur. La rindul lor, șantierele acordă o maximă atenție asigurării fronturilor de lucru interioare, atit sub aspectul dimensiunii lor, cît și al condițiilor de muncă. Astfel, constructorii noilor capacități și instalații din cadrul întreprinderii „Colorom", Fabricii de nutrețuri combinate din Codlea, fabricilor de lapte și de nutrețuri combinate din Sibiu, Fabricii de lînă din Sighișoara ș.a. și-au mobilizat toate forțele in vederea intensificării ritmului de e- xecuție pentru atingerea stadiilor fizice cerute de continuarea lucrului pe timp friguros și închiderea spațiilor interioare pe bază de soluții definitive.Deși stadiul pregătirilor pentru iarnă este, în general, satisfăcător, totuși, în ultimul timp, au apărut unele probleme pe care nu le-am prevăzut inițial și pe care trebuie să le soluționăm foarte repede. Este vorba, în primul rind, de schimbarea unor proiecte de încălzire, în sensul renunțării la combustibilul gazos și folosirii combustibilului lichid inferior. Aceste modifi-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Sărbătoarea
Marelui Octombrie

Miercuri, la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a fost difuzat documentul „Poziția României în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, șl in instaurarea unei păci trainice în lume“ — publicat în numărul de ieri al ziarului nostru. Prezentarea acestui document se înscrie ca o importantă acțiune internațională întreprinsă de țara noastră pe linia eforturilor sale stăruitoare pentru crearea unor condiții de pace și securitate tuturor popoarelor, pentru eliminarea războiului din viața omenirii, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Obiectiv permanent șl trăsătură definitorie a politicii externe a țării noastre, lupta pentru înfăptuirea dezarmării decurge, așa cum subliniază Programul partidului, din însăși natura orinduirii sociale și de stat a României, constituie o elocventă expresie a înaltei responsabilități față de destinele civilizației umane, față de soarta păcii și colaborării internaționale. Este o realitate de netăgăduit că numai prin soluționarea problemei dezarmării se pot asigura înlăturarea spectrului unor noi războaie nimicitoare, pacea mondială, posibilitatea popoarelor de a-și consacra toate forțele și toate resursele, in <______________________________________________

condiții de liniște și securitate, telurilor dezvoltării și progresului, făuririi unei vieți libere și prospere.Prezentarea documentului la Națiunile Unite, înscrierea sa pe a- genda politică a actualității internaționale constituie o expresie e- locventă a consecvenței și tenacității neabătute cu care România socialistă militează pentru rezolvarea acestei probleme vitale a contemporaneității. Efectiv, se poate aprecia că acest document încununează, în condițiile momentului de față, un lung și neîntrerupt șir de acțiuni, inițiative și propuneri ale României, în vederea stăvilirii cursei înarmărilor, înfăptuirii unor măsuri reale de dezarmare. Această preocupare constantă străbate ca un fir roșu întreaga activitate desfășurată de țara noastră pe planul politicii externe.Este, astfel, bine cunoscut că România a depus eforturi deosebit de intense in acest sens in cadrul organizațiilor internaționale și, în primul rind, al Organizației Națiunilor Unite. Nu a existat luare de poziție a țării noastșe cu privire la problematica vieții internaționale în care să nu se fi subliniat cu pregnanță caracterul nociv al competiției cantitative și calitative în domeniul armamentelor, necesitatea stringentă de a se întreprinde măsuri eficien

te de dezarmare. Orientarea statornică a țării noastre în direcția creșterii preocupării statelor pentru problemele dezarmării s-a concretizat în numeroase inițiative la O.N.U., care s-au bucurat de un larg sprijin. Este cunoscut, de pildă, că „Deceniul dezarmării" (1971— 1980), proclamat de O.N.U. cu prilejul sesiunii jubiliare de acum cinci ani, are ca punct de pornire o inițiativă a țării noastre. Tot ca urmare a unei inițiative românești, pe agenda actualei sesiuni a Adunării Generale se află înscrisă examinarea măsurilor întreprinse și a rezultatelor obținute în prima jumătate a „Deceniului dezarmării". O amplă dezbatere, soldată cu importante recomandări vizînd stăvilirea cursei înarmărilor, a prilejuit cunoscuta inițiativă a României, menținută pe ordinea de zi a mai multor sesiuni ale O.N.U. — „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume".Totodată, o susținută activitate a desfășurat țara noastră ca membră a Comitetului pentru dezarmare de Ia Geneva, in cadrul căruia a înaintat numeroase propuneri menite să sporească eficiența negocierilor, să
(Continuare in pag. a V-a)

75 000 de nave 
au trecut 

prin ecluza românească 
de la Porțile de FierEcluza românească de la Porțile de Fier a fost parcursă, joi dimineața, de cea de-a 75-a mia navă de Ia 3 august 1969, data cînd s-a dat cale liberă primelor nave fluviale. .După cum ne-a precizat inginerul Stelian Dedu, directorul întreprinderii electro- centrale „Porțile de Fier", instalațiile ecluzei funcționează ireproșabil, la parametrii nominali și în deplină siguranță de exploatare. Datorită acestui fapt volumul mediu de mărfuri transportate prin sectorul Porților de Fier în anii actualului cincinal a fost de circa 1.8 orj mai mare comparativ cu media din anii anteriori. (Agerpres)

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietic»

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialist»

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN

Din noul peisaj al orașului Piatra Neamț Foto: E. Dichiseanu

HORTICULTURA ROMANEASCA. Multi au fost lăudători, prețălui- tori industriei noastre noi, agriculturii socialiste, și cine nu se bucură vă- zînd cum se dezvoltă ele intr-un ritm nebănuit ? Dar eu am să mă apuc să laud acum altceva, un lucru de mai rară pomenire, care este horticultura românească, decît care n-am văzut de multe ori ceva mai îngrijit și mai frumos, și doar am bătut și eu cîteva țări ! Nu-i vorba de pajiști de flori, de lanuri de flori, de flori în hecatombă ; e vorba de știinta de a potrivi între ele cîteva specii florale, de a lo smălța, de a le vîrî frumos în chenaf de iarbă, de a dilata perspectiva in peluze, de a o sprijini pe concretul unui vas său a unui pietroi cu un anumit dichis și de-a îngemăna totul așa fel îneît ochiului să-i facă o mare bucurie să-și oprească luminile a- colo. Ce fac japonezii cu Ikebana lor. într-un vas, știu să facă horticultorii români (unii 1) pe un peticei de pămînt. Fiindcă ei nu tratează floarea ca pro- ‘ dus de serie, ci o bagă iscusit într-o textură, cum ar băga-o Intr-un covor sau într-un chilim. Ei de fapt, cînd sînt meșteri fac covoare. Covoare atit de frumoase îneît ți-e milă că vor pieri, cînd le bate vremea. Dar această milă pentru efemer dublează admirația și plăcerea de a

le vedea cînd sînt în toi. Perisabile, ele pierd durata, dar cîștigă intensitatea, adică devin spectacol.Nicăieri n-am văzut lucrul acesta mai frumos desfășurat decît la Piatra Neamț, oraș care cînd se apucă să fie grădină nu mai poate fi ajuns de nimeni. Acolo stau vara chi

11 fac incomparabil, brodat cum e de căsuțele sale vechi, grădini și ele, sprijinit cum e, în defileul rîului, de dealuri fără se- meție, chemătoare. De aici, din acest cadru, dulce și pînă la un punct patriarhal, el își împinge în sus formele noi, vestind o nouă dimensiune, și o intrare

care nici ea nu trebuie trecută sub tăcere : știinta denivelării. Arhitectul sau arhitecții care s-au o- cupat de Piatra Neamț au avut o viziune aș zice scenografică de prima mină : ei au asigurat unei piețe altădată informe o foarte picantă denivelare așezîndu-i aleile pe mici e-

O, Piatra Neamț!
de Paul EVERAC

limuri și altițe florale, ml- necuțe și fote făcute din viețile vegetalelor colorate, boschete, tufe, pietre de rîu, toate într-un amalgam ce vorbește imaginației de o prea aleasă știință și grijă. Cînd te sui pe terasa hotelului „Ceahlăul" toată această pînzătură capătă și o simetrie și, prin ea, un aer de o tandră noblețe urbanistică.Cine a conceput aceste linii n-a fost deloc un om prost, dimpotrivă, cred că a făcut un lucru remarcabil. Orașul e centrat cum nu se poate mai clar, noile sale spații se întrețes într-o logică perfectă, el are și respirație modernă și un soi de intimitate care

impetuoasă în modern, care ar putea să fie abruptă : nu, îmbinarea se face desăvîrșit, formele se cuprind fără ruptură și de cîte ori accentul e impetuos apar imediat frumoasele chenare florale; rod al unui gust prea vrednic de laudă, și îmbracă totul cu covoare și carpete din milioane de flori. îneît pășești cu o mare degajare și mai ales cu o mare bucurie pe aceste spații, unde chiar volumul omului se înscrie altfel, deosebit, festiv.SCĂRI. Dar cu asta n-am spus decît puțin. Fiindcă la acest efect complex contribuie și o a doua știință,

taje, creîndu-i esplanade și speculîndu-i scările într-un registru arhaic sau monumental. Simți aici ce mare lucru e o scară. Ea poate fi „oarecare", simpiu acces utilitar, fără consecințe estetice, dar poate fi și ceva încărcat de gînd sau semnificație, o desfășurare spațială de o plăcută magnificență. O scară cheamă și determină pasul. Pe o scară hîită, bon- cănitoare, sordidă, te simți Împuținat, mergi parcă pe furiș, abia aștepți să termini cu ea. Pe una mare și monumentală pășești ca un om liber, degajat, cu tendința să zăbovești, să privești, să te simți punct de sprijin între două ni-

veluri. Avem scări vetuste, pline de parfum arhaic la Sighișoara și Sibiu ; avem o replică modernă și o aluzie istorică excelentă la Piatra Neamț.Unde duc aceste scări 7 Duc la monumentul istoricește cel mai atracțios al orașului, vechea biserică a lui Ștefan cel Mare, domn și ctitor al tuturor tărîmu- rilor moldovenești, Lîngă zidul acestei biserici, prea adine vorbitoare de strălucita zbatere a neamului nostru se află iarăși un spațiu excelent cumpănit, unde stînd pe bancă lîngă un soi de meterez cu galerie de lemn masiv (parcă vezi arcașii !) poți să visezi în bună voie și să te așezi într-un timp care face piațeta aceasta contemporană cu marile piaz- zale italiene. E aici un duh de Renaștere, o bună îngemănare a formelor și golurilor care, iarăși, vorbesc despre o știință arhitecturală vrednică de luat a- minte și despre un gust sobru a tramei trecutului din care, prin moduli simpli, e derivată strada contemporană.Iată încă un element care dă orașului Piatra Neamț un accent cu totul special.GABARIT CULTURAL. Sînt ei, locuitorii de astăzi. aderenți cu aceste cristalizări ale simțului de frumos, de cultură și de
(Continuare in pag. a II-a)

Președintele Consiliului de Miniștri alDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, popoarelor Uniunii Sovietice cordiale felicitări și cele mai bune urări.Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, făurită de masele muncitoare din Rusia în frunte cu Partidul Comunist, creat și condus de Lenin, a constituit un eveniment istoric care a inaugurat epoca unor profunde transformări revoluționare în întreaga lume, a revoluțiilor proletare și a afirmării noii orînduiri, socialiste, însuflețind lupta popoarelor, a forțelor revoluționare de pretutindeni pentru eliberarea națională și socială. Pășind pe drumul deschis de revoluție, popoarele Uniunii Sovietice au desfășurat o activitate uriașă, au învins greutăți și au făcut sacrificii, reușind să-și transforme tara din temelii, să asigure construirea noii orînduiri sociale. Uniunea Sovietică a devenit un mare stat socialist, cu un puternic potențial economic, științific și tehnico- material, care, prin politica sa de pace, joacă un rol deosebit de important în viața internațională.Constituie un motiv de satisfacție faptul că Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, partidele și popoarele noastre conlucrează tot mai strîns atît pe plan bilateral, cît și în viața internațională, își aduc, împreună cu celelalte țări socialiste, contribuția lor constructivă la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, la dezvoltarea cursului nou.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

58 de ani au trecut de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment epocal care, prin urmările sale profunde, imediate și de perspectivă, prin înrîu- rirea exercitată asupra conștiinței oamenilor muncii de pe toate meridianele, a marcat un moment de răscruce în istoria universală. Strălucită încununare a luptei pline de eroism a muncitorilor și țăranilor din Rusia, sub conducerea Partidului Comunist, făurit de Lenin, triumful Marelui Octombrie a pecetluit soarta lumii vechi pe a șasea parte a planetei, consfințind nașterea primului stat socialist, a inaugurat era revoluțiilor proletare și de eliberare națională, a stimulat spiritul revoluționar al popoarelor de pretutindeni în lupta pentru idealurile libertății și independenței naționale, păcii și progresului social.în deceniile care au trecut de a- tunci, Uniunea Sovietică a străbătut un drum de adinei prefaceri înnoitoare. Prin muncă și luptă plină de abnegație, desfășurată sub conducerea P.C.U.S., popoarele sovietice au biruit imense dificultăți, au trecut prin grele încercări, apărîn- du-și cu strălucit eroism patria atît în perioada războiului civil, cît și mai tîrziu, în anii celui de-al doilea război mondial, cind au a- dus contribuția decisivă la înfrîn- gerea fascismului, la salvarea o- menirii de barbaria hitleristă. în anii postbelici, eroismul în muncă al popoarelor sovietice și-a găsit noi și noi expresii prin victoriile dobîndite in edificarea societății socialiste și în construirea bazei tehnico-materiale a comunismului.Ca urmare a acestor izbînzi, Uniunea Sovietică înfățișează astăzi lumii tabloul unei țări cu un potențial economic de prim rang, al unei țări în care industria cunoaște o dezvoltare intensă, situîndu-se pe primul loc din lume într-un șir de ramuri, al unei țări în care înaltul nivel al creației științifice și tehnice își găsește expresie în realizări de înalt prestigiu în cela mai variate domenii, tabloul unui stat avind un rol de cea mai mare însemnătate în viața internațională. în prezent, popoarele sovietice întîmpină cu noi și remarcabile realizări Congresul al XXV-lea al P.C.U.S., care va avea ioc în februarie 1976 — eveniment de excepțională importanță în via-
ADUNAREA

Uniunii Republicilor Sovietice Socialist» îndreptat spre destindere care se conturează astăzi pe arena mondială, la promovarea unei politici noi, de pace și colaborare în întreaga lume. încheierea cu .succes, in acest an, a Conferinței general-europene a deschis popoarelor perspectiva intensificării eforturilor pentru ca, prin transpunerea concretă în viață a angajamentelor asumate de state în documentele semnate la Helsinki, cursul destinderii și colaborării să fie dezvoltat și întărit, ca pe continent și în lume să fie Instaurate trainic securitatea și pacea.Poporul român, care se află astăzi angajat cu toate forțele sale în munca și lupta pentru realizarea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism, este ferm hotărît să-și aducă, și în viitor, aportul său activ la promovarea unui asemenea curs și a unui asemenea climat, să contribuie — prin înfăptuirea consecventă a politicii interne și externe a partidului și statului nostru — la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume, la cauza progresului social, a păcii și colaborării fructuoase dintre națiuni.Noi dăm o înaltă prețuire relațiilor de prietenie, alianță și colaborare multilaterală dintre țările și partidele noastre și ne exprimăm convingerea că ele vor cunoaște în continuare o dezvoltare ascendentă, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, in interesul poporului român și popoarelor Uniunii Sovietice, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.în această zi a aniversării Marelui Octombrie, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oamenilor sovietici urarea de a obține noi și noi victorii în măreața operă de construcție a comunismului, în lupta pentru pace în lume.
MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

ța politică, economică și socială a țării vecine și prietene.în anii care au trecut de la evenimentele epocale din octombrie 1917, ideile marxism-leninismului, ale comunismului științific au cucerit neîntrerupt teren în rînduri- le popoarelor. Socialismul a devenit realitate vie în 14 țări din Europa, Asia și America Latină. Țările socialiste demonstrează prin realizările lor în dezvoltarea economiei și culturii, pe plan social, în ridicarea nivelului de trai al popoarelor superioritatea noii orîn- duiri. S-au produs și se produc în continuare adînci deplasări în raportul mondial de forțe, se apropie ceasul lichidării ultimelor rămășițe ale sistemului colonial, se îngustează mereu aria de acțiune a imperialismului ; partidele comuniste și muncitorești joacă un mare rol în lupta pentru pace și progres ; forțe sociale de o amploare fără precedent militează, astăzi, cu tot mai multă hotărire, pentru afirmarea drepturilor tuturor popoarelor de a-și hotărî singure destinele, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru făurirea unei lumi mai drepte și, mai bune.Edificînd cu succes societatea socialistă multilateral dezvoltată, înfăptuind cu însuflețire Programul partidului de înflorire a patriei, poporul român, însuflețit de puternice sentimente internationalist", urmărește cu sentimente de caldă și frățească prietenie activitatea prodigioasă desfășurată de popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea P.C.U.S., în vasta operă constructivă închinată țelurilor comunismului.Situînd statornic în centrul activității sale internaționale prietenia, solidaritatea și colaborarea cu toate țările socialiste, România acordă o înaltă prețuire legăturilor multilaterale frățești cu Uniunea Sovietică, legături cu vechi și bogate tradiții în lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru cauza socialismului. Comuniștii, proletariatul, masele largi muncitoare din România au salutat cu entuziasm victoria Marelui Octombrie, și-au manifestat solidaritatea și sprijinul cu cauza popoarelor sovietice, în cele mai variate forme, inclusiv prin participarea cu arma în mînă la lupta pentru apărarea tînărului stat sovietic. înfruntînd condi

țiile atît de grele ale ilegalității, Partidul Comunist Român a militat neabătut pentru o politică de prietenie cu U R.S.S. și s-a ridicat cu neclintită ho’tărîre împotriva pregătirilor agresive și a războiului antisovietic.Avînd asemenea rădăcini viguroase, fiind pecetluite prin sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în anii războiului antihitlerist, prietenia dintre popoarele noastre, relațiile româno-sovietice în ansamblu s-au ridicat în anii socialismului pe o treaptă nouă, superioară, pe temelia trainică a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.Factorul hotărîtor al dezvoltării legăturilor reciproce pe toate planurile îl constituie raporturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, contactele directe dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. în acest cadru, de o mare însemnătate s-au dovedit întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Brejnev, care au marcat contribuții deosebite la găsirea de noi căi și modalități pentru amplificarea colaborării reciproce, pentru întărirea relațiilor româno-sovietice în ansamblu.Caracterul constructiv al acestor relații își găsește expresie atît pe planul vieții politice, cît și în creșterea dimensiunilor colaborării e- conomice, în multiplicarea legăturilor pe tărîm tehnic, științific, cultural, a schimburilor de experiență în cele mai variate sectoare de activitate ; în același timp, se extinde conlucrarea celor două țări în viața internațională, România și U- niunea Sovietică aducînd, alături de celelalte state socialiste, o contribuție pozitivă la dezvoltarea cursului nou spre destindere, la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane, la instaurarea unui climat de pace, înțelegere și colaborare pe întreg globul.Luind parte cu însuflețire la a- niversarea Marelui Octombrie, poporul român transmite popoarelor sovietice un cald salut frățesc și le urează din inimă să repurteze noi și mari victorii în munca și lupta dedicate propășirii patriei lor pe calea comunismului, promovării idealurilor socialismului și păcii în lume.
FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
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PAGINA 2 SCÎNTEIA — vineri 7 noiembrie 1975

a Mani Revoluții Socialiste din Octombrie ■
£In Capitală a avut Ioc, joi după- amiază, o adunare festivă, organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul Central al U.T.C., Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Consiliul General A.R.L.U.S., cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și în- vățămîntului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Nicolae Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul energiei electrice. Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Dodu 

Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Mîndreanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Pante- limon Găvănescu, secretar al C.C. al U.T.C., general-colonel Nicolae Mili- taru, comandantul garnizoanei București, Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Ion Ciubotaru, director în Ministerul Afacerilor Externe, Dumitru Girleanu, muncitor la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", Viorel Daghie, student la Facultatea de drept.în prezidiu au luat loc, de aseme

nea, V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, D. N. Haritonov, adjunct al ministrului în- vățămîntului superior și mediu de specialitate din R.S.F.S. Rusă, conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto-română.La adunarea festivă au participat membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, personalități ale vieții științifice și culturale, numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Erau prezenți șefi ai unor misiuni 

adiplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic, precum și membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română care ne vizitează țara.Au fost intonate Imnurile de stat ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România.Despre semnificația celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie au vorbit tovarășii Nicolae Mănescu, ministrul energiei electrice, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE MĂNESCU CUVlNTAREA AMBASADORULUISubliniind că se împlinesc, în aceste zile, 58 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — strălucită încununare a luptei revoluționare a proletariatului, a maselor muncitoare din Rusia, sub conducerea Partidului Comunist făurit de V. I. Lenin, eveniment epocal în istoria u- niversală, vorbitorul a spus : Punînd 'temeliile unei noi lumi, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a avut un răsunet larg internațional, stimu- lînd acțiunile forțelor revoluționare, democratice și progresiste, de pe toate continentele, deschizînd calea făuririi unor noi relații între popoare, bazate pe egalitate și respect reciproc.Victoria Revoluției din Octombrie a fost salutată cu multă simpatie și entuziasm de masele muncitoare din România. Solidaritatea militantă a proletariatului și revoluționarilor români cu cauza Marelui Octombrie și-a găsit expresia în puternicele acțiuni de masă organizate pe întreg cuprinsul țării în sprijinul revoluției, în participarea a numeroși fii ai poporului român la apărarea, cu arma în mînă, a tinerei puteri sovietice contra reacțiunii interne și a intervenției imperialiste.în anii care au trecut de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, înfăptuind programul leninist de construire a socialismului, popoarele U- niunii Sovietice — sub conducerea Partidului lor Comunist- — muncind cu abnegație și învingînd piedici și greutăți multiple, generate de înapoierea moștenită de la vechea Rusie țaristă și de situația internațională deosebit de complexă în care s-a a- flat statul sovietic timp îndelungat — au realizat adînci transformări economice și sociale, au apărat cuceririle revoluției, asigurînd victoria pentru prima dată în lume a noii orinduiri sociale.După ce a subliniat că popoarele sovietice au purtat povara principală a războiului antihitlerist, dînd cele mai mari jertfe în lupta pentru eliberarea omenirii de pericolul robiei fasciste, vorbitorul a relevat activitatea plină de abnegație depusă pentru a înlătura urmările grave ale războiului, Uniunea Sovietică devenind un stat socialist cu un puternic potențial economic șl tehnico-științific, cu realizări remarcabile în domeniile culturii, artei, ocrotirii sănătății.în prezent, comuniștii, toți oamenii muncii din Uniunea Sovietică desfășoară o activitate intensă pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. și se pregătesc să întîmpine cu noi succese Congresul al XXV-lea al P.C.U.S., din februarie 1976.■Politica de pace și colaborare a Uniunii Sovietice — care joacă un rol de mare însemnătate în viața internațională — a celorlalte țări socialiste exercită o influență puternică in înfăptuirea destinderii, în inaugurarea unui nou curs în relațiile internaționale.Comuniștii din țara noastră, întregul popor român urmăresc cu viu interes și bucurie activitatea creatoare a oamenilor sovietici pentru progresul și prosperitatea patriei lor, realizările remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și Culturii, în construirea bazei tehnico-materiale a comunismului, apreciindu-le ca o contribuție de prim ordin la întărirea forțelor socialismului, progresului și păcii în lume.Referindu-se apoi la munca eroică
RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL 

UNIUNII SOVIETICE LA BUCUREȘTICu ocazia celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a oferit, joi seara, o recepție in saloanele ambasadei.Au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Paul Niculescu, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații de masă și obștești, vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, membri ai
Plecarea in U.R.S.S. a unor tegații 

ale organelor locale de partid și de statRăspunzînd invitației unor organe locale de partid și de stat sovietice, delegații ale organelor locale de partid și de stat din mai multe județe și municipii ale țării noastre au plecat în U.R.S.S., pentru a participa Ia festivitățile organizate cu ocazia celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. O delegație din județul Cluj, condusă de tovarășul Ștefan Mocuța, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid — în regiunea Kiev — R.S.S. Ucraineană ; o delegație din județul Hunedoara, condusă de tovarășul Ioa- chim Moga, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid — in regiunea Donețk — R.S.S. Ucraineană ; o delegație din județul Suceava, condusă de tovarășul Alexandru Iliescu, secretar al Comitetului județean de partid — în regiunea Cernăuți — R.S.S. Ucraineană ; o delegație din județul Satu-Mare, condusă de tovarășul Adalbert Nyegrai, secretar al Comitetului județean de partid — in regiunea Transcarpatică — R.S.S. Ucraineană ; o delegație din județul Maramureș, condusă de tovarășul loan Retegan, secretar al Comitetului județean de partid — în regiunea Ivano-Frankovsk — R.S.S. Ucraineană ; o delegație din- județul Brașov, condusă de tovarășul Gheorghe Cuțitei, prim-vicepreședinte al Co- 

desfășurată de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, pe calea edificării construcției socialiste, vorbitorul a subliniat că România socialistă înfățișează azi tabloul unei țări cu o economie puternică ce se dezvoltă dinamic, cu realizări importante în toate domeniile vieții social-culturale.înscriindu-se ca un eveniment de importanță istorică în viața partidului și a poporului român, Congresul al XI-lea a adoptat primul Program al Partidului Comunist Român — carta fundamentală ideologică, teoretică și politică care trasează sarcini mobilizatoare, fundamentate științific, vizînd făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea . României spre comunism.în continuare, vorbitorul a spus : Preocupîndu-se de ridicarea României pe noi trepte ale progresului și civilizației, partidul nostru promovează o politică externă activă. îndreptată consecvent spre întărirea forțelor socialismului și păcii, dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, în care fiecare popor să se poată dezvolta liber, potrivit intereselor și aspirațiilor sale. Partidul și statul nostru situează în mod constant în centrul politicii sale externe adîncirea continuă a prieteniei frățești, a solidarității și întrajutorării tovărășești cu toate țările socialiste, în același timp, țara noastră acordă atenție dezvoltării legăturilor de prietenie și cooperare cu noile state independente, cu țările în curs de dezvoltare, care constituie un factor esențial al transformărilor progresiste din lumea contemporană. în spiritul principiilor coexistenței pașnice, promovăm relații de colaborare cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială.Referindu-se la principalele probleme ale vieții internaționale, vorbitorul a subliniat hotărîrea României socialiste de a-și aduce întreaga contribuție la transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței general-europene, la realizarea unei securități reale și a unei cooperări multilaterale pe continentul nostru, la înfăptuirea dezarmării, și.in primul rînd a celei nucleare, la democratizarea relațiilor interstatale, la lichidarea focarelor de încordare și conflict, la reglementarea pe cale politică a diferendelor dintre state, la soluționarea problemelor contemporaneității în interesul tuturor popoarelor, la instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale. la edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și conlucrării rodnice între națiuni.A fost, totodată, reafirmată poziția Partidului Comunist Român potrivit căreia trebuie depuse in continuare eforturi pentru întărirea unității și colaborării partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice și progresiste, pe baza respectului, independenței și dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică proprie, corespunzător condițiilor concrete în care-și desfășoară activitatea.Vorbitorul a subliniat, în cuvînta- re, că, în spiritul tradițiilor revoluționare, internaționaliste ale mișcării muncitorești în România, partidul și statul nostru au acordat și acordă o deosebită însemnătate întăririi continue a relațiilor prietenești, de colaborare multilaterală, cu Uniunea Sovietică. Prietenia dintre poporul

Consiliului General A.R.L.U.S., oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Au participat, de asemenea, membri ai delegației Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de D.N. Haritonov, adjunct al ministrului învățămintului superior și mediu de specialitate din R.S.F.S. Rusă, care se află în țara noastră cu prilejul manifestărilor consacrate aniversării' Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

mitetului executiv al Consiliului popular județean — în regiunea Ia- roslavl — R.S.F.S.R. ; o delegație din județul Constanța, condusă de tovarășul Ion Popa, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean — în regiunea Odesa — R.S.S. Ucraineană ; două delegații din județul Botoșani, conduse de tovarășul Teodor Melinte, șef de secție la Comitetul județean de partid, și, respectiv, Va- sile Pintilie, directorul Cabinetului județean de partid — în raioanele Fălești și, respectiv, Rîșcani — R.S.S. Moldovenească ; o delegație din județul Galați, condusă de tovarășul Gheorghe Teodorescu, șef de sector la Comitetul județean de partid — in raionul Vulcănești — R.S.S. Moldovenească ; o delegație din municipiul Tulcea, condusă de tovarășul Alexandru Rizu, secretar al Comitetului municipal de partid — în orașul Ismail — R.S.S. Ucraineană ; o delegație din municipiul Bîrlad, condusă de tovarășul Constantin Foarfecă, membru al biroului Comitetului municipal de partid — în raionul Cahul — R.S.S. Moldovenească ; o delegație din orașul Pașcani, condusă de tovarășul Adrian Nichifor Mo- raru. vicepreședinte al Consiliului orășenesc al sindicatelor — în raionul Ungheni — R.S.S. Moldovenească. 

român și popoarele sovietice, care și-a găsit o vie reflectare în legăturile statornicite de-a lungul vremurilor între forțele înaintate ale popoarelor noastre, angajate în lupta pentru libertate, democrație și progres, a fost cimentată prin sîngele vărsat în comun de ostașii români și ostașii sovietici, în luptele purtate umăr la umăr, în anii celui de-al doilea război mondial, pentru eliberarea în întregime a teritoriului patriei noastre de sub dominația hitleristă și, mai departe, pentru izgonirea cotropitorilor fasciști de pe pămîntul Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra Germaniei hitleriste.în anii edificării socialismului In România, promovarea prieteniei frățești, a alianței și colaborării pe multiple planuri cu Uniunea Sovietică a devenit o trăsătură caracteristică a politicii externe a partidului și statului nostru, o parte integrantă a activității internaționale a României, gâsindu-și oglindire în Tratatul de prietenie româno-sovietic încheiat la 4 februarie 1948 și reînnoit la 7 iulie 1970.Chezășia evoluției mereu ascendente a relațiilor româno-sovietice o constituie așezarea lor pe temelia de nezdruncinat a principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist, respectării independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Un rol hotărîtor în dezvoltarea continuu ascendentă a relațiilor româno-sovietice revine contactelor nemijlocite dintre conducătorii de partid și de stat români și sovietici, întilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev — contribuții de prim ordin la amplificarea conlucrării între partidele, statele și popoarele noastre.Roadele acestei colaborări și-au găsit, în cursul anilor, o largă și multiplă materializare pe cele mai diverse planuri. Realizările remarcabile obținute de cele două țări în dezvoltarea economiei, științei, culturii și artei oferă multiple posibilități pentru lărgirea și diversificarea, în perspectivă, a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice,, .dintre Republica Socialistă .România și U.R.S.S.Dind expresie dorinței de a acționa consecvent pentru . asigurarea unui curs mereu ascendent in relațiile româno-sovietice, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, declara. în Raportul prezentat celui de-al XI-lea Congres al partidului : „Dorim să afirmăm și la acest congres hotărîrea Partidului Comunist Român, a României socialiste de a acționa în continuare, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea relațiilor cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu Uniunea Sovietică, consi- derînd că aceasta corespunde intereselor ambelor partide și popoare, cauzei generale a socialismului și păcii în lume".în încheiere, vorbitorul a spus : Cu prilejul aniversării Marelui Octombrie, exprimînd sentimentele de prietenie și solidaritate frățească față de popoarele Uniunii Sovietice, poporul român le adresează cordiale felicitări și urarea de noi succese în măreața operă de construire a societății comuniste în Uniunea Sovietică. în lupta pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume.
ADUNAREA FESTIVĂO adunare festivă dedicată celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții din Octombrie a avut loc la Teatrul de stat din Constanța.Au luat parte'tovarășul Vasile Vîl- cu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., activiști de partid și de stat, reprezentanți ai Consiliului General A.R.L.U.S., cadre de conducere din întreprinderi și instituții, numeroși oameni ai muncii și locuitori ai orașului.Au participat reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice din București, membri ai Consulatului generai al U.R.S.S. din Constanța.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Aurel Vincențiu, secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R., și G. E. Cebo- tarev, consulul general al U.R.S.S. la Constanta.Vorbitorii au subliniat însemnătatea deosebită a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, eveniment istoric care a inaugurat epoca unor

Solemnitatea
coroaneCu prilejul celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, și membri ai ambasadei au depus joi o coroană de flori la Monumentul lui V. I. Lenin din Capitală.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori.Au luat parte, de asemenea, D. N.

TELEGRAMECu prilejul celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, general de armată Ion Ioniță, ministrul Apărării Naționale al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare mareșalului Uniunii Sovietice. A. A. Greciko, ministrul Apărării al U.R.S.S
★Cu același prilej. Consiliul Centra] al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al

V. I. DROZDENKOPopoarele Uniunii Sovietice, ale țărilor socialiste, întreaga omenire progresistă sărbătoresc în aceste zile cea de-a 58-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Această aniversare se celebrează într-un cadru festiv și in România socialistă.De peste o jumătate de veac, cauza Marelui Octombrie trăiește și capătă noi puteri în strălucitele succese, în mersul înainte al Țării Sovietice. Ea își găsește o viguroasă continuare în realizările sistemului mondial al socialismului — forța hotărîtoare a timpului nostru, bastion al păcii, democrației și progresului social. Măreața și nepieritoarea cauză a Marii Revoluții din Octombrie trăiește și triumfă în cuceririle istorice ale clasei muncitoare internaționale, în succesele luptei de eliberare națională a popoarelor.Arătind că oamenii sovietici fac cu un sentiment de uriașă mîndrie bilanțul mărețelor lor înfăptuiri. în anii care au trecut de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, vorbitorul a spus : în această perioadă, țara noastră a făcut un salt înainte cu adevărat gigantic și a urcat pe culmile progresului contemporan. Poporul sovietic a rezolvat multe probleme din cele mai complexe ale construcției comuniste, rămînînd întotdeauna fidel țelului său suprem, pus înaintea lui de partidul leninist — construirea comunismului.Ambasadorul sovietic a subliniat că în anul celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie omenirea progresistă a celebrat cea de-a 30-a aniversare a victoriei asupra fascismului, care a demonstrat forța uriașă a primei țări a socialismului, marea vitalitate a orînduirii socialiste. Acest an — a spus vorbitorul — este, de asemeneâ, anul din preajma noului cincinal, al zecelea, cincinal al calității, eficienței, al creșterii continue a bunăstării poporului sovietic. Și, totodată, anul acesta se află în pragul celui de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S., care va deschide noi orizonturi înfăptuirilor revoluțio- nar-transformatoare ale partidului și poporului sovietic, ale luptei lor titanice pentru triumful măreței cauze a păcii și socialismului.Ambasadorul V. I. Drozdenko s-a ..referit apoi, pe Jarg, la importantele realizări obținute de popoarele sovietice, sub conducerea P.C.U.S., în primii patru ani ai actualului cincinal. S-a arătat, astfel, că volumul producției industriale a crescut cu peste o treime, că peste 80 la sută din sporul acestei producții s-a realizat prin creșterea productivității muncii. Venitul național al tării a crescut și el în acești ani cu 26 la sută.S-au înregistrat succese mari în dezvoltarea agriculturii, în înfăptuirea programului complex de creare a unei puternice baze tehnico-materiale a acestei ramuri a economiei de importanță vitală, pe tărîmul științei, al tehnicii și culturii, în domeniul cercetării spațiului cosmic.Vorbitorul a arătat că Partidul Comunist al Uniunii Sovietice pornește de la ideea că satisfacerea cerințelor materiale și spirituale în continuă creștere ale oamenilor muncii reprezintă scopul fundamental al întregii producții, sociale, țelul suprem al politicii economice. în acest sens, au fost prezentate o serie de date semnificative privind creșterea bu
DE LA CONSTANȚA transformări revoluționare în întreaga lume. Ei au înfățișat pe larg realizările obținute de poporul român și cel sovietic în construcția socialismului și comunismului. S-au reliefat, totodată, relațiile de prietenie care leagă țările și popoarele noastre, raporturile tot mai strînse de conlucrare și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S. atît pe plan bilateral, cît și in viața internațională, contribuția lor la promovarea politicii de pace și destindere în întreaga lume. In același context, vorbitorii au relevat importanța pe care o au pentru dezvoltarea acestor relații întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev.în încheierea adunării a fost prezentată o gală de filme documentare sovietice.

★Cu același prilej, a fost organizată o expoziție cu fotografii înfățișind realizările obținute de poporul sovietic în opera de construire a comunismului.
depunerii unor 
de floriHaritonov, adjunct al ministrului în- vățămîntului superior și mediu de specialitate din R.S.F.S. Rusă, conducătorul delegației A.P.S.R. care se află în țara noastră.Au fost depuse, de asemenea, coroane de flori de către delegația Asociației de prietenie sovieto-română la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul eroilor sovietici. (Agerpres) 

Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Central al A.R.L.U.S., Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Comitetul foștilor luptători antifasciști din România, Comitetul organizatoric al veteranilor din războiul antifascist. Comitetul Național al Societății de Cruce Roșie, Uniunea ziariștilor, alte instituții, organizații de masă și ob- l ștești au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Uniunea Sovietică.

năstării, a nivelului de viață și de civilizație al popoarelor sovietice.Relevînd legătura strînsă și indisolubilă dintre politica internă și externă a P.C.U.S., vorbitorul a arătat că partidul și statul sovietic desfășoară o intensă activitate în vederea dezvoltării relațiilor dintre țările socialiste, a colaborării frățești multilaterale dintre ele, a extinderii cooperării pașnice dintre toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, a afirmării dreptului popoarelor la existență de sine stătătoare, a respectării principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, pentru lichidarea încordării internaționale și a focarelor de agresiune imperialistă, pentru sprijinirea luptei de eliberare națională a popoarelor.în acest cadru, vorbitorul a relevat că sistemul socialist se manifestă ca cea mai înaintată și prestigioasă forță a timpului nostru. S-a subliniat că prin eforturile comune ale țărilor frățești, prin practica construcției socialiste și comuniste s-au verificat și se folosesc eficient diferite forme de colaborare în domeniile politic, economic, cultural și militar, care sporesc forțele fiecărei țări și fac să cre'ască forța întregului sistem socialist.în continuare, ambasadorul sovietic a trecut in revistă mutațiile intervenite în viața internațională în favoarea forțelor socialismului și păcii.în context, vorbitorul s-a referit la implicațiile profunde ale încheierii cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare. Totodată, — a spus el — conferința este și un punct de plecare pentru înaintarea consecventă a Europei pe calea unei păci trainice și pentru excluderea războiului din viața popoarelor. Uniunea Sovietică este pătrunsă de dorința de a acționa împreună cu toate țările pentru înfăptuirea cu succes a principiilor Conferinței general-europene.în încheierea acestei părți a alocuțiunii sale, consacrată problemelor internaționale, vorbitorul a . spus ; P.C.U.S. și statul-sovietic vor acționa și de acum înainte in arena internațională împreună cu țările frățești, cu partidele comuniste și muncitorești, vor întări solidaritatea cu for- țele revoluționare ale epocii noastre.în continuare, ambasadorul sovietic s-a referit pe larg la raporturile de conlucrare promovate pe multiple planuri între partidele, țările și popoarele noastre.Oamenii sovietici pun mare preț pe relațiile de prietenie frățească dintre popoarele și partidele noastre, pe colaborarea dintre statele noastre socialiste.Sîntem martori ai utilității reciproce a acestei colaborări, care se lărgește cu fiecare zi. Temelia de neclintit a colaborării frățești dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România o constituie Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la București cu cinci ani în urmă, a cărui aniversare a fost celebrată de popoarele țărilor noastre în acest an. Continuare logică a primului Tratat semnat in 1948, el corespunde intereselor fundamentale atît ale României, cît și ale Uniunii Sovietice și aduce o contribuție importantă la dezvoltarea continuă a prieteniei dintre țările noastre. An de an cresc și se lărgesc relațiile noastre economice și comerciale. Se dezvoltă rodnic colaborarea tehnico-științifică, se lărgesc schimburile în domeniile culturii, artei, sportului.Politica noastră urmărește să lărgească cit mai mult cadrul colaborării, să îmbogățească formele ei, să găsească soluții reciproc avantajoase în diverse probleme. Aceasta este o politică de prietenie frățească și o vom promova neabătut.O importanță din cele mai mari pentru întărirea prieteniei sovieto- române o au contactele dintre conducătorii partidelor și țărilor noastre, convorbirile lor, schimbul de experiență. Pe acest plan se cuvine să subliniem recenta întîlnire de la Helsinki dintre tovarășul L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R. La dezvoltarea continuă a relațiilor frățești sovieto- române au contribuit convorbirile care au avut loc în august a.c. la Moscova între tovarășii A. N. Kosî- ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.Relevînd faptul că dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală între țările noastre corespunde intereselor popoarelor sovietic și român, ale socialismului, păcii și securității internaționale, ambasadorul U.R.S.S. a spus : Acționînd în strînsă unitate, cu deplină încredere reciprocă, fiecare parte înțelegînd particularitățile celeilalte, cum ne învață partidele noastre, țările noastre împreună cu alte state socialiste sînt capabile să-și accelereze mersul înainte așa cum nu și l-ar putea asigura niciodată fiecare în parte.„C.C. al P.C.U.S. și Guvernul sovietic — se spune în mesajul de felicitare adresat de conducătorii sovietici conducătorilor români, cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist — vor depune eforturi pentru ca să se întărească și să se dezvolte pe baza principială a marxism-leninismului și a internaționalismului socialist prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre".De ziua celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie urăm poporului frate român noi succese în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în îndeplinirea hotărîrilor ■Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Locuri pentru cura balneară pe litoralIn această perioadă. OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM au pus în vînzare locuri în complexele hoteliere din stațiunile Eforie Nord și Mangalia pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor și ale sistemului nervos periferic, dermatologice, ginecologice, respiratorii, neurologice centrale și asociate (a- fecțiuni O.R.L. și cardiovasculare).
O, Piatra Neamț!
(Urmare din pag. I)istorie ? Din cîte am văzut eu, ar fi. In acest oraș filarmonica, venită în vizită, are totdeauna auditori, ceea ce e un semn foarte bun. Biblioteca are un spațiu nou. al ei, propriu, și sesizant sub raport,arhitectonic ; ea adăpostește o activitate destul de vie. Teatrul din Piatra Neamț are o coloratură aparte : el îngemănează mereu promoții noi, care n-au timp să se rutineze și care practică un soi de teatru colectiv, dinamic și colorat, foarte viu, cu care și-au cucerit atenția adeseori în țară și în străinătate. Eu i-am văzut o dată și la San Marino, erau delicioși, au fermecat întreaga asistență. La Piatra Neamț se fac cenacluri, simpozioane, consfătuiri pe probleme, se aduc echipe sportive în cantonament, se agită mereu cîte o acțiune. Spitalul are cadre excepționale, care, după ce au depus bisturiul, vin și la teatru și la meci. Pentru proporția sa, s-ar părea că densitatea culturală a orașului nu e deloc neglijabilă. Lucrează aici cîți- va artiști, cîțiva au plecat. Mari monumente sculpturale n-am văzut încă, dar vremea nu e trecută. Orașul e abia la faza zidirii sale, a asanării de ultimele reziduuri sordide. Cum se dezvoltă, este imposibil să nu-și revendice acele monumente care într-un asemenea spațiu s-ar contura pregnant. Fiindcă, am uitat să spun : e așa fel făcut orașul îneît proporția dintre om și cele dimprejur nu strivește, nici aglomerarea nu-i maculează spațiile, ci fiecare trecător, singur sau în atrupament, se înșfrie în cadru aproape ca o statuie. Nu sînt ziduri cenușii, nu prea, mai sînt chichițe dosnice, bordeie îmbîcsite. Piatra Neamț e un fel de scenă pe care fiecare evoluează în pasul său. conturat pe planuri albe cu fundal de pădure, reverberat de mari geamuri, înconjurat de flori. Cum să-i refuzi deci statuile 7 Cum să-i refuzi

SlNGEROS ȘI trecut pe acoloUN SPECTACOLDIAFAN. Cînd am teatrul era în vacanță, dar am asistat la alte spectacole, din care cel mai sesizant se desfășura la ferma de pui din apropiere. Acolo, într-o incintă albă, cu dale de ciment pe jos, evolua, ca într-un prea ciudat balet, ceremonialul sacrificării puilor de găină ajunși la vremea cînd sînt buni de păpat. Pe o parte ei intrau, agățați de labe, cu gîtul în jos, și trei fragezi casapi le dădeau lovitura de grație. Apoi conveierul intra în două etuve de unde pasărea ieșea jumulită, cu carnea albă-roză, și o fată, într-un halat imaculat, făcea bine și-i tăia picioarele âruncîndu-le dibaci într-un depozit de gheare. O alta, tot imaculată, îi tranșa capul cu creastă și-l arunca la depozitul de creste. Alte fete frumușele, îmbrăcate cuviincios, în albul cel mai pur, băgau mina și cuțitul și cu o mișcare scurtă scoteau ficatul și pipota, făcîndu-le stivă. Și așa, pe un șir lung, traversînd două mari încăperi, fîlfiia o armată de vreo 40—50 de balerine, cu cizme de cauciuc pe dalele ude și alunecoase, care împingeau binișor dar tenace, cu gesturi potrivite, puiul de găină spre punga de
Se îmbogățește zestrea locativă

a

Ora vița, au fost cartiere cămine munci-

An niului ficii constructorii îi adaugă noi realizări.Aflăm astfel că în județul Caraș-Severin a fost recepționat cel de-al 9 000-lea apartament construit în a- ceastă parte a țării, în anii actualului cincinal. La Reșița, Moldova Nouă, Caransebeș, Anina, Bocșa, Oțelul Roșu ridicate noi de locuințe, pentru tineri tori, cu o capacitate totală de 11 000 de locuri, complexe comerciale și de prestații de servicii, școli, unități sanitare, hoteluri, vile și cabane turistice, un cinematograf și alte obiective social-culturale. Constructorii de locuințe din județul Mureș au rotunjit la 1 850 numărul de apartamente ridicate anul acesta in diferite localități. Pentru tinerii nefamiliști au fost date în folosință la Tg. Mureș și Sighișoara 7 blocuri însumînd 1 200 locuri. Din județul Vrancea sîntem informați că,

orașelor noastredupă dezbaterea publică a schiței de sistematizare a orașului Focșani, a cărui populație urmează să crească la 80 000 locuitori în viitorii ani, în zona sudică a orașului au fost deschise șantierele u- nor noi locuințe. Aici vor fi ridicate 10 000 apartamente, numeroase unități comerciale, sanitare, școli. într-o corespondență din Tîr- goviște ni se semnalează că în acest oraș a fost predat la cheie cel de-al 6 000-lea a- partament construit aici în actualul cincinal. Alte 2 800 de a- partamente au fost realizate în diferite localități ale județului, printre care Găești, Titu, și Doicești.OrașeleSuceava și-au îmbogățit. anul acesta, zestrea locativă cu încă 1200 de apartamente, care s-au mutat meroase familii muncitorilor din zonele industriale aflate în plină dezvoltare. Totodată, la Rădăuți, Suceava, Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, ’ Solea, Gura

de an, patrimo- locativ și de edi- social-culturale

Se acordă reduceri de tarif cu 50 la sută la transportul pe C.F.R.Biletele se pot obține de Ia toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE DIN BUCUREȘTI sau direct la FilialaO.N.T. Litoral din Eforie Nord și Mangalia.

plastic de unde capsat (alte balerine) intra în lăzi și pleca spre mari delectări culinare. Și totul era ca o bandă de dezasamblare, cu regula ca în acest holocaust nimic să nu se, piardă : nici o picătură de sînge, nici o picătură de timp. Și așa veneau, opt ore necontenit, șiruri lungi de galinacee și atîrnau tot mai împuținate printre șirurile de vestale moderne care după o zi de lucru aruncau în gura zeului numit Piață nu mai puțin de 25 000 de păsări, cu' aerul de inocență obosită al artistu- lui care știe că a făcut o treabă bună., Era un spectacol în alb și roșu, foarte pur la urma urmei, fără fum, fără strigăte, fără, deritmări, pe cantilena unică a zumzetului mecanic al con- veierului. Un spectacol care odată declanșat nu se mai oprește căci a doua zi alte 25 000 de zburătoare își așteaptă rîndul la gura templului laic de la Piatra Neamț, așezat pe o clină fermecătoare.
DELICII REALE ȘI POSIBILE. In materie de delicii Piatra Neamț oferă un aer foarte curat. Oferă, cum mi-a oferit mie, o ploicică zilnică, mîngîietoare de grădini, spălătoare de străzi. Din puii sacrificați mai sus ea oferă, cui merge s-o viziteze, o pastramă specială, elaborată local, printre alte invenții culinare. Ca puține alte orașe ea oferă o panoramă mirifică de pe dealul ei, i Cozla, și dacă ai răbdare și ai avea drum perfect carosabil pînă la cele două cabane ce stau, închise și dezafectate, în vîrf de amonticul, ea oferă o priveliște unică asupra văii Bistriței. Dacă ai avea și cabine ți cîteva amenajări speciale ea ar oferi un ștrand excelent, cu bazin olimpic. Cei care servesc în comerț sînt bonomi, volubili și destul de prompți, gama de produse alimentare în localuri, dacă mergi devreme, e variată.Dar, mai ales, Piatra Neamț oferă un sentiment ciudat de tihnă și de acurateță, care vine din capacitatea ei miraculoasă de a absorbi trepidația, de-a domoli forfota, de a muia asperitățile, de a îneca enervările în curățenia ozonată a spațiilor ei publice și private, ca și cînd toată lumea aceasta care muncește foarte intens la marile capacități industriale și agricole create aici s-ar înțelege să nu tulbure orașbl, să-1 păstreze firesc și molcom, în ciuda faptului că are un coeficient foarte ridicat de creștere industrială și urbanistică, să-l prezinte mereu ca pe o scenă deschisă, florală, cu flori în proscenium, cu flori în culise, cu flori și pomi în cele depărtate cotloane. Pînă și cimitirul, bordat de nuci și po- rumbiște, vorbește despre această a- curateță și, paradoxal, despre soliditatea vieții în acest oraș în care fiecare casă e o surpriză, fiecare curte un deliciu, și a cărui statură modernă, încorporînd trecutul și foarte deschisă viitorului, e o biruință a arhitecturii și urbanisticii noastre. îneît, parafrazînd pe Beckett, trecătorul care zăbovește în acel oraș' poate spune, adueîndu-și aminte, în. loc de „Oh, les beaux jours !“, „O, Piatra Neamț !“. Și aceasta e de fapt o mare laudă pentru toți cei ce străduiesc acolo.

Moreni, Pucioasajudețului
în nu- ale

Humorului și ceni au fost folosință noi pentru copii, grădinițe, unități comerciale și complexe meșteșugărești.In frumoasa stațiune balneoclimaterică Sovata se lucrează la un nou. hotel, al 3-lea din cadrul complexului balnear de aici, care-i va spori capacitatea de cazare la 800 locuri.Celor mai mici locuitori ai centrului minier Uricani, din bazinul Văii Jiului, le-a fost pusă Ia dispoziție o creșă-grădiniță cu peste 100 de locuri, iar copiilor muncitorilor Fabricii de sticlă din Poiana Codrului, județul Satu-Mare, un cămin de zi. Constructorii suceveni au dat în folosință, în acest an, încă opt creșe. în- sumînd totală de Ele sînt amplasate în orașele C Moldovenesc, Humorului, Șiret și Ițcani și mirescu

Fălti- date în căminecreșe,

o capacitate800 de locuri.Cîmpulung ——, Gura-i, Rădăuți, în cartierele Tudor Vladi- din Suceava.(Agerpres)
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SFECLA DE ZAHĂR
Condițiile climaterice impun grăbirea recoltării, livrării••

Automatizarea mărește II

și insHozării întregii recolte aflate încă in timp

siguranța transporturilor 
pa calea ferată

■

H

Sfecla de zahăr este ultima dintre culturile care se string din cîmp. Lucrările de recoltare (83 la sută din suprafețe, pină acum) și livrările s-au făcut pe baza graficelor întocmite între unități și fabrici, astfel incit să se asigure ritmic materia primă necesară procesului de fabricare a zahărului. Acum, odată cu răcirea crările de recoltare au fost intensificate. Important este zile întreaga producție de sfeclă de zahăr să fie strînsă, livrată fără intîrziere fabricilor sau însilozată pentru a fitemperii. Cum se desfășoară aceste lucrări ? Iată constatările prilejuite de raidul-anchetă întreprins de și Botoșani.
timpului, lu- ca in aceste transportată, ferită de in-corespondenții noștri din județele Dolj

'4-'-; ,:r'i pj

în județul Dolj au fost stabilite noi grafice de recoltare, în funcție de necesitățile. întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr — Podari, grafice defalcate pe consilii inter- cooperatiste, cooperative agricole, ferme și brigăzi. Așa se face că la această dată s-a ajuns la un ritm mediu zilnic de aproape 500 hectare recoltate. Ca urmare, sfecla de zahăr a fost strînsă de pe 50 la sută din cele 16 000 hectare aflate în cultură, creîn- du-se, astfel, condiții ca pînă la 15 noiembrie această importantă lucrare să fie terminată. Am urmărit, în cîteva unități agricole, cum se desfășoară recoltarea și transportul sfeclei de zahăr. La tarlaua Bo- ghici aparținînd fermei nr. 1 din cadrul C.A.P. Galicea Mare am in- tilnit alături de cei 55 de cooperatori pe economista fermei, Gheorghița Fluturescu, și pe primarul comunei, Ion Buldur. Aici, munca era bine organizată, fiecare cooperator avînd normă precisă de recoltare, iar sfecla era transportată imediat la baza de preluare, fiecare mașină făcînd zilnic cite trei transporturi. Se lucra operativ pentru că lucrătorii erau împăr- țiți în două echipe mari : una de 30 de cooperatori la recoltare, iar 25 la Încărcare. La punctul de lucru

„Tîrnava" de Ia C.A.P. Perișor, spre orele serii, 61 de cooperatori erau prezenți la recoltatul sfeclei. Fusese strînsă o cantitate mare, dar transportul se desfășura greu, deoarece s-au desființat echipele de încărcători. ’Din această cauză multă sfeclă rămînea 1—2 zile pe cîmp. întrucît în timpul raidului am aflat că la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Podari se așteaptă prea mult la descărcare, am făcut un popas și aici, la fabrică. Directorul întreprinderii, Ion Dragomir, ne-a spus : „Este adevărat că se creează uneori „ore de vîrf“ cînd se depășește timpul normal de staționare a mijloacelor de transport. Pentru a grăbi preluarea sfeclei am amenajat noi puncte de descărcare și depozitare, ceea ce ne permite să putem descărca peste 400 de mașini pe zi. Vom lua măsuri ca și la cele 5 cîn- tare existente să se lucreze mai operativ, reducînd astfel din timpul de staționare". Măsuri ce trebuie aplicate imediat, pentru că la descărcare continuă să se piardă mult timp. (Nicolae Băbălău).
BOTOȘANIîn județul Botoșani recoltatul sfeclei de zahăr de pe cele 13 000 ha s-a încheiat. Pe cîmp există încă

47 000 tone de sfeclă fie transportată. De voie de intervenția comandamentului județean pentru a determina conducerile unor cooperative să organizeze mai bine transportul sfeclei la bazele de recepție sau la fabrica de la Bu- cecea. Organizarea defectuoasă a transporturilor, incepînd de la încărcatul în autocamioane și remorci, precum și nerespectarea graficelor de livrare la baze sînt cauzele principale ale acestei situații. Cooperativele agricole Santa Mare, Mihălășeni, Păun, Miorcani nu livrează decît 60—100 de tone de sfeclă pe zi, ceea ce este prea puțin dacă avem în vedere că pe cîmp, la fiecare din unitățile citate, se mai află cîte 500—1 000 tone de sfeclă. Aceste întîrzieri se datoresc și faptului că la fabrica de zahăr din Bucecea mașinile staționează ore în șir. Zilnic, aici sînt descărcate circa 800 de autovehicule, dar majoritatea lor sosesc între orele 10—12 și 15—16, astfel că se blochează capacitățile de preluare. Prin contractele încheiate cu fabrica, cooperativele agricole de producție, atît cele din județul Botoșani, cit și cele din județul vecin Suceava, au obligația să trimită oameni la descărcat, dar prea puține respectă această clauză. Se impune ca toți factorii care au răspunderi în această privință — și avem în vedere în primul rînd uniunile cooperativelor agricole de producție din cele două județe — să ia măsurile cuvenite pentru a asigura continuitatea și ritmicitatea transporturilor, pentru a evita imobilizarea autovehiculelor și a grăbi transportul de pe cîmp a recoltei. Una din măsurile ce s-ar putea lua ar fi aceea ca în fiecare cooperativă camioanele și remorcile să fie încărcate de cu seară, iar prima cursă să o efectueze cît se poate de dimineață. (E. Nazarie).
X.

care așteaptă să aceea a fost ne-
în Cadrul instalațiilor de automatică feroviară și siguranță a circulației trenurilor, circuitul de cale formează elementul de bază care sesizează gradul de ocupare sau eliberare a liniei. Potrivit indicațiilor sale, se declanșează instantaneu întregul lanț de automatizare, în așa fel incit mersul normal al trenurilor să decurgă în cea mai deplină siguranță.Circuitul de cale tranzistorizat de concepție românească a fost proiectat și realizat în cadrul Institutului de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi, corespunzător condițiilor tehnice și de exploatare ale căilor noastre ferate, exigențelor bunei funcționări a transporturilor noastre feroviare. Experimentată în exploatare pe linia Ișalnița — Coțofeni, noua realizare a cercetătorilor și proiectanți- lor români și-a dovedit performan-
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tele și eficacitatea. Circuitul de cale funcționează pe baza unor scheme de siguranță realizate cu componente electronice de mare fiabilitate — ferite, tiristoare, tranzistoare — produse în cea mai mare parte în
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LA FABRICA DE ZAHĂR DIN GIURGIU Valorificarea
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cu un gust aparte

țară. Economia de valută este de un milion lei pe an. Prețul de cost competitiv, ca și performantele superioare ce îl caracterizează fac din circuitul de cale de concepție proprie un produs solicitat și de către
alte administrații de cale ferată, în fotografie : în institutul amintit se efectuează probe de laborator privind circuitul de cale ferată.

E. M.

După cum s-a subliniat la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., pentru clarificarea neîntîrziată a tuturor problemelor legate de aprovizionarea tehnico- materială, de contractare, sarcini de răspundere revin centralelor industriale, ministerelor, organelor de sinteză ; ele trebuie să se ocupe nemijlocit de mersțZl contractării, să adopte urmă- măsu- în ca- urmă-soluții practice, eficiente, să rească pînă la capăt aplicarea rilor stabilite. Ne-am propus, drul investigațiilor noastre, să rim cum se acționează în domeniul CONTRACTĂRII ECHIPAMENTELOR PENTRU TELECOMUNICAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI. în sens, am răspuns la întrebări :1. Care stadiul rii 2.

Integrală a comenzilor de către bazele județene de aprovizionare teh- nico-materială pentru produsele a căror balanțe se aprobă de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. De asemenea, trebuie să menționez și faptul că Ministerul Comerțului Interior nu a contractat, la nivelul alocat, unele produse destinate fondului pieței.3. A fost elaborat în fiecare întreprindere un program de acțiuni in vederea contractării producției ; pentru urmărirea permanentă a modului cum se realizează măsurile stabilite, a fost constituit în fiecare întreprindere un colectiv care infor- t

ale căror documentații au fost aprobate. Apoi, să primim din partea beneficiarilor lista produselor ce urmează să fie executate de întreprinderile centralei și sînt prevăzute în documentațiile unor obiective de investiții ce vor fi cu certitudine avizate. Ministerul Aprovizionării să dispună ca bazele județene să emită cit mai urgent comenzile la nivelul cotelor repartizate. în același mod trebuie .... ' ■--■■■Comerțului Interior, respectiv, întreprinderile comerciale cu ridicata din subordinea sa.Mîhai Covaci, director comercial al Filialei de produse electrotehnice a
să procedeze și Ministerul

acest căutat patru Centrala industrială da echipamente pentru telecomunicații și automatizări

Ieri, joi, 6 octombrie 1975, la orele amiezii a pornit de la Giurgiu spre magazinele țării prima „șarjă" de zahăr obținută din recolta de sfeclă a acestui an. Evenimentul, în sine obișnuit pentru toate colectivele de muncă din unitățile similare, care își reiau ciclul de producție la începutul fiecărei toamne, are de data aceasta pentru lucrătorii Fabricii de zahăr din Giurgiu o semnificație aparte. Explicația ne-o dă Marian Vulcan, secretarul comitetului de partid:„Chiar dacă de-a lungul ultimului sfert de veac ne-am mai îmbunătățit zestrea tehnică, numai de anul trecut am început modernizarea și automatizarea procesului de producție". Imensa platformă din beton, sistemele automate de descărcare, spălare și de transportare~a materiei prime spre instalațiile de tăiere sînt „primul pas" spre modernizarea fabricii. Un pas făcut anul trecut.Dar greul cel mai greu, cum ne spuneau secretarul de partid și inginerul șef al fabricii, Nicolae Ulmet, a început de-abia la... începutul acestui an. Nici nu se terminase bine campania de prelucrare a sfeclei din recolta lui 1974, cînd întregul colectiv al fabricii începuse o adevărată cursă contra- cronometru pentru modernizarea și automatizarea secției brut. Adică a secției în care sfecla de zahăr intră în procesul tehnologic propriu-zis. Modernizarea acestei secții a însemnat de fapt înlocuirea întregului fond de utilaje. In trei luni,

cu prețul unor eforturi deosebite, făcînd dovada înaltelor calități de adevărați stăpîni ai fabricii, muncitorii, inginerii, tehnicienii, funcționarii, toți cei care constituie acest destoinic colectiv au pus umărul la greu, de- montînd aproape 2 000 tone de utilaje. „Știți cum a fost anul acesta aici ?, ne întreabă operatorul Petre Țan- cov, care alături de foarte mulți alți oameni ai fabricii lucrează aici încă dinainte de naționalizare. Să vă spun eu: s-au „șters" meseriile, toată lumea, de la mic la mare, ne-am organizat în echipe și în trei luni ne-am mirat și noi, dar i-am uimit și pe constructori de ceea ce am fost în stare să facem. Dar asta a fost numai prima parte..." Pe măsură ce lucrările de dezafectare a vechilor utilaje înaintau, în spațiile eliberate au intrat constructorii. Hala trebuia extinsă, postamentele consolidate, cele mai multe au trebuit să fie făcute din nou. Sub același acoperiș, unii demolau și demontau, alții construiau, iar alții montau. „A fost ceva pe care cuvintele mele sînt sărace ca să mă facă înțeles — ne relata ing. Kaminski, grupului de cialiști polonezi au participat efectiv la preocupările și fră- mîntările oamenilor fabricii nu numai ca reprezentanți ai unui furnizor de utilaje, ci și ca buni tovarăși, în zece luni de zile s-a înlocuit o secție cu alta. In tot acest timp n-am auzit pe nimeni, de la director la

Josef șeful spe- care

muncitor, să spună „nu se poate". Păstrez o amintire frumoasă despre acești oameni minunați ” giu".Acești începînd conducerea sînt neri, gări, tuși, celelalte secții ale bricii, oameni cu mulți de muncă mai tineri. Sînt meni care în fruntea unor echipe s-au integrat din mers, după cum a fost nevoie, în rîndul celor care scoteau dintre zidurile coșcovite de aburi u- tilajele vechi, ori printre lucrătorii vrednici ai trustului de construcții și montaje agrozootehnice, învă- țînd „pe viu" cele dintîl taine ale noilor lor utilaje, echivalente în greutate cu tonajul pe care îl duc 250 de vagoane convenționale, utilaje care dublează vechea capacitate de prelucrare. Ei și alte sute ca ei, în zece luni de zile, cu prețul unor e- forturi deosebite, dă- ruindu-și întreaga lor pricepere și putere de muncă, experiența vîrstei ori entuziasmul tineresc, s-au a- chitat cu cinste de o sarcină deloc ușoară.Iată de ce prima „șarjă" de zahăr ieșită joi pe poarta fabricii din Giurgiu are pentru oamenfi acestei unități o semnificație aparte. La dulceața pulberii albe se adaugă dulceața unei izbînzi in muncă.

din Giur-oameni — cu cei din uzinei — muncitori, maiștri, operatori, funcționari ingi- strun- lăcă- din fa- ani ori oa-

Alexandru BRAD 
corespondentul 
„Scînteii"

industrială a deșeurilorColectivul de muncă din cadrul modernei fabrici de PAL din Fălticeni aduce o contribuție substanțială în acțiunea de valorificare superioară a lemnului de mici dimensiuni și a deșeurilor din lemn, rezultate în unitățile de exploatare, prelucrare și industrializare a lemnului din județul Suceava. La unitatea fălticeneană, ponderea acestora în totalul materiei prime lemnoase a crescut an de an și. odată cu aceasta a crescut și cantitatea produselor de calitate superioară. Numai în ultimii doi ani, ca urmare a experimentării unor noi rețete de fabricație, a perfecționărilor aduse fluxului tehnologic,. cantitatea lemnului de mici dimensiuni și a deșeurilor în fabricarea plăcilor aglomerate din lemn a sporit de .la 50 la 64 la sută.Ținînd seariia de realizările obținute și raportîndu-le la producția fizică a fabricii, este de remarcat că numai în acest an se va economisi aici o cantitate de lemn de calitate superioară, echivalentă cu masa lemnoasă de pe o suprafață de aproximativ 300 ha pădure. (Gb. Parascan)

4. Ce trebuie acest

PERFECTAREA
CONTRACTELOR ECONOMICE

este încheie- contractelor 7 Ce cauze au determinat întîr-zierea contractării unor sortimente 7 3. Cum se acționează pentru rezolvarea problemelor aflate încă în suspensie 7 măsuri luate înscop de alte unități, de forurile de resort 7Redăm, succint, răspunsurile primite.Ing. Constan- din Enache, director comercial al Centralei industriale de echipamente pentru telecomunicații și automatizări :1. Pe ansamblul centralei, producția este contractată, pînă în prezent, în proporție de aproximativ 50 la sută. întîrzieri mari se înregistrează la contractarea mijloacelor de automatizare, a panourilor și tablourilor electrice, a aparatăjului electric de joasă tensiune, a aparatelor de măsură și control electrotehnice.2. întrucît majoritatea produselor noastre sînt destinate obiectivelor de investiții, finalizarea acțiunii de contractare este condiționată de avizarea documentațiilor pentru o bună parte din obiectivele de investiții ale industriei chimice și metalurgice, ale energiei electrice, care urmează să fie puse în funcțiune în cursul anului 1976. O altă cauză a neîncheie- rii tuturor contractelor de desfacere a producției o constituie netrimiterea

nu se desfășoară în ritmul și cu precizia
pe care le reclamă o asemenea importantă acțiune

mează săptăminal conducerea centralei asupra mersului contractării și greutăților întîmpinate. Totodată, s-a hotărît ca fiecare întreprindere să ia legătură directă cu toate bazele județene de aprovizionare tehnico-ma- terială, în vederea contractării producției la nivelul repartițiilor transmise. Asemenea demersuri s-au întreprins și la Ministerul Comerțului Interior.' Ca Urmare, am primit de la acest minister comenzi informative pentru fabricarea unor produse noi. S-ii luat'. legătura cu Institutele de proiectări pentru a se cunoaște aparatura de automatizare prevăzută în proiectele neavizate încă, în scopul lansării comenzilor la elementele ce se încorporează în produsul finit și care sînt executate de întreprinderile din cadrul centralei.4. în primul rînd, este necesar să ni se transmită imediat comenzile pentru toate obiectivele de investiții

Bazei de aprovizionare tehnlco-mate- rială a municipiului București :1. Practic, cu toate că au apărut unele întîrzieri, unitățile beneficiare se află în posesia repartițiilor pentru majoritatea materialelor și produselor ce se fabrică în cadrul centralei. Dar la aparatajul electric do joasă tensiune comenzile primite reprezintă numai 50 la sută din cantitățile repartizate. Astfel, întreprinderea de construcții și montaj apa- rataje și întreprinderea de pompe nu au emis nici o comandă ; față de nivelul alocat, nu au comandat decît 50 la sută întreprinderea de u- tilaj chimic „Grivița roșie“, 20 la sută întreprinderea mecanică de u- tilaj chimic, 7 la sută întreprinderea de fabricație și montaj ascensoare, 48 la sută întreprinderea de transport București. Am primit, de asemenea, comenzi pentru 92 la sută din cantitatea de aparatură de măsură și
Iarna, consiructorii să lucreze ca în orice anotimp

(Urmare din pag. I)cări se efectuează în cadrul sectorului nostru de proiectare și urmează să fie terminate în zilele următoare. în al doilea rînd, mai a- vem de instalat pe șantiere caza- ncle de încălzire și de executat racordurile provizorii ale acestora. Rezolvarea altor probleme nu mai depinde de noi. Mă refer la asigurarea agregatelor sortate necesare fabricării betoanelor in sezonul rece, sarcină neonorată pînă în prezent de către furnizorii noștri și, in special, de întreprinderea de construcții metalice și prefabricate din București. Prin intermediul „Scînteii", facem un apel tovărășesc la furnizorul amintit, pentru a ne sprijini.TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE DIN PITEȘTI : “ forturile nităților principal planului— apreciază ing. Tiberiu Carp, di
depuse de colectivele trustului, subordonate îndeplinirii integrale de investiții din acest

E- u- în a an

rectorul trustului — sînt strîns îmbinate cu preocuparea pentru crearea unor condiții bune de lucru în perioada de iarnă, absolut necesare pentru realizarea ritmică a lucrărilor de construcții-montaj, încă din prima lună a anului viitor. Din gama lajgă de măsuri tehnico-or- ganizatorice avute în vedere în a- cest sens, menționăm : organizarea lucrului în două schimburi la balastierele proprii ale trustului ; asigurarea materialelor pentru închiderea provizorie a spațiilor de lucru ; alături de intervențiile e- nergice pe lîngă furnizorii noștri, în scopul urgentării livrărilor de chesoane, panouri prefabricate, e- lemente de tîmplărie și de confecții metalice, se înscrie fabricația cu prioritate în secțiile trustului, la scară industrială, a elementelor de închidere definitivă ; șapte din cele opt centrale termice ale trustului au fost revizuite și probate, iar una se află în execuție la o întreprindere din Curtea de Argeș ; de asemenea, au fost verificate închiderile și instalațiile de încălzi-

re la toate stațiile de betoane pentru prepararea de betoane calde în timpul iernii.Situația concretă existentă în momentul de față pe unele șantiere — de pildă, pe cele ale Fabricii de matrițe din Cîmpulung, întreprinderii de autoturisme și A- batorului din Pitești — ne determină să acționăm cu hotărîre pentru închiderea definitivă a spațiilor de lucru, potrivit prevederilor din proiectele de organizare elaborate. Pe de altă parte, trebuie să să luăm măsuri corespunzătoare și rezolvăm unele probleme esen-

țiale în vederea accelerării iui de execuție a centralei ce de la Curtea de Argeș și nării ei pînă la în sfîrșit, unii noștri trebuie să dierea sorturilor cesare preparării s-au obținut anumite rezultate, în sensul impulsionării unor livrări, totuși, situația aprovizionării cu a- gregate ne îngrijorează. De aceea, cerem din nou producătorilor de materiale să întreprindă toate măsurile care se impun pentru prevenirea unor „goluri" în livrări.Din răspunsurile primite am

ritmu- terml- termi- 15 noiembrie a.c. dintre furnizorii accelereze expe- de agregate ne- betoanelor. Deși

control repartizată ; la surse de lumină, proporția de primire a comenzilor de la beneficiari este de 80 la sută. Acțiunea de contractare pro- priu-zisă a acestor produse nu a început încă.2. Unul din motive este acela că diferite întreprinderi beneficiare nu sînt încă în posesia tuturor documentațiilor pentru utilajele pe care urmează să le execute. Apoi, anumite unități economice, între care întreprinderea de construcții și montaj aparataje, întreprinderea de pompe și întreprinderea de fabricație și montaj ascensoare, au în prezent stocuri la u- nele sortimente de aparataj de joasă tensiune sau constată abia a- cum că și-au calculat un necesar de aprovizionat prea mare față de cerințele reale și nu emit comenzi la nivelul repartițiilor. în fine, sînt întreprinderi, ca, de pildă, întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc Jilava, „Apollo", „Acumulatorul", care au întocmit greșit sau incomplet comenzile și a trebuit să le înapoiem pentru a fi refăcute.3. Am trimis delegați la întreprinderea de aparate electrice de măsură din Timișoara și „Electromagnetica" din București, care, în cîteva zile, vor contracta toate aparatele de măsură și control. La sursele de lumină, contractarea va avea loc imediat după ce producătorii vor termina prelucrarea pe calculator a comenzilor. Pentru aparatajul de joasă tensiune luăm aproape zilnic legătura cu beneficiarii în vederea impulsionării comenzilor. De altfel, pentru ca producția unităților beneficiare să nu fie stînjenită, am încheiat cu aceștia contracte la nivelul comenzilor primite, urmînd ca primele cantități de aparataj de joasă tensiune să le asigurăm din stocurile aflate in bază.4. Este necesar ca beneficiarii să analizeze de urgență stocurile pe care le au și să emită grabnic comenzi corespunzător necesităților ■ reale. în funcție de acestea, coordonatorul de balanță, sub controlul organelor de specialitate din Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării, are datoria să revadă repartițiile și să orienteze fabricația asupra produselor ce sînt solicitate de beneficiari. Se impune, de asemenea, clarificarea operativă a tuturor problemelor legate de documentațiile de investiții. Așa cum stau lucrurile la ora actuală, apreciem că acțiunea de contractare cu producătorii se va încheia în cursul acestei luni.
★

Din răspunsurile primite am reținut că, în general, conducerile celor două trusturi si ale șantierelor din subordine au acționat din timp pentru pregătirea condițiilor necesare realizării lucrărilor în perioada de iarnă. Ăm retinut, de asemenea, și existența unor deficiențe, unor rămîneri în urmă, care pot fi înlăturate în timp util dacă se va acționa cu toată răspunderea. Esențial este, totodată, ca eforturile conducerilor de șantiere să fie sprijinite și de alte unități — în special, de cele furnizoare de materiale. Timpul nu așteaptă și, de aceea, trebuie luate măsuri pentru ca șantierele să fie pregătite sub toate aspectele, astfel ca în sezonul rece ritmul muncii să se mențină „fierbinte".
Cristian ANTONESCU

Așadar, contractarea produselor ce vor fi fabricate anul viitor de unitățile din cadrul Centralei industriale de echipamente pentru telecomunicații și automatizări este mult în- tîrziată. După cum s-a văzut, problemele ce trebuie clarificate sînt destul de complexe. Esențialul este ca tot ce se contractează să fie bine fundamentat, să se prevadă fabricarea și livrarea cantităților și sortimentelor de produse realmente necesare fiecărui bei—ficiar. Este absolut necesar ca reprezentanți ai unităților producătoare și beneficiare, ai centralelor și ministerelor de resort, ai coordonatorului de balanță și organelor de sinteză să intre în contact direct, să găsească rezolvări practice pentru toate problemele aflate în suspensie.
Corneliu CARLAN

In raidul-anchetă publicat în ziarul nostru din ziua de 5 noiembrie am stăruit asupra defecțiunilor tehnice depistate de organele de miliție la autovehiculele I.T.B., în cadrul unei acțiuni de control, acțiune care a urmărit și alte aspecte importante ale transportului în comun, cum ar fi respectarea graficelor de deplasare a autovehiculelor și a regulilor de circulație.însoțindu-i pe lucrătorii de miliție în misiunea lor, am notat, la primele ore ale dimineții (între 4 și 6), preocuparea evidentă a ite- biștilor (șefi de garaje, maiștri, revizori tehnici, șoferi, încasatori, controlori etc.) de a răspunde cît mai prompt zecilor de mii de oameni care-i așteptau pe trasee spre a-i duce Ia treburile lor. Orice s-ar spune, nu e deloc ușor să te scoli la ora 3 noaptea, să ajungi la garaj și la ora 4 să pleci în cursă, înce- pind o nouă zi de muncă. Dacă n-ai timp acasă să servești ceva (și adeseori nu ai), găsești la garaj (de pildă, la cel de la Șerban Vodă — și nu numai acolo) o microcantină în care poți lua un ceai fierbinte, o cafea sau o gustare la orice oră din zi și noapte. Este și aceasta o manifestare a grijii pe care conducerea I.T.B. o are față de lucrătorii săi. Mulți,

foarte mulți dintre ei sînt pasionați de profesia lor. Așa cum, de pildă, i-am întîlnit, în zilele raidului nostru, pe cei de pe linia 38. La fiecare 2—3 minute, controlorul 3233 de la capătul de linie ridica mina (ca la un start sportiv) și unul după altul, în ordine, ritmic, autobuzele plecau în cursă. în stațiile de pe traseu — nici o aglomerație. Se călătorea comod, civilizat. La fel și pe linia 74. La fel și pe 33...Dar nu la fel și pe alte linii, ca, de pildă, 37, 76, 104, 120, 105, 123, unde autobuzele soseau și plecau din stapi cu întîrzieri de 15—20 de minute și la intervale din ce în ce mai mari, pe măsură ce înaintai spre a- miază. Iată-ne în stația Șerban Vodă, între orele 7 și 7,30. Opresc în stație, a- proape din minut în minut, cîte un troleibuz 87, uneori chiar două și trei deodată. Dar tot în aceeași stație, o oră mai tîrziu, între 7,30 și 8.30, aceleași troleibuze 87 au trecut în număr de numai trei sau patru. Și nu e singurul caz. în ziua de 31 octombrie, între orele 12 și 19, din cele 26 de autobuze care erau programate să circule pe linia 79, se aflau în cursă numai 10, celelalte 16 fiind absente. în aceeași zi erau tot lipsă la apel jumătate din numărul autobuzelor de pe liniile 32

și 32 barat, iar între orele 16,10 și 17,15 nici un autobuz de pe linia 119 nu a sosit în stația de la Gara de Nord. Nerespectarea graficelor de circulație creează numeroase greu-
linia 13 și 14 au circulat pe șoseaua Pantelimon la cîte o jumătate de oră și chiar mai mult unul de altul. Pe traseu, sute de oameni în stații. Mulți au fost nevoiți să călătoreas-

stituie cauze (și lipsuri) de natură tehnică și organizatorică, în cursul raidului nostru am întîlnit și numeroase încălcări ale regulilor de circulație din vina exclusivă a șoferilor și vat-
Lizeanu — unde și așa e- xistă o circulație intensă — au trecut, în aceeași zi, pe culoarea roșie a semaforului electric autobuzele 34-B-437 de pe linia 40 (șofer N. Crăciun), 34-B-

»au fost surprinși în zona Gării de Nord în timp ce primul a dat buzna pe o trecere marcată de pietoni, iar al doilea n-a avut altceva mai bun de făcut decit să întoarcă mașina
ÎN OBIECTIVUL ANCHETELOR „SCÎNTEII":

Ordinea și disciplina pe traseele 
transportului în comun

AZI, DESPRE VITEZA ȘI FLUIDITATEA CIRCULAȚIEI

tăți, gîtuiri, aglomerații pe trasee.Din cauză că nu ies toate mașinile programate pe traseu și din cauza celor care rămin în pană, autovehiculele rămase in cursă sint supraaglomerate. Unii șoferi sînt nevoiți să meargă între stații cu viteză sporită, spre a suplini golurile, sau să plece din stații cu ușile deschise și cu oameni pe scară. în zilele raidului nostru, tramvaiele de pe

că pe scări și tampoane, așa cum s-a întîmplat și cu tinărul Ion Mareș, de 17 ani, care a căzut de pe scara tramvaiului 3346 (linia 13), accidentîndu-se grav. Ba. mai mult : intre orele 12 și 13,30, cînd elevii vin sau pleacă de la școlile din zonă, tramvaiele 13 și 14 circulă și mai rar, urcarea într-unul din ele devenind o adevărată a- ventură.Dacă toate acestea con-

manilor de la I.T.B. Unii dintre ei opresc autobuzele în stații la 2—3 metri de bordură, creînd greutăți traficului rutier și constituind un pericol real pentru călători. Alții ignoră, pur și simplu, culoarea semaforului electric, pătrun- zînd periculos în intersecții, creînd panică în rîndul pietonilor. Numai la două intersecții ale șoselei Ștefan cel Mare cu străzile Tunari și, respectiv.

1836, linia 119 (șofer Gh. Ne- cula), tramvaiul 3059 de pe linia 5, taximetriștii Petre Ion (2-B-7573) și Trifan Mihai (8-B-3216). Un alt taximetrist, F. Stroe, depășind linia continuă, circula pe partea stingă de pe Splaiul Unirii și numai datorită faptului că a fost depistat și oprit la timp s-a evitat un accident iminent. Alți doi colegi de la Getax, S. Ion (9-B-2044) și S. Alexandru (9-B-2359),

exact pe ...o trecere de pietoni !Acte iresponsabile, sancționate sever, pe loc, de organele. de miliție, dar care vor trebui urmate și de măsuri ferme din partea conducerii I.T.B. Pentru că, din păcate, în cursul raidului nostru am constatat că nu puțini dintre conducătorii de autovehicule (între care și cei pregătiți în școala de șoferi I.T.B.) nu cunosc în suficientă

măsură — de aici și Încălcarea lor — regulile de circulație. Un test ad-hoc, pe baza cîtorva din cele mai elementare întrebări pe teme de circulație, efectuat împreună cu lucrătorii de miliție în rîndul unor șoferi de la garajul Ferentari, s-a soldat cu un rezultat incredibil : 12 conducători de autobuze, care răspund zilnic de viața a mii de oameni, n-au putut sa dea răspunsuri corecte IPe o arteră din cartierul Titan, urmărim pe ecranul aparatului radar „pulsul" străzii. La un moment dat, radarul înregistrează nr. 9-B-6081. E o Dacia-1300. Taxi. Conducătorul auto este revoltat că a fost stopat din cursă. Deși nu avea pasageri, călătorise cu viteză excesivă. în plus, nu acordase prioritate la trecerea pentru pietoni. în plus, claxonase fără motiv, în plus, tot el — supărat pentru că i se cer actele.— Știți ce înseamnă să-mi semnați și în foaia de parcurs 7 înseamnă că am să fiu sancționat și pe linie administrativă. Nu vă gîn- diți și la mine, că poate am și eu copii ?— Dar dumneata de ce nu te-ai gîndit că pietonii spre care te-ai îndreptat cu toată viteza, gata-gata

să-i accidentezi, au și ei copii 7Carnetul de însemnări a reținut și alte aspecte din timpul raidului, care vor trebui să stea în atenția factorilor de răspundere de Ia I.T.B. : conducători, auto circulind, în mod neper- mis, fără foi de parcurs (34-B-387, 3-B-1532) ; zeci și zeci de conducători auto fără a avea trecută în acte viza medicală obligatorie ; autobuze plecate în cursă nespălate și nemăturate de zile întregi (mai ales de la garajul Ferentari) ; lucrători în ținută necorespunzătoare, atitudini necuviincioase (ca să nu spunem altfel).Așa cum aminteam și în primul raid-anchetă, publicat în ziarul din ziua de 5 noiembrie, din cele 920 de autovehicule I.T.B. controlate, 435 au fost depistate cu abateri de natură contravențională. Dincolo de sancțiunile aplicate de organele de miliție, revine acum sarcina factorilor de răspundere de la I.T.B. de a lua măsurile corespunzătoare atît pentru înlăturarea defecțiunilor semnalate, cît și pentru intărirea ordinii și disciplinei în toate compartimentele și eșaloanele.
Petre POPA



PAGINA 4 SClNTEIA — vineri 7 noiembrie J975

REZOLUȚIA congresului al x-lea al uniunii 
TINERETULUI COMUNISTRelevînd faptul că delegații și invitații Ia congres au primit cu nemărginită bucurie și adîncă satisfacție participarea secretarului genera! al partidului, a conducerii de partid și de stat la ședința festivă de deschidere a forumului tineretului, rezoluția subliniază că strălucita cuvîn- tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu înflăcărează și însuflețește voința întregului tineret de a se integra cu forțe sporite, sub conducerea partidului,'în eforturile tuturor oamenilor muncii de înfăptuire neabătută a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres _al Partidului Comunist Român.In rezoluție sint evidențiate direcțiile intensificării întregii activități de formare și educare comunistă, prin muncă și pentru muncă, a tuturor tinerilor, participării tot mai active a uteciștilor, a tineretului la realizarea obiectivelor economico- sociale ale cincinalului 1976—1930. Congresul subliniază necesitatea Ca fiecare organizație U.T.C. din industrie să se simtă direct răspunzătoare de munca tinerilor, de înfăptuirea integrală a sarcinilor de plan, să intervină operativ pentru a contribui la bunul mers al producției, să se preocupe statornic de întărirea continuă a întregii activități politico-educative, de condițiile de muncă și viață ale tineretului muncitoresc.Congresul cheamă întregul tineret sătesc să contribuie la modernizarea și perfecționarea continuă a agriculturii noastre, în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei, să desfășoare o susținută activitate politico-educativă pentru a asigura participarea neobosită la muncă a tuturor tinerilor, calificarea și integrarea lor în meseriile tot mai complexe cerute de exigențele unei producții agricole de un înalt randament.Congresul hotărăște continuarea întrecerii uteciste sub deviza „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifi- ce“. Comitetul Central va stabili o- biectivele care vor fi încredințate tineretului, organizațiile U.T.C. asu- mindu-și răspunderi directe în realizarea lor. Anual se va raporta conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu bilanțul participării tinerilor la acțiunile de muncă patriotică.Congresul se adresează tuturor organizațiilor U.T.C. din școli, cerin- du-le să acționeze cu toată hotărîrea în direcția creșterii răspunderii elevilor față de pregătirea profesională și politică, a educării lor în spiritul con

REZOLUȚIA CONFERINȚEI A X A A UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

Desfășurîndu-se în atmosfera mobilizatoare, de angajare politică a întregului nostru popor în opera de transpunere în viață a hotărîrilor de însemnătate istorică ale celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, cea de-a X-a Conferința ă Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România a stabilit, pe baza documentelor de partid, a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința festivă de deschidere a marelui forum al tinerei generații o- biectivele și sarcinile ce revin U.A.S.C.R. în direcția intensificării întregii activități de formare și edu- ’care comunistă, revoluționară a studenților, a creșterii contribuției tinerei generații universitare, în strîn- să unitate cu întregul tineret al patriei, la aplicarea neabătută în viață a Programului partidului, a celorlalte documente ale Congresului al XI-lea a! P.C.R., în opera de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Participanții la conferință, reprezentanți ai studenților din întreaga țară, români, maghiari, germani și de alte naționalități, reafirmă adeziunea deplină a studențimii la politica profund științifică a partidului și statului nostru.Exprimînd vibranta recunoștință pe care toți studenții țării o nutresc față de conducerea partidului și statului, reprezentanții studențimii, fă- cîndu-se ecoul atmosferei generale ce a caracterizat desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri, dau glas simțămintelor unanime de dragoste nețărmurită față de secretarul general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, prieten apropiat al tineretului, devotat și strălucit militant pentru binele națiunii, pentru pace și progres social, pentru triumful cauzei socialismului și comunismului, exemplu mobilizator urmat în întreaga activitate de către tînăra generație a țării.Conferința exprimă profunde mulțumiri și dă expresie gratitudinii
REZOLUȚIA CELEI DE-A III-A CONFERINȚE

A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
NAȚIONALE

Conferința națională a Organizației pionierilor, care s-a desfășurat sub semnul îndemnurilor adresate tinerei generații de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința festivă a forumului tineretului a reliefat principalele realizări și a dezbătut. în spiritul unei înalte exigențe partinice, experiența acumulată în domeniul educării comuniste, patriotice și revoluționare a pionierilor și școlarilor, al pregătirii pentru muncă și viață a acestora, stabilind, totodată, obiectivele și programul activității viitoare a Organizației pionierilor.Apreciind munca desfășurată de Organizația pionierilor, conferința subliniază cu satisfacție că în ultimii ani s-a dezvoltat responsabilitatea pionierilor și școlarilor față de învățătură, a crescut participarea acestora la acțiuni de muncă productivă și social-utilă, la organizarea și conducerea activității pionierești din unități și detașamente, s-a adîncit caracterul revoluționar al organizației. Conferința a constatat că există încă mari posibilități de lărgire și perfecționare a muncii educative pionierești, a stabilit măsuri care să ducă la îmbunătățirea conținutului vieții de organizație, la Integrarea tot mai deplină a pionierilor în munca eroică desfășurată de poporul nostru în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

cepției revoluționare a clasei muncitoare, a politicii partidului, în vederea formării multilaterale a întregului tineret școlar pentru muncă, pentru creație, pentru viață, și își exprimă convingerea că asociațiile studenților comuniști, acționînd în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu și al Rezoluției Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., vor contribui și mai activ la perfecționarea întregului proces instructiv-educativ, la integrarea școlii s.uperioare cu producția și cercetarea.Se evidențiază necesitatea ca U- niunea Tineretului Comunist să-și intensifice preocupările în rîndul tinerilor intelectuali. în acest . sens, congresul stabilește declanșarea miș
-Text prescurtat-

cării de masă „Știință, tehnică, producție".Congresul stabilește ca, în viitor, Uniunea Tineretului Comunist, în strinsă colaborare cu ministerele e- conomice și U.G.S.R., să acționeze cu mai multă răspundere pentru punerea cit mai deplină în valoare a condițiilor create de partid, de întreaga societate, pentru educarea și formarea multilaterală a tineretului, înscriind, ca o îndatorire permanentă a organizațiilor U.T.C., preocuparea activă pentru soluționarea problemelor sociale, de muncă și viață ale-tinerilor.Este, de asemenea, evidențiată necesitatea intensificării întregii activități politico-educative a U.T.C., a ridicării ei la nivelul înaltelor exigențe ale gîndirii și practicii revoluționare a partidului nostru. în a- ceșt sens se impune înfăptuirea următoarelor obiective principale : înarmarea tineretului cu Programul » partidului, cu principiile politicii interne și externe a P.C.R., formarea sa în spiritul filozofiei materialistdialectice, dezvoltarea continuă a conștiinței sale socialiste, a răspunderii pentru respectarea neabătută a Codului principiilor și normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste ; Dezvoltarea frăției dintre tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, în efortul național de înflorire necontenită a României socialiste ; Educarea internaționalistă a tineretului, în spiritul prieteniei cu tine

sale pentru atenția permanentă pe care conducerea partidului, personal secretarul general al P.C.R. o acordă tinerei generații universitare, pentru fermitatea revoluționară cu care este îndrumat și călăuzit tineretul nostru studios, pentru minunatele condiții de viață și de studiu de care beneficiază astăzi studențimea, întregul tineret al patriei noastre.în deplină concordanță cu spiritul dezbaterilor din cadrul Congresului al X-lea al U.T.C. se hotărăște ca asociațiile studenților comuniști, studențimea — integrate frontului de conștiință și acțiune al tinerei gene
-Text prescurtat-

rații a României socialiste — să-și sporească contribuția la înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.în acest spirit, conferința stabilește pentru asociațiile studenților comuniști sarcina de a intensifica eforturile pentru educarea comunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă a tineretului universitar.Conferința cheamă asociațiile studenților comuniști să dezvolte răspunderea tuturor studenților față de formarea lor ca specialiști cu o temeinică pregătire, cu o înaltă conștiință socialistă. ,Asociațiile studenților comuniști vor acționa consecvent, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru creșterea contribuției la transformarea instituțiilor de .in- vățămînt superior în adevărate centre de învățămînt, cercetare și producție, de construcție a socialismului și comunismului în România.Conferința stabilește sarcini sporite pentru organizațiile revoluționare studențești in vederea creșterii preocupărilor pentru dezvoltarea răspunderilor sociale ale studenților din perspectiva datoriei fiecărui absol

Conferința națională a Organizației pionierilor afirmă adeziunea deplină față de politica internă și externă a pârtidului, față de Programul P.C.R., față de hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului. Avind in vedere cerințele și exigentele impuse de dez- , voltarea actuală și de perspectivă a societății noastre socialiste, conferința stabilește ca sarcină politică fun
-Text prescurtat-

damentală de viitor a Organizației pionierilor ca, împreună cu școala, să crească necontenit contribuția activităților pionierești la educarea prin muncă și pentru muncă, la formarea unei atitudini înaintate față de învățătură, la lărgirea orizontului de cunoștințe științifice și tehnice al tinerei generații.Conferința națională stabilește ca sarcini principale ale Organizației pionierilor educarea comunistă, prin muncă și pentru muncă a tuturor pionierilor, dezvoltarea acțiunilor poli- tico-ideologice în rîndul pionierilor și școlarilor pe baza Programului partidului, a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, intensificarea activității de educare a tuturor pionierilor și școlarilor în spiritul dra

retul din toate țările socialiste, al solidarității militante cu forțele revoluționare, progresiste și democratice ale tinerei generații de pretutindeni ; înrădăcinarea tot mai puternică a principiilor și normelor de muncă și viață comunistă in conștiința și comportarea tuturor tinerilor ; Formarea și dezvoltarea la fiecare tînăr a spiritului revoluționar, novator, a cutezanței in gindire și în muncă, curajului și fermității, hotărîrii de a-și consacra toate forțele, întreaga capacitate de muncă măreței opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Comitetului Central al U.T.C. — se relevă în rezoluție — îi revine sar

cina de a asigura ca organele și organizațiile U.T.C. să stabilească modalități practice prin care colectivele de tineri să trăiască și să muncească in spirit comunist.Se evidențiază, de asemenea, rolul organizațiilor U.T.C. în privința îmbogățirii și orientării, în spiritul programului ideologic al partidului, a conținutului educativ al tuturor manifestărilor cultural-artistice organizate pentru tineri. Apreciind activitatea tinerilor scriitori, artiști plastici, muzicieni, rolul lor în viața cultural- artistică, congresul le adresează chemarea de a-și spori preocupările creatoare în vederea realizării unor opere de valoare, cu un bogat conținut militant, patriotic, care să reflecte munca și viața poporului, a tineretului, să contribuie în mai mare măsură la educarea comunistă, în spiritul umanismului revoluționar, a tinerei generații.Un capitol al rezoluției este dedicat problemelor sportului și turismului, antrenării largi a tineretului la practicarea continuă și sistematică a exercițiilor fizice și sportului, creșterii rolului educativ și instructiv al turismului, în cunoașterea monumentelor și locurilor ce evocă trecutul de luptă al poporului și partidului, a realizărilor obținute în anii socialismului, a frumuseților patriei.Rezoluția subliniază faptul că traducerea în viață a orientării principiale date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, presupune îmbunătățirea 

vent de a-și servi patria, poporul, partidul, muncind acolo unde interesele și nevoile economiei naționale o cer.Conferința hotărăște intensificarea prezenței studenților pe șantierele de muncă patriotică ale tineretului, precum și necesitatea ca în fiecare centru universitar să se organizeze șantiere de muncă patriotică ale studenților.Acționînd pentru aplicarea consecventă în activitatea studenților, în întreaga viață universitară a Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echi

tății socialiste, pentru înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului, asociațiile studenților comuniști vor milita pentru transformarea fiecărei organizații intr-un colectiv în care toți studenții trăiesc și muncesc în chip comunist.Conferința subliniază necesitatea ca. în spiritul indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, Consiliul U.A.S.C.R., toate organizațiile comuniste ale studenților să desfășoare o amplă activitate politico-educativă, de întărire continuă a raporturilor de strînsă colaborare dintre tineretul universitar și celelalte categorii de tineri, în primul rînd cu tineretul muncitoresc, a- ducindu-și contribuția la întărirea u- nității tinerei generații din patria noastră, în jurul partidului, conducerii sale, la integrarea tot mai activă și responsabilă a fiecărui tînăr in o- pera amplă, condusă de partid, de e- dificare a societății comuniste pe pămîntul României.Plecind de la rezultatele obținute în activitatea U.A.S.C.R., parte integrantă a Uniunii Tineretului Comunist, conferința apreciază că o atenție deosebită trebuie acordată in continuare perfecționării activității politi- co-organizatorice, asigurîndu-se im

gostei fierbinți față de patrie, slujirii cu devotament a cauzei partidului, asigurarea caracterului de masă și diversificarea, potrivit cu aptitudinile și înclinațiile copiilor, a activității cultural-artistice și sportiv- turistice. în amplul proces de educare materialistă a tuturor cetățenilor patriei noastre, Organizația pionierilor va trebui să acționeze mai 

ferm, mai susținut, pentru formarea concepției ateist-științifice in rindu- rile copiilor.Dind o înaltă considerație indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cea de-a XXV-a aniversare a Organizației pionierilor, Conferința națională exprimă voința unanimă și fermă a întregii organizații de a îmbogăți conținutul vieții de organizație, de a perfecționa continuu stilul de muncă al consiliilor și comandamentelor pionierești. Conferința a aprobat modificările la „Statutul Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România", „Programul de educare prin muncă și pentru muncă în spirit revoluționar 
a pionierilor și școlarilor", precum și 

substanțială a stilului de muncă al tuturor organelor și organizațiilor U.T.C. Comitetul Central al U.T.C., toate organele și cadrele alese ale U.T.C. trebuie să acționeze pentru înlăturarea formalismului și promovarea unui stil de muncă dinamic, tineresc, pătruns de spiritul revoluționar, pentru asigurarea unei strîn- se legături cu masa largă a tinerilor, acordîndu-se o atenție deosebită tineretului muncitoresc. Congresul al X-lea al U.T.C. cheamă pe toți ute- ciștii, pe toți tinerii patriei de a manifesta, în toate împrejurările, in muncă și societate, in întregul lor comportament, principialitate partinică, spirit revoluționar, combativitate și intransigență față de ceea ce este vechi și înapoiat, să acționeze cu responsabilitate, disciplină și dăruire comunistă pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului.Rezoluția înscrie necesitatea ca Uniunea Tineretului Comunist să acționeze perseverent pentru lărgirea relațiilor de colaborare prietenească cu organizațiile revoluționare, progresiste și democratice de tineret de pretutindeni, în scopul întăririi unității de acțiune a tinerei generații in lupta pentru libertate, independență, împotriva imperialismului, politicii de forță și dictat, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice mondiale, a unei lumi a păcii și progresului social.în încheiere se arată că cel de-al X-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist adresează tuturor tinerilor și tinerelor chemarea fierbinte ca, strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, animați de idealurile și sentimentele nobile ale dragostei față de patrie șt partid, să muncească și să învețe cti nestăvilit avînt, să facă totul pentru ca mărețele hotăriri ale partidului să-și afle întruchiparea în realizări pe măsura voinței și capacității poporului nostru, pentru ca noi fapte nepieritoare să încununeze țara, pentru ca România socialistă să devină tot mai prosperă, să se înalțe tot mai demn între națiunile lumii !Să facem din exemplul înaintat al comuniștilor, din activitatea neobosită, de înflăcărat comunist, patriot și internaționalist consecvent a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit prieten al tineretului, crezul nostru de muncă și viață ! (Agerpres)

plicarea mal hotărîtă a asociațiilor studenților comuniști în dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor muncii și vieții studenților.Conferința exprimă adeziunea deplină a tuturor studenților țării la politica externă a partidului și statului nostru, satisfacția și legitima mindrie față de eforturile deosebite depuse de România in direcția instaurării unui climat de securitate, pace, colaborare și înțelegere în Europa și în întreaga lume, a unei noi ordini economice și politice internaționale, față de prestigiul de care se bucură pe plan mondial România socialistă, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe baza și în spiritul principiilor politicii externe active a partidului și statului nostru, conferința stabilește sarcina de a se acționa și în viitor, cu mai multă inițiativă, prin noi căi și modalități, pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare cu organizațiile studențești din toate țările socialiste, cu studenții și tineretul din țările care și-au cucerit de curînd independența, cu organizațiile revoluționare, progresiste și democratice studențești, de diferite orientări politice, filozofice, ideologice și afilieri internaționale în vederea realizării unității de acțiune a tinerei generații universitare din ' întreaga lume.
★Forum al responsabilității și maturității politice ale tineretului studios, subliniază in încheiere rezoluția, cea de-a X-a Conferință a U.A.S.C.R. exprimă hotărîrea tuturor studenților țării de a-și consacra întreaga energie și elanul creator îndeplinirii sarcinilor asumate, pentru a răspunde prin fapte de studiu și muncă chemării adresate tinerei generații de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cadrul Congresului al XI-lea al P.C.R., grijii și încrederii pe care partidul o acordă tineretului țării ca participant activ la construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, la înaintarea spre comunism a patriei noastre.

„Codul etic al pionierului" și a dat sarcină tuturor consiliilor și comandamentelor pionierești să militeze neabătut pentru aplicarea lor cu consecvență în practică.Conferința dă sarcină Consiliului național al Organizației pionierilor să dezvolte conlucrarea cu Uniunea Tineretului Comunist, să perfecționeze formele și mijloacele de pregătire a pionierilor în vederea primirii lor în U.T.C., să atragă într-o măsură mai mare pe tinerii muncitori, țărani și intelectuali în procesul de educație comunistă a pionierilor.A IlI-a Conferință națională a Organizației pionierilor aprobă activitatea internațională a organizației, ca fiind în conformitate cu principiile ce stau la baza politicii externe a partidului și statului . nostru și exprimă voința și hotărîrea unanimă a întregii organizații de a acționa și în viitor în spiritul acestor principii.Recunoscători pentru condițiile de viață și de învățătură asigurate de partidul și statul nostru, pionierii României socialiste și educatorii lor se angajează în mod solemn să învețe și să muncească plini de însuflețire și entuziasm, să-și aducă contribuția pe măsura puterilor la sporirea frumuseții și bogăției patriei, la realizarea înaltelor Idealuri de progres și civilizație ale societății noastre socialiste. (Agerpres)

ANTIM IVIREANUL,
ctitor de cultura româneascăPrintre marile personalități care au lucrat la înălțarea edificiului culturii românești se numără mitropolitul Antim Ivireanul, de la a cărui naștere se împlinesc (potrivit unor aprecieri tradiționale, documentele neprecizînd data exactă) 325 de ani. De altfel, în biografia sa aflăm puține date privitoare la activitatea de începuturi. Mărturii grăitoare ne-au rămas, însă, în privința luminii pe care a revărsat-o mintea-i scînteietoare și cuvîn- tul său neîntrecut. Trăind într-o e- pocă de strălucitoare cultură și rafinată artă, cum a fost epoca brînco- veană, Antim a izbutit, prin talentele sale multiple, prin inteligența sa neîntrecută, să joace un rol de ptim plan în viața Țării Românești, fără ca vreunul dintre contemporani sau urmași să poată gîndi că n-ar fi meritat laudele și onorurile care i-au răsplătit rivna.Antim Ivireanul s-a născut în munții Caucaz, dintr-un neam de oameni cu vădite înclinații spre dreptate și independență. Luat în robie de către turci, din fragedă tinerețe, și răscumpărat de către patriarhia din Constantinopol — după obiceiul vremii — a fost recomandat lui Constantin Brîncoveanu — ca un om cu mari îndeminări pentru caligrafie, sculptură, broderie și desen. Era exact omul de care avea domnitorul nevoie, în planurile sale culturale. Și Antim avea să depășească cu mult așteptările strălucitului voievod, prin priceperea în ale tiparului, prin cultura sa deosebită și, mai cu seamă, prin identificarea lui deplină cu aspirațiile Țării Romanești, prin patriotismul său, prin simțul său politic.în anul 1691 îl întîlnim ca tipo- graf-călugăr la Mitropolia din București, de unde, în scurt timp, este trimis la Snagov, unde pune bazeie celei mai mari tipografii care funcționase vreodată la noi. cu posibilități de tipărire in limbile română, slavonă, greacă și arabă. Mare parte din utilaj a fost lucrat de mina sa, inclusiv turnarea literelor tipografice pentru limbile greacă și arabă. Gospodărește averea minăstirii, ca egumen, cîțiva ani. Dar invidiile „fețelor bisericești" izbutesc să-l înlăture de la Snagov. I se reproșează că a cheltuit bani prea mulți. — ceea ce e drept; numai că îi'cheituise nu pentru sine, ci făcînd tipografii și tipărind cărți pentru întreaga lume răsăriteană. Faptul este apreciat ca atare de către Brîncoveanu, care trece cu vederea „risipa" și, la 16 martie 1705, încuviințează alegerea lui Antim Ivireanul ca episcop al Rîmnicului. încă din primul an, a- cesta instalează la Rîmnicu-Vilcea cea dinții tipografie și, de comun a- cord cu domnul și cu bătrînul mitropolit Teodosie, începe traducerea în românește și tipărirea cărților fundamentale de cult, operă care duce la afirmarea deplină, a limbii române în biserică. Traducerile lui, într-o limbă neasemuit de frumoasă, au fost reeditate pînă aproape de zilele noastre. Tot din această vreme se păstrează și unica imagine a chipului său, pe peretele din dreapta al pronaosului minăstirii Govora, ctitorie a lui Radu cel Mare, pe care Ivireanul a reparat-o și a zugrăvit-o.Dar drumul vieții lui Antim nu

325 de ani de la naștere

„ROMÂNIA - FILM" prezintă
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME UNU 

„ORAȘUL VĂZUT DE SUS“

Scenariul : Marcel Păruș, Dumitru Solomon ; regia : Lucian Bratu : imaginea : Florin Mihăilescu ; muzica : Dan Ștefănică ; decoruri : Virgil Moise ; costume : Lidia Luludis ; sunetul : ing. Bujor Suru, ing. Tiheriu Borcoman. Cu : Margareta Pogonat, George Constantin, Iiarion Ciobanu, Aurel Giurumia, Andrei Csiky, Zephi Alșec, Corado Negreanu, Petre Gheorghiu, lea Matache, Cornel Revent, Ovidiu Schumacher, Anca Pandrea. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „București"
----------- l:

t V

PROGRAMUL I

9,30 Transmisiune directă de la 
Moscova : aspecte de la pa
rada militară și demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul 
zilei de 7 Noiembrie.

16.00 Teleșcoală. f
16,30 Emisiune în limba germană.
18,15 Seara Televiziunii sovietice 

— Treptele cincinalului — 
U.R.S.S. 1975 — CIntec și joc 
în ritm de țimbale — In stepa 
de sud Herson — documen
tar TV. — Microrecital : 

s-a oprit la Rîmnic. în ianuarie 1708 devine mitropolit, potrivit testamentului lăsat de Teodosie, prin care a- cesta îl recomanda ca succesor. Ni s-a păstrat discursul rostit ■ de Ivireanul cu prilejul instalării sale, discurs plin de patos și de poezie, în care își mărturisește credința și a- tașamentul față de poporul român, sentimente pe care avea să le întărească prin faptele întregii sale vieți, în acest discurs, așezat in fruntea celebrelor sale cuvîntări — sau Didahii, cum sint îndeobște cunoscute — și care fac din Antim poate cel mai mare orator al nostru pînă la Kogălniceanu, el se referă la jugul otoman, cu cortegiul său de suferințe, preocupare pe care o întîlnim șl în alte cuvîntări și scrieri. împotriva opresiunii străine, împotriva tuturor acelora care acceptau compromisurile cu opresorul, Antim avea să lupte pînă Ia capătul zilelor sale.O nouă dovadă a patriotismului său se dezvăluie în 1711, cînd, dincolo de prudența exagerată a lui Constantin Brinco- veanu, stăruie a- lături de Canta- cuzini, pentru u- nirea trupelor muntenești cu cele ale lui Dimitrie Cantemir și Petru cel Mare, în scopul scuturării stăpînirii otomane. îndrăzneala ii pare prea mare lui Brîncoveanu și domnitorul, împins și de prelații greci de la curte, se hotărăște să-1 scoată din scaun pe Antim. Dar acesta se disculpă prin două celebre scrisori de apărare (ce cuprind, printre altele, și numeroase elemente autobiografice) și face ca pînă la urmă să triumfe înțelepciunea domnului. Scoaterea din scaun avea să fie anulată — dar umbra ce s-a strecurat peste azurul colaborării celor doi ctitori de cultură românească n-a mai putut fi înlăturată.O altă expresie a patriotismului Iui Antim Ivireanul s-a vădit atunci cînd patriarhul Ierusalimului, Învățatul Hrisant Nottara — care-1 sprijinise mult — a încercat, în vara a- nului 1710, să știrbească din prestigiul și independenta bisericii române. Antim, sacrificînd vechea amiciție, s-a ridicat cu vehemență împotriva unor asemenea tendințe, pe care le-a înfierat cu sarcasm în corespondența purtată cu Țarigradul.Dar cea mai mare dovadă de identificare cu aspirațiile poporului — plătită cu viața — a constituit-o o- poziția lui Antim Ivireanul, în 1716, față de instaurarea domniilor fanariote. Demersul curajos și înțelept nu i-a reușit și Antim a fost ucis, după ce, din porunca fanariotului Nicolae Mavrocordat, a fost batjocorit și torturat de otomani. De aceea trupul său nu se odihnește în mî- năstirea ce-i poartă numele — splendidă ctitorie, ale cărei sculpturi în piatră sînt lucrate, în parte, de mîna sa — ci a fost aruncat în apele învolburate ale unui rîu din Tracia.Dar poporul român nu l-a uitat, păstrîndu-1 viu și pilduitor în cartea de aur a Istoriei și Culturii sale. Pentru tot ceea ce a lăsat limbii și culturii românești, pentru patriotismul său nealterat, Antim Ivireanul este sărbătorit în aceste zile de întreg neamul nostru, pentru care s-a jertfit — singurul care și-l poate revendica.
Gabriel ȘTREMPEI, 
director adjunct al Bibliotecii 
Academiei

Edith Pieha, Giuli Cioheli și 
Muslim Magomaev.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20.00 Univers științific.
20.40 Film artistic : ,.Decolarea se 

amînă“ — Premieră pe țară. 
O producție a studioului 
,,Mosfilm“.

21.55 Muzică ușoară românească.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex.
17,05 Muzică populară.
17.20 Reportaj T.
17,45 Un disc pe 625 de linii...
18.10 Vîrstele peliculei.
19.15 Ne cheamă vatra.
19,30 Telejurnal.
20,00 Operă-balet pentru copii.
21.15 Telex.
21.20 Viața economică a Capitalei.
21.40 Armonii intime.

■FAPTUL!
| DIVERS!
* Brațe !
! și inimi ale
| omeniei

I
 Secția forjă a întreprinderii 

„Unio" din Satu-Mare. Deunăzi, 
cineva a adus vestea ci fostul 

I maistru al secției, Ludovic Kiss
(ieșit la pensie cu patru ani în 
urmă), a fost internat într-o cli- 

Inică din Cluj-Napoca, unde urma 
să i se amputeze un braț — ope
rație obligatorie, spre a putea 
supraviețui bolii de care suferea. 

Ilntrucit pentru reușita operației 
era nevoie de transfuzii cu 
cantități mari de singe, toți cei 

115 forjori din schimbul condus 
cindva de maistrul Kiss s-au 
prezentat imediat la dispensarul 
întreprinderii „Unio“. Ei l-au 

I rugat pe medic ca, odată cu
singele, oferit cu generozitate, 
să-i trimită și un bilețel din par- 

Itea lor, pe care scria : „Sintem 
alături de dumneata, cu inimile 
și cu brațele noastre. Ca întot
deauna. Să ne trăiești, intru 

| mulți ani !“.

• Liceenii 
din Sinaia

j Liceul „George Enescu" din Sinaia a împlinit 50 de ani de (activitate. Dar ultima jumătate din... jumătatea de veac pe care o are a fost și cea mai rodnică.I Dovadă : în prezent, aproape1 000 de ingineri, specialiști, maiștri și tehnicieni din cunos- Icuta întreprindere de mecanică fină Sinaia au absolvit liceu! de alături. Lor li se adaugă alți 1 150 de strungari, frezori, lăcă- Ituși, montori etc., toți foști eleviai liceului. Tradiția continuă. In acest an, toți elevii liceului I (peste 300) efectuează practicași se formează ca viitori muncitori in atelierele întreprinderii. Și încă ceva : 80 la sută din I părinții liceenilor lucrează < inîntreprinderea respectivă. Au de la cine și ce să învețe.
I Patru pui 

de căprioară

I

I
I
I

I

Viorica, Valentina, Mugurel și 
Petrică... La aceste nume răs
pund patru pui de căprioară care 
stăteau astă-vară zgribuliți — nu 
de frig, ci de frică — intr-un lan 
de griu, prin care a trecut o 
combină. Fiind lanul mare și 
puii mici, combinerul nu i-a 
observat și i-a rănit. De-acolo, 
din culcușul lor, i-a ridicat 
șeful de fermă V. Ciocan, de la 
Stațiunea agricolă experimen
tală Secuieni (Neamț). I-a luat, 
i-a dus acasă, le-a oblojit răni
le, i-a hrănit, i-a întremat. 
Acum, cei patru — Viorica, Va
lentina, Petrică și Mugurel — 
poartă numele șefului de fermă 
și al celor din familia lui. Cînd 
vor fi in stare să se descurce 
singuri, vor fi redați pădurii...

Cînd doi 
se ceartă...Două oficii poștale se ceartă. Cel din Sebeș cu cel din Ocna Mureș. Primul zice : „La 19 aprilie a.c. v-am trimis mandatul poștal 2 494 cu banii pentru pensia lui Aurel Comșa din Uioara de Sus". Al doilea răspunde : „Nu am primit acest m.p." (mandat poștal). Primul oficiu face o adresă scrisă și insistă : „Am trimis m.p. cu nr...“. Al doilea, tot printr-o adresă scrisă, menține vechiul răspuns. Cearta continuă de mai bine de 6 luni de zile. Dar nici unul nu se gîndește și la pensionarul păgubit. Că la mijloc e vorba de neglijență se vede de la o... poștă.
Ce le lipsea ?

Slujba — slujbă (bună), ma
șina — mașină (frumoasă), casa 
— casă (cu tot ce-i trebuie omu
lui). Atunci, ce-i mai lipsea lui 
Vasile Moldovan din Cluj-Napo
ca ? Numai el știe, de vreme ce 
s-a apucat să dea tircoale noap
tea mașinilor parcate mai la în
tuneric și să le fure roțile. Și-a 
mai luat un aliat : pe Radu Ne
gru, tot din Cluj-Napoca. Nici 
lui nu-i lipsea nimic. Că și el 
avea slujba — slujbă (era pro
fesor), casa — casă (apartament 
proprietate personală), și mași
na — mașină (tot personală). A- 
mindoi au început să fure roți. 
Tocmai cind credeau că aface
rea merge... ca pe roate, au fost 
prinși asupra faptului și con
damnați : primul la patru ani 
închisoare, iar al doilea la doi 
ani.

Dintr-o

Si-privire
Aurel Petru, din comuna 

liștea, s-a suit intr-un autobuz 
pentru a merge la gara din Brăi
la. Cind să-și scoată bilet, a în
cremenit. Din cei 935 lei pe care 
ii avea la el cind se urcase m 
autobuz n-a mai găsit un ban. 
Și-a rotit privirea prin autobuz 
și a văzut un lucrător de mili
ție. I-a spus păsul. Milițianul 
și-a rotit și el privirea prin au
tobuz și l-a rugat pe șofer să 
oprească direct la sediul mi
liției. Acolo i-a debarcat pe cei 
doi hoți de buzunare pe care ii 
recunoscuse dintr-o privire. 
Erau Constantin Vasile și 
ceanu Angheluță, ambii 
Brăila.
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din iRubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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SCÎNTEIA — vineri 7 noiembrie 1975 PAGINA 5PrâH Io pnl âsn ol moloiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, joi dimineața, în vizită protocolară de prezentare, pe noul ambasador al Republicii Panama la București, Virgilio F. Brand- ford Hammitt.La întrevederea care a avut loc a participat Moises Torrijos, ambasador.A luat, de asemenea, parte Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri.Cu acest prilej, primul ministru român a discutat cu cei doi ambasa-
Vizita delegației Partidului Socialist

Unit din Berlinul occidentalJol, la sediul C.C. al P.C.R., delegația Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, condusă de președintele partidului, Gerhard Dane- lius, care efectuează o vizită de prietenie în țara noastră, a avut convorbiri cu tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. alP.C.R. La convorbiri au mai participat tovarășii Inge Kopp și Horst Schmitt, membri ai *Biroului și Se-
vremea

Ieri In țară i Vremea a tost In ge
neral închisă, mai ales în Moldova. 
S-au semnalat ploi slabe șl burnițe in 
Crișana, vestul Transilvaniei, Munte
nia șl, izolat, In Moldova. VIntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 
3 grade la Bistrița-Năsăud șl Ocna 
Șugatag și 15 grade la Banloc. In Bucu-

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL i

ECHIPA REPREZENTATIVĂ SUSȚINE DUMINICĂ 
UN JOC DE VERIFICARE EA BRAȘOVLotul reprezentativ se reunește azi dimineață, urmjnd ca duminică, la Brașov, să aibă loc un meci de antrenament cu echipa locală Tractorul (stadionul Tractorul — ora 14).Pentru acest meci, antrenorii (V. Stănescu și secunzii — D. Niculae și E. Jenei) vor folosi, probabil, următoarea formație pentru începerea jocului : Răducanu — Anghelini, Săt- măreanu II, G. Sandu, Hajnal — Georgescu, Dinu, Iordănescu — Lu- cescu, M. Sandu, Zamfir. Pe parcursul meciului vor fi utilizați șl alți jucători., *In cupele europene s-au înregistrat unele scoruri mari, calificări mai puțin scontate, citeva decizii prin lovituri de la 11 m. Astfel. în „Cupa U.E.F.A.", F.C. Bruges (Belgia) — Ipswich Town (Anglia) 4—0, după ce în meci-țur scorul fusese 0—3 ! Spartak Moscova a învins pe F.C. Koln și în deplasare, 1—0 (în primul meci, 2—0), iar Hamburger

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
GIMNASTICA : La sfîrsitul 

săptămînii, meciul România— 
CehoslovaciaSala sporturilor din parcul Dinamo va găzdui sîmbătă și duminică întîl- nirea internațională masculină de gimnastică dintre echipele României și Cehoslovaciei. în programul întîl- nirii figurează exerciții impuse și liber alese. Sîmbătă de la ora 15 au loc exercițiile impuse, iar duminică de la aceeași oră cele liber alese.

BASCHETAu continuat întrecerile ediției a 17-a a competiției internaționale de baschet feminin „Marele premiu al orașului Praga". Selecționata orașului București a învins cu scorul de 73—65 (35—37) selecționata secundă a orașului Praga. Alte rezultate : Varșovia — Praga A 83—70 (40—32) ; Moscova — Budapesta 67—36 (24—16).
ȘAHTurneul zonal de șah de la Pola (Iugoslavia) a continuat cu partidele rundei a Xl-a, în care maestrul român Aurel Urzică l-a învins pe marele maestru suedez Andersson. în clasament conduce Hazai (Ungaria) cu 6,5 puncte (1). Urzică se află pe locul 10 cu 4,5 puncte și o partidă întreruptă.în turneul zonal de șah de Ia Vrața (Bulgaria), după zece runde conduce marele maestru iugoslav Matulovici

(Urmare din pag. I)urnească tratativele din faza declarațiilor verbale, să ducă la elaborarea și înfăptuirea unor măsuri practice de dezarmare.Problema dezarmării s-a înscris in mod statornic ca una din problemele centrale ale tuturor înlîlnirilor și convorbirilor internaționale desfășurate la nivelul conducerii partidului și statului nostru. S-ar putea spune că nu există document politic bilateral în care, abor- dîndu-se problemele vieții internaționale, să nu figureze necesitatea înfăptuirii dezarmării. Declarațiile solemne semnate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Comunicatele comune cu prilejul vizitelor efectuate în state de pe cele mai diverse meridiane și de pe toate continentele, subliniază stăruitor imperativul dezarmării, relevă căi practice, direcții și mijloace de acțiune in vederea atingerii acestui scop.în toate aceste acțiuni, inițiative, propuneri, își găsește materializare politica partidului nostru, se reflectă orientările și documentele adoptate de congresele partidului, care au înscris dezarmarea ca una din preocupările centrale ale activității României socialiste pe plan internațional. în mod deosebit se cuvine relevată și în această privință importanța Congresului al XI-lea al partidului care a formulat un vast și cuprinzător program de dezarmare — program care stă la baza documentului difuzat acum la O.N.U. în elaborarea concepției unitare a partidului și statului cu privire la dezarmare, a programului concret, profund mobilizator care configurează obiectivele imediate și de perspectivă ale luptei pentru dezarmare, meritul hotărîtor revine se

dori probleme ale colaborării multilaterale dintre România și Panama.
★în aceeași zi, Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, a primit pe ambasadorul Moises Torrijos. în cadrul întrevederii au fost abordate aspecte ale dezvoltării colaborării în domeniul învățămîntului și pregătirii cadrelor.A fost de față Virgilio F. Brand- ford Hammitt, noul ambasador al statului Panama la București.(Agerpres)

cretariatului Comitetului director al P.S.U. din Berlinul occidental, Eberhard Schroder, membru in colegiul de fedacție al ziarului „Die Wahr- heit“, precum și tovarășii Mihnea Gheorghiu și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R.Cu acest prilej s-a procedat la o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor actuale și de perspectivă ale celor două partide.
reștl : Vremea a fost în general în
chisă. Temperatura maximă a fost de 
11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
șl 10 noiembrie. în țară : Vreme în ge
neral închisă. Izolat vor cădea pre
cipitații sub formă de burniță și ploaie 
slabă. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 2 șl plus 8 grade, mai cobo- 
rîte în depresiunile intramontane, Iar 
maximele între 6 și 16 grade. Dimi
neața și seara, ceață locală. In Bucu
rești : Vreme in general închisă. Vînt 
slab, ptnă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă. Dimineața și seara, ceață.

S.V. a învins la scor pe Steaua Roșie Belgrad, 4—0 (in primul meci, 1—1). Menționăm și rezultatul Dynamo Dresda — Honved 1—0 (în primul meci, 2—2). Printre echipele calificate se mai numără A.C. Milan, A.S. Roma, Vasas Budapesta, C.F. Barcelona, Ajax, Liverpool și altele, în „Cupa cupelor", Anderlecht a e- liminat pe Borac Banja Luka (3—0 ; 0—1), Motor Zwickau pe Fiorentina, după serii de penalti (0—1 ; 6—4) și Eintracht Frankfurt pe Atletico Madrid (2—1 ; 1—0). Alte echipe calificate : Celtic Glasgow, West Ham United etc. în „Cupa campionilor" surpriză este eliminarea echipei Rangers Glasgow de către campioana Franței, Saint-Etienne (1—2), ca. și scorul de 5—1 în meciul Real Madrid — Derbi County (în primul meci, 1—4). Alte echipe calificate : Bayern Mtinchen, Borussia Moenchengladbach, Hajduk Split, Benfica, P.S.V. Eindhoven, Dinamo Kiev și altele.
cu 6 puncte, urmat de Ermenkov (Bulgaria), Sigur jonsson (Islanda) 5,5 puncte (1), Wirthenson (Elveția) 5,5 puncte, Florin Gheorghiu (România) 5 puncte și două partide întrerupte. în runda a 10-a Florin Gheorghiu a remizat cu Radulov, rezultat consemnat și în partida Ma- tanovici—Matulovici.

LOTO
CÂȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 31 OCTOMBRIE 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 5,45 variante a 50 000 lei ; cat. 2 : 6,85 a 6 749 lei ; cat. 3 : 40,30 a 1 147 lei ; cat. 4 : 44,25 a 1 045 lei ; cat. 5 : 140,55 a 329 lei ; cat. 6 : 153,85 a 301 lei.REPORT CATEGORIA 1 : 24 352 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : Categoria A : 1,30 variante autoturism Dacia 1 300 ; cat. B : 4,50 a 7 578 lei ; cat. C : 8.55 a 3 988 lei ; cat. D : 20,60 a 1 655 lei ; cat. E : 68,10 a 501 lei ; cat. F : 124,25 a 274 lei ; cat. X : 1 895,55 a 100 Iei.REPORT CATEGORIA At 1317 lei.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 NOIEMBRIE 

1975CATEGORIA I : (13 rezultate)991,25 variante a 165 lei.
cretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care militează cu pasiune, realism și fermitate pentru ca marea problemă a dezarmării, a lichidării instrumentelor materiale ale ducerii unui nou război să-și găsească soluția în conformitate cu voința de pace și progres a tuturor popoarelor.Noul document românesc prezentat la O.N.U., purtînd titulatura „Poziția României" nu constituie însă o simplă expunere statică de poziție, o luare de atitudine „plato

nică", ci reprezintă un program concret de acțiune practică, imediată. El constituie un amplu și cuprinzător program de măsuri, realist, clar și coerent, toate cele 10 puncte ale sale alcătuind un tot organic, de natură să conducă la realizarea unor pași concreți și, în cele din urmă, la realizarea marelui deziderat al popoarelor — înfăptuirea dezarmării generale și totale.Este absolut evident că transpunerea în viață a acestui program corespunde imperativelor fundamentale ale păcii și destinderii. între cursul nou, spre destindere, spre dezvoltarea relațiilor dintre state în spiritul încrederii și respectului reciproc și continuarea cursei înarmărilor, există o totală contradicție ; nu poate exista o destindere reală atita timp cit in arsenalele statelor se acumulează cantități tot mai uriașe de arme, cu o forță de

Delegația Partidului „Noua Democrație" 
din Grecia a părăsit CapitalaDelegația Partidului „Noua Democrație" din Grecia, condusă de Gheor- ghios Bakatselos, fost ministru, deputat în parlamentul elen, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit, în cursul dimineții de joi, Capitala. Din delegație au făcut parte Gheorghios Tzitzicostas, Panaiotis Gherakis, Stavros Tataridis și Ioanis Antonopoulos, deputați în parlamentul elen.La plecare, pe aeroportul Otopenl, membrii delegației au fost salutați de Corneliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., deputat în M.A.N., Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Dimitri Papadakis, ambasadorul Republicii Elene la București, și membri ai ambasadei.

★într-o declarație făcută redactorului „Agerpres" loan Ivanici, conducătorul delegației Partidului „Noua Democrație" din Grecia a spus :„Am avut cinstea să fim primiți da secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolaa Ceaușescu, și-i sîntem deosebit de recunoscători pentru această întrevedere. Atit eu, cît și ceilalți membri ai delegației sîntem fericiți că am avut prilejul să cunoaștem această marș personalitate care este președintele Nicolae Ceaușescu".ReleVînd unele aspecte ale colaborării româno-elene pe plan balcanic, interlocutorul a , arătat : „Ambele noastre state acționează pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și cooperării, a bunei vecinătăți. Acest lucru își găsește o înaltă expresie în Declarația comună solemnă, semnată de președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Karamanlis, cu prilejul vizitei sale în România. în acest sens, se înscrie și propunerea guvernului elen de a se

TENIS

Turnegîe de la Stockholm 
si TokioISTOCKHOLM 6 (Agerpres). — Au continuat întrecerile turneului de tenis de la Stockholm. Campionul român Ilie Năstase l-a învins cu 6—2, 6—2 pe suedezul Anderson. Și alți favoriți au terminat învingători : a- mericanul Connors a cîștigat cu 6—3, 6—2 în fața vest-germanului Pinner, suedezul Borg l-a eliminat cu 6—0, 6—4 pe Taylor (Anglia), iar Ashe (S.U.A.) a dispus cu' 6—2, 6—4 de Waltke (S.U.A.). Alte rezultate : Okker (Olanda) — Pala (Cehoslovacia) 6—3, 6—3 ; Parun (Noua Zeelan- dă) — Andrew (Venezuela) 6—3. 6—4 ; Tanner (S.U.A.) — Estep (S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Van Dillen (S.U.A.) -Gerulaițis (S.U.A.) 6—4, 6—3. În primul tur al probei de dublu masculin Năstase și Connors au întrecut cu 6—3, 6—2 pe Neely (S.U.A.) și Rosen (Suedia).în optimile de finală ale turneului de la Tokio au fost înregistrate următoarele rezultate : Newcombe (Australia) — Tezuka (Japonia) 6—4, 6—1 ; Orantes (Spania) — Carmichael (Australia) 6—0. 6—1 ; Rosewall (Australia) — Thung (Olanda) 6—2, 6—3 ; Ramirez (Mexic) — Case (Australia) 6—4, 6—3 ; Pohmann (R.F.G.) — Delaney (S.U.A.) 6—1, 6—3 ; Crealy (Australia) — Gottfried (S.U.A.) 6—3, 2—6, 6—1 ; Solomon (S.U.A.) — Higueras (Spania) 6—4. 6—3 ; Roche (Australia) — Warwick (Australia) 6—1, 4—1 (abandon).Emisiuni sportive pe micul ecranSîmbătă, 8 noiembrie, ora 15,25, handbal masculin: R.F.G. — România. Rezumat primit de la Eppelheim; ora 16,00 fotbal : Ujpest Dozsa Budapesta — Benfica Lisabona (meci retur in „Cupa Campionilor Europeni"). Se- lecțiuni înregistrate de la Budapesta.Duminică, 9 noiembrie, ora 15,00 : „Cu 8 luni înaintea Jocurilor Olimpice de vară de la Montreal" — film primit de la televiziunea canadiană ; ora 15,15 rugbi : Selecționata divizionară a României — Waitemata (campioana provinciei Auckland din Noua Zeelandă) — repriza a Il-a. Transmisiune directă de la stadionul din Parcul Copilului ; ora 22,10, handbal masculin : R.F.G. — România (repriza a Il-a). Transmisiune directă de la Saarbriicken.

distrugere tot mai teribilă. Continuarea cursei înarmărilor nu poate decit să submineze procesul de destindere, după cum, dimpotrivă, completarea destinderii politice prin măsuri de dezarmare este unica modalitate de a-i asigura un conținut efectiv, stabilitate și trăinicie.Programul de acțiune propus de România, întreaga activitate atît de tenace depusă de țara noastră pentru înfăptuirea dezarmării răspund nu numai intereselor vitale ale consolidării păcii, ci și cerințelor majore ale progresului economic al 
DEZARMAREA

popoarelor, al înfloririi civilizației umane. în condițiile în care marea majoritate a omenirii este confruntată cu problema atît de gravă a subdezvoltării, cînd fenomenele de criză economică afectează toate statele, este . împotriva rațiunii ca uriașe resurse materiale și umane să fie mai departe irosite în scopuri militare, în loc de a fi fructificate pentru soluționarea nevoilor popoarelor. îndatoririle și răspunderile fundamentale față de propriul popor, față de istorie, dictează fiecărui stat, fiecărui guvern să acționeze cu hotărîre pentru reconver- siunea în scopuri pașnice a mijloacelor consumate de cursa înarmă- r lor, să aloce Resursele astfel eliberate sprijinirii eforturilor statelor în curs de dezvoltare, lichidării decalajelor economice dintre state.Preconizînd un ansamblu coerent de măsuri, România a evidențiat 

convoca o conferință la nivelul ad- juncților miniștrilor coordonării și planificării din țările balcanice. Prin dezvoltarea relațiilor economice, comerciale și culturale, cred că se va întări și mai mult conlucrarea prietenească dintre statele din zona balcanică.Referindu-se, în context, la situația din Cipru, Gheorghios Bakatselos a apreciat că „soluționarea acestei probleme nu poate fi realizată decît pe cale pașnică, prin aplicarea rezoluțiilor Adunării Generale și Consiliului de Securitate".în încheiere, șeful delegației elene a spus : „în timpul șederii in 1 țara dumneavoastră, am avut ocazia să vizităm unele obiective economice, social-culturale și turistice. Am constatat, cu acest prilej, că România a înregistrat progrese . importante pe care le stimăm. Aș dori să subliniez în mod deosebit căldura cu care ne-a întîmpinat poporul român ; pretutindeni am constatat sentimentele de prietenie nutrite față de poporul grec. Vă asigur că aceleași sentimente animă poporul grec față de poporul român". (Agerpres)
La dispoziția populației tot mai multe

mărfuriColectivele de muncă din unitățile industriei ușoare contribuie la aprovizionarea populației cu cantități sporite de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul de toamnă-iarnă. Prin folosirea mai judicioasă a resurselor de care dispun, oamenii muncii din acest sector al economiei naționale sînt hotărîți să livreze unităților comerciale un volum

Se extinde rețeaua de mari
magazineCu noul magazin dat recent în folosință la Craiova, numărul marilor magazine universale și generale a ajuns la 65 (fată de 31 cite erau în 1970), urmînd ca oină la sfîrsitul acestui an alte două unități similare să fie puse la dispoziția publicului la Bacău si Reșița. După cum am fost informați la Ministerul Comerțului interior, se prevede ca în anii următorului cincinal, în toate localitățile reședință de județ să funcționeze cite un mare magazin, numărul total al acestor u- nităti urmînd să ajungă în anul 1980 la 86. în paralel, avîndu-se în vedere utilitatea si eficienta magazinelor tip B.I.G.. avantajele ce le prezintă aceste unităti pentru buna aprovizionare a populației. este în curs de realizare un program special de construire a 24 asemenea unităti (cu o suprafață cuprinsă între 1 200 și 8 600 mo fiecare). Astfel. pînă la sfîrsitul a- nului 1980 vor fi deschise magazine B.I.G. în mai multe centre muncitorești : 1» Medias. Reghin J Caransebeș. Petroșani. Tîrnăveni. Turda. Făgăraș. Pașcani. Hunedoara. Otelul Roșu. Dei. Curtea de Argeș, Cîmpulung. Călărași. Codlea. Zalău. Bistrița s.a. Prin toate a- ceste construcții, prin noile unităti care se vor amplasa Ia parterele blocurilor de locuințe (în continuare principala formă de sporire a suprafeței de vînzare). prin modernizarea actualelor magazine, ca si prin readucerea în circul-

industriale dde mărfuri superior celui prevăzut în programul de aprovizionare aprobat de conducerea partidului și statului.Astfel, fabricile de confecții livrează în plus mai mult de 135 000 de paltoane, pardesie, sacouri, costume și alte confecții, cele de tricotaje pregătesc 1,5 milioane articole de îmbrăcăminte din lînă și bumbac, mai mult de 1,1 mili-

tul comercial a unor foste vaduri de desfacere. se estimează creșterea cu aproape 80 la sută — în 1980, fată de 1970 — a suprafeței unităților din cadrul M.C.I.Noul magazin universal din Craiova — ..Mercur" — pe care vi-1 prezentăm alăturat în imagine — dispune de o suprafață utilă de peste 6 500 mp. fiind dotat cu u- tilaie comerciale moderne ce permit practicarea formelor a- vantaioase de vînzare : autoservirea și expunerea liberă a
Întotdeauna și subliniază și în documentul prezentat la O.N.U. imperativul prioritar al dezarmării nucleare, al scoaterii în afara legii a armelor atomice. Creează pericole din cele mai grave faptul că o serie de cuceriri, mereu și mereu mai înalte, ale revoluției tehnico-științi- fice sînt folosite pentru creșterea forței distructive a armelor atomice, pentru crearea de noi și noi tipuri de arme de exterminare in masă. Scoaterea armelor nucleare in afara legii — cerință exprimată vibrant și cu prilejul Conferinței 

pentru securitate și cooperare In Europa de președintele Nicolae Ceaușescu, — ar însemna lichidarea unora din principalele instrumente ale .politicii de forță, îndeplinin- du-se, astfel, o condiție fundamentală a reducerii tensiunii, a consolidării destinderii, întăririi încrederii și securității internaționale. ît? același sens, adoptarea unor măsuri parțiale de dezarmare și dezangajare militară, concepute nu ca scop In sine, ci ca trepte ducînd în mod necesar, în final, la dezarmarea generală ; crearea de zone de pace și colaborare lipsite de arme nucleare: participarea, în condiții de egalitate în drepturi, a tuturor statelor la dezbaterea măsurilor de dezarmare; sporirea rolului și eficienței O.N.U. în acest domeniu — toate acestea se înscriu ca direcții fundamentale spre rezolvarea efectivă și radicală a problematicii dezarmării.

Cronica zileiTovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., a primit delegația de activiști ai Asociației de prietenie so- vieto-române, condusă de D. N. Haritonov, adjunct al ministrului învă- țămîntului superior și mediu de specialitate din R.S.F.S. Rusă, care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., participă la festivitățile organizate in țara noastră cu ocazia celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.*Președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt, Sayed Marei, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia realegerii în această funcție.
★Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului austriac al afacerilor externe, Erich Bielka, pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria.

sezonoane ciorapi și dresuri. Magazinele vor primi, de asemenea, aproape 1,5 milioane mp țesături din lînă și bumbac, precum și aproape 800 000 perechi încălțăminte peste cantitățile prevăzute în program.în următoarele două luni unitățile industriei ușoare vor pune la dispoziția populației cu 45 la sută mai multe bunuri față de prevederile de plan.

universale și generale

mărfurilor. Cele 50 de raioane ale magazinului permit desfacerea unui volum anual de mărfuri de aproape 400 milioane lei.O precizare de sezon : în perioada Tîr- gului de toamnă din acest an toate magazinele universale si generale, ca si celelalte unităti din rețeaua M.C.I. oferă cumpărătorilor un bogat sortiment de produse de toamnă ei Iarnă.
Mihai IONESCUFoto : E. Dichiseanu

Adreslndu-se tuturor statelor, tuturor guvernelor pentru a trece fără întîrziere la dezbaterea, negocierea și înfăptuirea unor asemenea măsuri, România consideră că un rol hotărîtor revine popoarelor, forțelor sociale și politice cele mai largi. Este o realitate că popoarele sînt cele care au cel mai mult de suferit de pe urma înarmărilor, însăși ființa lor biologică fiind amenințată în cazul unor conflagrații nucleare, pe seama popoarelor se desfășoară cursa înarmărilor, care le privează de uriașe resurse — și tocmai de aceea popoarele înseși sînt chemate să ia cauza dezarmării în propriile mîini, să-și facă auzit cu fermitate glasul, să desfășoare puternice acțiuni combative de masă pentru realizarea de progrese reale pe calea dezarmării generale și în primul rind a dezarmării nucleare, în numele idealurilor păcii, securității și progresului.Documentul prezentat de România la O.N.U. răspunde tocmai a- cestei cerințe fundamentale. Poziția consecventă a României în problema dezarmării se înscrie, astfel. în deplin consens cu interesele vitale ale omenirii, cu însuși mersul istoriei. Partidul nostru, România socialistă își ridică puternic glasul in vederea canalizării energiilor și u- nirii eforturilor tuturor forțelor iubitoare de pace, tuturor popoarelor, chemînd la luptă hotărîtă pentru excluderea cu desăvîrșire din viața internațională a înseși mijloacelor de ducere a războaielor, pentru instaurarea unei păci trainice pe planeta noastră. Poporul român își afirmă hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru ca aceste deziderate vitale ale întregii umanități să devină realitate vie și trainică.

OMAGIULa Bacău au avut loc două manifestări omagiale prilejuite de împlinirea a 75 de ani de la nașterea cunoscutului om politic, militant de seamă al mișcării noastre muncitorești, Lu- crețiu Pătrășcanu. In Parcul Libertății, la intrarea pe „Aleea oamenilor de seamă", a fost dezvelit bustul lui Lucrețiu Pătrășcanu, operă în bronz realizată de V. Gorduz. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, muncitori, intelectuali, studenți, pionieri. Figura celui omagiat a fost evocată de Gheorghe Roșu, prim-secretar al comitetului județean de partid, conf. univ. Mihai Merfea, rectorul institutului pedagogic, Augustin Ungureanu, președintele tribunalului județean, Pavel Chiri- țescu, membru de partid din ilegalitate, eroul muncii socialiste Gheorghe Farcaș, muncitor la Combinatul de celuloză și hîrtie „Letea", Elena Pătrășca- nu-Veakis, fosta tovarășă de viață a lui Lucrețiu Pătrășcanu.în aceeași zi, la liceul care-i poartă numele a fost vernisată expoziția „Viața și opera lui Lucrețiu Pătrășcanu", cuprin- zînd documente, scrisori, fotografii, obiecte care au aparținut acestui înflăcărat militant comunist, om politic si de cultură. (Gheorghe Baltă).
CINEAMATORII 

ARGEȘENISecția de propagandă a Comitetului județean de partid Argeș a organizat o consfătuire de lucru a cinecluburilor. Cu acest prilej a fost analizată experiența cineaștilor amatori din județ în reflectarea realităților economice, a acțiunilor culturale, politico-educative. S-au stabilit noi acțiuni pentru extinderea acestei forme a muncii politice de masă : înființarea de cinecluburi în toate marile unități economice din orașele ju
A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 21/1975Revista se deschide cu editorialul „Tineretul — viitorul patriei noastre socialiste". în continuare sînt publicate articolele „Comunistul — omul cu o conștiință înaintată" de IULIAN PLOȘTINARU, „Utilizarea eficientă a capacităților de producție" de VASILE M. POPESCU, „Sistematizarea și arhitectura orașelor" de CEZAR LĂ- ZĂRESCU și „Un eminent militant și teoretician al partidului nostru comunist" de GH. I. IONIȚA.Rubrica CONSULTAȚII cuprinde articolul „Determinismul social. Obiectiv și subiectiv in procesul dezvoltării sociale" de VIOREL POPESCU. La rubrica ȘTIINȚA - ÎNVAȚAMÎNT sîntinserate articolele „Perfecționări necesare în organizarea ac- '

„L'HUMANITE DIMANCHE";

„Miliarde provenite 
din resturile menajere"

® „Munți" ia fel de bogațl ca și zăcămintele na
turale ® 0 industrie care devine tot mai rentabilă„Din primăvară, serviciul de salubritate din Hâvre a început să colecteze recipiente și ambalaje din poli- clorură de vinii (PVC) din trei cartiere ale orașului, în care trăiesc 36 000 de persoane. în fiecare săptămână se recuperează circa o tonă de mase plastice, ceea ce înseamnă jumătate din greutatea recipientelor utilizate de locuitorii acestor cartiere. Deșeurile amintite sînt vîndute cu un franc kilogramul uzinei Dorlyl din Hâvre, care le transformă, prin presare, în conducte de apă și țevi protectoare pentru cablurile telefonice. Franța este o adevărată mină de astfel de materii prime : în fiecare an se aruncă peste 150 000 tone de PVC.Municipalitatea din Hâvre, în fruntea căreia se află un comunist, a organizat, totodată, colectarea deșeurilor de hîrtie și cartoane. La fiecare 25 000 locuitori se adună lunar o cantitate de 26—27 tone. „Reciclarea", adică reintroducerea în circuitul productiv a acestor deșeuri este deosebit de avantajoasă : fabricarea hirtiei și cartoanelor din deșeuri necesită numai o treime din apa și energia electrică care se consumă atunci cînd ele sînt obținute din material lemnos. Este vorba aici nu numai de economisirea materiei prime și energiei, ci și de salvarea pădurilor.La fel de rentabilă este și reciclarea deșeurilor de metal : topitoriile care lucrează cu fier vechi consumă de cinci ori mai puțină energie electrică decît acelea care folosesc minereul de fier. Aluminiul obținut din deșeuri necesită de 10 ori mai puțină energie electrică decît cel produs din bauxită.în fiecare an, populația Franței „produce" 11 milioane tone de resturi menajere, iar industria și comerțul — 13 milioane tone de deșeuri. Fiecare automobil ieșit de pe banda de fabricație lasă în urma sa diverse rebuturi (din metal, plastic sau cauciuc) care cintăresc cît două treimi din greutatea sa. Jumătate din aceste rebuturi sînt definitiv pierdute. Numai marile magazine, care concentrează un sfert din comerțul cu amănuntul, vor arunca în acest an 350 000 tone de ambalaj din carton și 80 000 tone din lemn. „Munții" de deșeuri sînt la fel de bogați ca vestitele zăcăminte naturale. Ei reprezintă anual 35 000 tone de aluminiu, 20 000 tone de cupru, fier, crom și plastic, un milion tone de sticlă. Specialiștii apreciază că dacă aceste deșeuri vor fi recuperate, tn special cele de mase plastice, 

dețului, în unele comune ; organizarea pe lîngă casele de cultură a unor cursuri de specializare a cineaștilor ; inițierea unei gale de filme ale amatorilor, in vederea premierii celor mai bune producții, avînd ca temă activitatea economică și munca educativă. (Gheorghe Cirstea).
BRIGĂZILE ARTISTICE 

DE AGITAȚIE 
ALE FORESTIERILOR 

IN CONCURSLa clubul Combinatului de prelucrare a lemnului din Caransebeș s-a desfășurat faza interjudețeană a festivalului- concurs al brigăzilor artistice de agitație din ramura forestieră și a materialelor de construcții. Au participat cele mai bune brigăzi artistice de agitație din județele Alba, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Seve- rin. Juriul a selectat pentru faza pe țară formațiile de la Fabrica de produse ceramice din Jimbolia, Combinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș și întreprinderea de prelucrare a lemnului din Timișoara. (Nicolae Cătană).
„FLORILE TINEREȚII"La Craiova s-a desfășurat timp de trei zile cea de-a Il-a ediție a festivalului-concurs „Florile tinereții", manifestare cultural-artistică dedicată, anul acesta, Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. Au participat peste 100 de tineri interpreți de muzică ușoară și populară, reprezentanți ai formațiilor artistice de amatori din județ, precum și ai cluburilor ^tineretului și caselor de cultură din alte județe. La reușita festivalului, care s-a bucurat de o largă audiență la public, au contribuit și artiștii profesioniști invitați de organizatori. (Nicolae Băbălău).

tivității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică" de MIRCEA PUPĂZĂ și „Educația în perspectiva dezvoltării personalității umane" de ION NEGREȚ. La rubrica CREAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ este cuprins articolul „Filmul și dezideratele morale ale societății noastre socialiste" semnat de VALERIAN SAVA. Articolul „Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie" de VASILE BUGA este publicat Ia rubrica DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCĂ MONDIALĂ".. În continuare, revista conține binecunoscutele rubrici VIAȚA INTERNAȚIONALĂ, CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII și REVISTA REVISTELOR.

hîrtie și cupru, valoarea importurilor Franței va putea fi redusă în 1980 cu 5 miliarde de franci ! în baza unei legi din 16 iulie, o agenție națională va organiza recuperarea deșeurilor. Ea va acorda, în acest scop, subvenții provenite din perceperea unor taxe speciale. La cumpărarea unui automobil nou, de pildă, se va percepe o taxă de 300 de franci pentru a acoperi, după uzarea sa, cheltuielile de casare.La drept vorbind, ideea recuperării și reciclării deșeurilor nu este nouă. In secolul trecut Marx denunța risipa din industria textilă și arăta avantajele reintroducerii în circuitul economic a deșeurilor de bumbac.Și negustorii noștri de fier vechi, departe de a fi marxiști, au dovedit rentabilitatea recuperării deșeurilor, transformind această îndeletnicire într-o adevărată industrie : 6—7 milioane tone de fier vechi, 750 000 tone de metale neferoase — o cifră de afaceri de 10 miliarde franci în 1974. O treime din producția de plumb, cupru și aluminiu, 7 milioane tone de oțel provin din recuperări. O întreprindere din Saint-Pierre-de-Chan- dieu, care se ocupă de recuperarea fierului vechi, demontează zilnic 350 de automobile casate, obținînd de la fiecare pînă la 450 kg de diverse metale. Aceste deșeuri sînt foarte căutate de siderurgia... italiană. Ea le folosește ca materie primă la producerea de automobile, care le concurează pe cele franceze. Rentabilitatea acestor afaceri este cît se poate de bine rezumată în acest titlu din ziarul Le Monde : „Ieri negustori de fiare vechi, mîine președinți — directori generali".La 1 iulie 1975 a fost creat, la Limey, primul mare centru din Franța de prelucrare a deșeurilor industriale (acizi, uleiuri, solvenți), cu o capacitate anuală de 250 000 tone. Dar acesta nu este decît primul din elementele unui enorm complex care va cuprinde uzine de tratare a resturilor menajere, de purificare a apei industriale, de reutilizare a metalelor, maselor plastice și sticlei. Astăzi peste 90 la sută din produsele care rezultă de pe urma incinerării resturilor menajere sînt recuperabile ! metale feroase și neferoase și aliajele acestor metale, sticlă, pînă și zgura — din care se fabrică cărămizi, țigle etc. în prezent, să fac cercetări în vederea elaborării unei metode care să permită sortarea și recuperarea deșeurilor direct, fără să se mai recurgi la incinerare".
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Rezolvarea problemei palestinene—condiție 
indispensabilă pentru instaurarea unei păci 

juste și durabile în Orientul Apropiat
Dezbaterile din plenara Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 6. — Corespondentul Agerpres transmite :
Dezbaterile din plenara Adunării Generale asupra problemei palesti- 
nene, la care participă numeroși delegați ai statelor membre, relevă 
o largă recunoaștere a rolului pe care O.N.U. este chemată să-l joace 
in rezolvarea politică a conflictului din Orientul Apropiat, pentru e- 
dificarea unei păci drepte și trainice in această regiune. Invitarea la 
dezbateri, in calitate de observator, a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) este apreciată ca o recunoaștere a dreptului po
porului palestinean de a participa, prin reprezentantul său legitim, la 
abordarea problemelor care privesc direct drepturile și interesele sale 
naționale.

Cu prilejul celei de-a 58-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Tovarășul J. Țedenbal a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

Luînd cuvîntul în dezbateri, reprezentantul României la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu,, a subliniat că țara noastră se numără printre statele care au inițiat atît înscrierea pe a- genda O.N.U. a punctului privind chestiunea palestineană, cit și rezoluția vizînd acordarea statutului de observator Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a fost printre primele țări care au recunoscut O.E.P. Expresia elocventă a relațiilor de prietenie și solidaritate cu poporul palestinean au constituit-o întîlnirile și convorbirile la cel mai înalt nivel dintre președintele României, Nicolae Ceaușescu, și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat.Subliniind că rezolvarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele sale naționale reprezintă o condiție indispensabilă pentru instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat, reprezentantul român a arătat că ignorarea în continuare a aspirațiilor și drepturilor legitime ale acestui popor nu poate decît să perpetueze și să agraveze conflictul din zonă, periclitînd pacea lumii. El a arătat, de asemenea, că țara noastră vede în legitimitatea statului palestinean o confirmare practică a dreptului sacru al tuturor popoarelor din această zonă de a se dezvolta liber și independent, de a beneficia de roadele cooperării internaționale, relevînd că guvernul român s-a pronunțat constant pentru o soluționare politică a situației din Orientul Apropiat și depune e- forturi continue pentru a contribui la o asemenea soluție. în context, vorbitorul a> declarat c^ România consideră că este necesar ca Israelul să-și retragă trupele din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, să se ajungă la reglementări care să asigure integritatea și suveranitatea fiecărui stat din această t zonă, să fie soluționată în mod corespunzător problema poporului palestinean, pornindu-se de la recunoașterea dreptului său la o existență de sine stătătoare, corespunzător intereselor sale naționale.La Conferința de pace de la Geneva, desfășurată sub auspiciile O.N.U.— a arătat în încheiere reprezentantul țării noastre — trebuie să ia parte șl O.E.P., pe picior de egalitate cu ceilalți participanți, astfel ca regle-
★NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).— Observatorii permanenți ai Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud la O.N.U. au solicitat președintelui A- dunării Generale, din însărcinarea guvernelor lor, să scoată de pe ordinea de zi a actualei sesiuni discutarea problemei privind raportul Consiliului de Securitate referitor la cel de-al doilea veto al S.U.A. în consiliu împotriva cererii celor două state vietnameze de a fi admise în rîndul membrilor O.N.U. Guvernele R.D.V. și R.V.S. au propus, totodată, includerea acestui punct ca problemă, importantă și urgentă, pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale. Adunarea Generală a

0 cuvîntare a președintelui R. P. CongoBRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — Poporul congolez este ferm hotărît să meargă pe calea dezvoltării neca- pitaliste — a declarat Marien N’Gouabi, președintele Republicii Populare Congo, președinte al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, în cadrul unui miting desfășurat la Brazzaville. în construirea societății noi — a spus președintele — rolul de avangardă revine partidului proletariatului, partidului marxist-le- ninist. Un astfel de partid este și Partidul Congolez al Muncii.Marien N’Gouabi a prezentat, apoi, sarcinile principale ale etapei actuale

LIMA

țările latino-americane pășesc 
in „era oțelului"Nu de mult. Lima a găzduit Congresul la- tino-american al siderurgiei, avînd ca temă centrală însemnătatea pe care este chemată să o aibă producția de oțel în procesul industrializării țărilor de pe continent. Reuniunea a fost organizată de I.L.A.F.A. (Institutul latino-american al fierului și oțelului), organism de analiză și studii tehnice și economice, înființat în 1959.în perioada actuală, cînd majoritatea țărilor lătino-americane sînt angajate în realizarea unor planuri de accelerare a dezvoltării, eforturile pentru punerea cît mai largă în valoare a resurselor materiale și umane proprii includ, ca un obiectiv important, impulsionarea producției siderurgice. Producția de oțel a A- mericii Latine a sporit considerabil în ultimii ani — de la 4 milioane de tone, în 

1959, la 17.5 milioane în 1974. Dacă în deceniul trecut doar patru țări (Argentina. Brazilia, Chile și Mexic) aveau întreprinderi siderurgice, în prezent au devenit membri ai „clubului siderurgic" și Peru, Venezuela, Columbia.Consolidarea controlului național asupra resurselor naturale — inclusiv minele de fier recent naționalizate în Peru și Venezuela — constituie o pîrghie importantă pentru stimularea producției în sectorul siderurgic. Cu atit mai mare este necesitatea dezvoltării acestuia cu cît, în pofida ritmului de creștere a producției siderurgice lati- no-americane, ea reprezintă numai 2,5 la sută din producția mondială. Din datele prezentate la forumul de la Lima rezultă că în timp ce țările industrializate realizează o medie anuală de 700 kilograme de o-

mentările ce vor fi convenite să asigure realizarea drepturilor sale naționale legitime. România este hotă- rită să sprijine activ, in continuare, Organizația Națiunilor Unite în eforturile sale pentru realizarea drepturilor naționale ale poporului palestinean, în scopul rezolvării juste și definitive a situației din Orientul A- propiat.în cuvîntul său, delegatul U.R.S.S. a relevat importanța pe care o are găsirea unei soluții în problema palestineană în contextul unei reglementări de pace în Orientul Apropiat. El a expus poziția guvernului sovietic, potrivit căreia soluționarea conflictului atabo-israelian poate fi obținută pe baza aplicării rezoluțiilor O.N.U. care prevăd retragerea trupelor Israelului de pe toate teritoriile arabe ocupate, garantarea drepturilor tuturor statelor din regiune la existență și dezvoltare independentă, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său de a avea un stat național.Reprezentantul R.P. Chineze a exprimat sprijinul guvernului său față de cauza poporului palestinean, subliniind că problema palestineană reprezintă un element de bază al reglementării situației din Orientul A- propiat. Relevînd importanța pe care o are găsirea unei soluții durabile în conflictul arabo-israelian, delegatul chinez a arătat că tergiversarea unei reglementări a situației din această regiune duce la perpetuarea unui focar de tensiune, care amenință pacea internațională.Ambasadorul Franței a declarat că Națiunile Unite au responsabilitatea de a lua în considerație „legitimitatea umană și istorică a unei. patrii palestinene și de a proceda în așa fel, încît Israelul să poată coexista pașnic cu toți vecinii săi. Bazele a- cestei coexistențe trebuie, în mod firesc, să fie recunoașterea tuturor drepturilor și, totodată, respectarea tuturor obligațiilor recunoscute prin Cartă". în discursul său, reprezentantul Franței a invitat Israelul .„să admită acest fapt politic major pe care îl reprezintă drepturile poporului palestinean de a avea o patrie" și a cerut, totodată, „tuturor celorlalte părți să recunoască drepturile Israelului ca stat, în condiții de egalitate cu toți membrii O.N.U.".
*O.N.U. a aprobat prin consens examinarea acestei probleme la cea de-a XXXI-a sesiune.După cum se știe, după înaintarea de către Consiliul de Securitate a raportului său către Adunarea Generală în această chestiune, un mare număr de state membre au cerut consiliului să reexamineze cererile de admitere în O.N.U. ale celor două state vietnameze.NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U., întrunit joi dimineața, a adoptat, în unanimitate, un apel prin care cheamă Marocul să oprească imediat marșul plănuit asupra Saharei occidentale.

a revoluției congoleze, subliniind necesitatea luptei active împotriva reminiscențelor burgheze în conștiința oamenilor. în acest sens — a spus el — membrii partidului trebuie să fie un exemplu, să respecte cu strictețe statutul și programul partidului. Președintele N’Gouabi s-a referit la acțiunea de curățire a organizațiilor partidului și instituțiilor de stat de elementele care frinează progresul social. în încheiere, șeful statului congolez a subliniat rolul deosebit al sindicatelor și al altor organizații obștești în îndeplinirea sarcinilor vizînd ■> transformarea țării.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

țel pe locuitor. în țările latino-americane aflate pe calea dezvoltării această medie este de numai 100 de kilograme.La congres s-a relevat că, potrivit planurilor naționale de dezvoltare a industriei grele, în 1980 producția de oțel a țărilor latino-americane se va tripla față de 1974, a- tingînd 55 milioane de tone. Se va ajunge, astfel, la o cotă de 8 la sută din producția mondială de oțel. A- cest nivel al producției solicită atît masive investiții, cît șl e- forturi pentru asigurarea și pregătirea personalului necesar — 400 000 de muncitori și tehnicieni. Un efort considerabil, care, așa cum s-a subliniat la congres, paralel cu mobilizarea intensă a resurselor proprii, implică o largă cooperare internațională.
Eugen POP

ADUNARE SOIEMNÂ IA MOSCOVAMOSCOVA 6 (Agerpres). — La Palatul Congreselor de la Kremlin a avut loc, joi după-amiază, o adunare solemnă consacrată celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Leonid Brejnev, A. Kosîghin, N. Podgornii, alți conducători de partid și de stat sovietici.în sală, alături de delegațiile de peste hotare, se afla, de asemenea, delegația Consiliului General A.R.L.U.S., condusă de Ristache Florea, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Dîmbovița.Au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați în Uniunea Sovietică.Raportul la adunare a fost prezentat de Arvid Pelșe, membru al Biroului Politic, președintele Comitetului controlului de partid de pe lingă C.C. al P.C.U.S. Vorbitorul a eviden țiat că sărbătorirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie are o semnificație deosebită anul acesta, cînd partidul comunist și poporul sovietic întîmpină cel de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S., care va face bilanțul rodnicei activități creatoare a cincinalului ce se încheie, va deschide noi perspective pentru înaintarea țării spre comunism, va trasa principalele direcții ale politicii externe a partidului și statului sovietic. Re- ferindu-se la succesele obținute de Uniunea Sovietică, el a relevat că producția industrială a crescut, în perioada de după Revoluție, de 203 ori. în prezent, într-o singură zi se produce de trei ori mai mult oțel și se extrage de șapte ori mai mult țiței decit în aceeași unitate de timp din 1955. în anii actualului cincinal au intrat în funcțiune aproximativ 2 000 de întreprinderi industriale. Numai în primele nouă luni ale acestui an s-a realizat o creștere a producției industriale cu 7,7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut ; patru cincimi din acest spor a fost realizat pe baza creșterii productivității muncii.O atenție deosebită a fost acor
REVOLUȚIA PORTUGHEZA RECLAMA REALIZAREA 

UNUI FRONT UNIT AL TUTUROR FORȚELOR PROGRESISTE 
— declară primul ministru Pinheiro de AzevedoLISABONA 6 (Agerpres). — „Poporul Portugaliei și Mișcarea Forțelor Armate au ales ca scop final al revoluției portugheze socialismul" — a declarat primul ministru Pinheiro de Azevedo intr-un discurs pronunțat în localitatea Faro. „In ceea ce privește căile de realizare a socialismului — a arătat premierul — pot exista opinii diferite ; nu poate fi vorba însă de divergențe cînd este vorba de obiectivul final. Socialismul înseamnă dobîndirea mijloacelor de producție de către clasele muncitoare, lichidarea exploatării omului de cătrp. qțn, construirea , unei fără clase. A fi socialist In Portu

agențiile de presa transmit:
Delegațiile celor trei miș

cări angoleze de eliberarela reuniuneanațională prezenteBiroului Politic al O.U.A. — relatează postul de radio Kampala, reluat de agențiile de presă — au a- nunțat că au căzut în principiu de acord asupra propunerii de a fi format un „guvern provizoriu de unitate națională care să fie instaurat după proclamarea independenței An- golei". Pe de altă parte, conducătorul delegației portugheze la reuniunea de la Kampala a O.U.A. a subliniat că „Angola va înceta, la 11 noiembrie, să mai fie o colonie portugheză, iar de la această dată, toate trupele portugheze vor fi retrase de pe teritoriul Angolei".

RABAT

Ample proiecte de dezvoltare agrarăîn condițiile cînd a- proximativ 63 la sută din populația țării trăiește în mediul rural, guvernul marocan a- cordă o importantă de prim ordin dezvoltării agriculturii. Investițiile alocate acestui sector în actualul plan cincinal ating 4.2 miliarde de dirhami (moneda națională), re- prezentind aproape dublu față de cincinalul precedent. Atenția cea mai mare este îndreptată spre zonele secetoase, unde se construiesc în prezent mai multe baraje și se e- fectuează mari lucrări de irigații. S-a prevăzut a fi irigate anual, în actualul cincinal, 20 000 de hectare, ceea ce va duce la creșterea suprafețelor irigate pe ansamblul țării la 816 400 ha în 1977 și la sporirea randamentelor la hectar de trei și chiar de cinci ori în unele zone. Două noi platouri cu vocație agricolă — Riful Occidental și Gharb — urmează a intra în curînd în circuitul producției, ca 

urmare a unor vaste lucrări ce se execută acum pentru îmbunătățirea solului predis- i pus eroziunii ; de asemenea, aci urmează să fie folosite pe scară largă îngrășămintele chimice. Tot în sprijinul agriculturii, sînt in curs de împădurire 295 000 de hectare, menite să schimbe clima aridă din unele zone semideșertice în care se cultivă cereale.Planuri speciale inițiate de guvern prevăd, de asemenea, dezvoltarea șeptelului, îmbunătățirea raselor de ovine, regenerarea pășunilor, construcția de unități agroindustriale pentru prelucrarea linii, cărnii și laptelui.Acțiuni importante sînt întreprinse și in vederea unor schimbări fundamentale în vechile structuri de la sate. Terenurile naționalizate de la unii colon! — circa 400 000 de ha — sînt distribuite felahilor, pentru a le munci în mod colectiv, cu asistență tehnică și credite acordate de stat. S-au creat, tot

dată și dezvoltării agriculturii. Valoarea medie anuală a producției de cereale a crescut față de precedentul cincinal. Sporirea producției agricole a fost asigurată în condiții dificile, cînd natura i-a pus pe lucrătorii ogoarelor în fața unui examen serios, chiar aspru. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la măsurile adoptate pentru creșterea bunăstării poporului sovietic, arătînd că, în acest cincinal, au crescut veniturile reale la peste 75 milioane de cetățeni sovietici. Peste 40 milioane de persoane primesc pensii majorate, burse și alte ajutoare sociale. S-au dezvoltat considerabil construcțiile de locuințe. Succese remarcabile au fost obținute și în domeniile educației și științei.Abordînd apoi schimbările pozitive care au avut loc în ultimii ani pe arena internațională, raportorul a relevat că anul acesta a marcat un eveniment de importanță istorică — încheierea Conferinței pentru ■ securitate și cooperare în Europa, care a pus bazele și a jalonat direcțiile de acțiune a statelor pentru transformarea Europei — continent ce a fost arena a două războaie mondiale — într-un continent al unei păci trainice și colaborări fructuoase între popoare. Esențial in acest context — a arătat vorbitorul — este ca documentele adoptate de conferință să fie transpuse în viață, în acțiuni practice. O problemă cardinală în acest sens este necesitatea consolidării procesului de destindere politică, a încetării cursei înarmărilor și realizării .de rezultate concrete în domeniul dezarmării.Raportorul a subliniat dorința U- niunii Sovietice de a întări prietenia și solidaritatea cu țările socialiste, cu partidele frățești din aceste țări, cu statele în curs de dezvoltare, cu lupta mișcărilor de eliberare națională. De asemenea, el a evidențiat schimbările pozitive intervenite în relațiile Uniunii Sovietice cu o serie de state capitaliste, în special cu S.U.A., Franța, R. F. Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia și cu alte țări.

galia anului 1975 — a relevat Azevedo — înseamnă a lupta pentru o independență națională reală, a dezvolta relații reciproc avantajoase cu toate popoarele lumii, a încheia procesul eliberării fostelor colonii, a duce la capăt, pe plan intern, naționalizările și reforma agrară, a crea cele mai bune condiții de viață pentru popor. Această sarcină este, fără îndoială, gigantică, pentru îndeplinirea ei fiind necesară realizarea unui front unit al tuturor forțelor progresiste ale țării" — a subliniat primul ministru.

Președintele Franței, Va- lery Giscard d’Estaing, a sosit, joi, în Tunisia, pentru o vizită oficială, la invitația președintelui Habib Bourghuiba.
Secretarul pentru aface

rile externe al R.S.F. Iugo
slavia, MiljJȘ Minici, aflat în vizită la Oslo, a avut cu ministrul de externe al Norvegiei, Knut Fryden- lund, convorbiri care au evidențiat dezvoltarea pozitivă a relațiilor dintre cele două părți și dorința de a le promova in continuare.

Președintele Argentinei, Maria de Peron, a . declarat într-un mesaj către națiune că starea sănătății sale, nu o va împiedica să-și exercite plenar atribuțiile ce le in- 

odată, cooperative mixte de producție și servicii, care contribuie la sporirea producției agricole, reunirea micilor parcele de teren permitînd folosirea în mai bune condiții a mașinilor și utilajelor.La proiectele de dezvoltare a producției a- gricole marocane își aduc contribuția și specialiști români care participă. între altele, la extinderea culturii de floarea-soarelui în principalele regiuni a- gricole. în actualul plan cincinal. Marocul a prevăzut să cultive cu floarea-soarelui, după experiență și cu asistentă tehnică românească, nu mai puțin de 120 009 hectare. Concomitent, sectorul zootehnic va fi stimulat prin construirea, în cooperare cu specialiștii noștri, a primelor mari complexe agroindustriale pentru creșterea 'și in- grășarea animalelor.
Mareea
S. IONESCU

ULAN BATOR 6 (Agerpres). — Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, a primit joi pe Janos Fazekas, viceprim- ministru al guvernului, aflat în R.P. Mongolă, cu prilejul primei sesiuni a Comisiei interguvernamentale româ- no-mongole de cooperare economică și tehnico-științifică.Cu acest prilej, oaspetele a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc de salut tovarășului J. Țedenbal, iar poporului mongol urări de prosperitate și noi victorii în construirea socialismului.Mulțumind, tovarășul J. Țedenbal
Semnarea unor înțelegeri de colaborare 

româno-cehoslovacăPRAGA 6 (Agerpres). — La Praga a fost semnat contractul privind livrările reciproce și cooperarea în producția utilajelor metalurgice. In baza acestei înțelegeri, uzinele constructoare de mașini din România vor livra părții cehoslovace utilaje pentru necesarul pieței interne sau pentru terțe piețe, iar uzinele cehoslovace vor furniza utilaje necesare lărgirii bazei siderurgice a țării noastre în viitorul plan cincinal.
★PRAGA 6 — Corespondentul Ager- prds transmite : La Bratislava a fost semnat planul de colaborare româno-

ORIENTUL APROPIATWASHINGTON 6 (Agerpres). — „Evenimentele recente au dovedit fără nici un dubiu că instaurarea păcii reprezintă obiectivul nostru primordial și, totodată, o preocupare permanentă. Am adoptat măsurile cunoscute în credința că pregătim calea spre pace" — a declarat președintele Egiptului, Anwar El Sadat, în alocuțiunea rostită miercuri in fața celor două camere, reunite in ședință comună, ale Congresului a- merican. Subliniind că „un factor important în această poziție îl constituie atitudinea constructivă și imparțială pe care țara sa o așteaptă din partea Statelor Unite", președintele Sadat a cerut guvernului american
Ajutoare în medicamente oferite de RomâniaBEIRUT 6 (Agerpres). — Pe aeroportul internațional din Beirut a avut loc transmiterea ajutorului în medicamente și instrumente medicale oferit de Societatea de Cruce Roșie din România Societății „Semilunii Roșii Palestinene".Ajutorul a fost predat de însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Beirut, Constantin Oncescu, președintelui „Semilunii Roșii Palestinene", dr. Abdalah Abu-Hassan.Acesta a exprimat mulțumiri la adresa poporului șl guvernului român, personal președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul primit, subliniind faptul că acesta este cu atit mai mult prețuit de către poporul prieten palestinean, cu cît este 

cumbă înalta funcție de șef al statului. într-o declarație a Confederației Generale a Muncii (C.G.T.) din Argentina se relevă că „oamenii muncii argentineni au fost mobilizați în apărarea sistemului instituțional al țării și în sprijinul președintelui statului".
La Budapss’a 3 fost semnat protocolul privind cea de-a 14-a sesiune a Comisiei ungaro-chineze de colaborare tehnico-științifică.
La Panmunjon a avut ,oc joi, la propunerea reprezentanților R:P.D. Coreene, o nouă reuniune a secretarilor din cadrul Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Cu acest prilej, reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat împotriva unor acțiuni contrare acordurilor existente comise de militari sud-coreeni și a- mericani în lungul zonei demilitarizate și în zona unde au loc reuniunile Comisiei militare de armistițiu.
Miniștrii de externe ai 

C.E.E., reuniți la Bruxelles, au hotărît să prelungească și în 1976 acordarea de preferințe generalizate pentru produsele finite și semifinite pe care Piața comună le importă dintr-o .serie de țări în curs de dezvoltare. Pe de altă p’arte, cei nouă miniștri au examinat posibilitățile de punere în practică a unor propuneri în legătură cu o mai bună funcționare a Consiliului ministerial.
Declarația noului președinte 
al Republicii BangladeshDACCA 6 (Agerpres). — Postul de radio Dacca a difuzat, joi, o declarație în care președintele Republicii Bangladesh, Khondakar Musthaque Ahmed, a făcut cunoscută hotărîrea sa de a demisiona din funcția de șef al statului în favoarea lui Mohamed Sayem, președintele Curții Supreme, care a depus în aceeași zi jurămîn- tul în calitate de șef al statului.Potrivit informațiilor difuzate de agențiile de presă, în capitala Republicii Bangladesh a fost anunțată constituirea unui „Consiliu Revoluționar" care va exercita controlul asupra puterii executive. Din consiliu ar urma să facă parte, între alții, Khaled Musharraf, noul comandant șef al Statului Major al armatei, și comandanții celor trei arme. Totodată, postul de radio Dacca a informat despre demisia din funcție a fostului vicenreședinte al țării, Mohammad Ullah.Președintele Republicii Bangladesh, Mohamed Sayem. a rostit, joi, o alocuțiune radiodifuzată în care a anunțat dizolvarea parlamentul,? și ori ganizarea de alegeri pînă cel tirziu în martie 1977 — transmite postul de 

a adresat, la rîndul său, în numele C.C. al P.P.R.M., al Prezidiului Marelui Hural și al său personal, un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de fericire și sănătate tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu dorința ca poporul român să obțină noi și remarcabile succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Au fost discutate aspecte ale colaborării multilaterale româno—mongole și au fost evidențiate posibilități pentru dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice între cele două țări.La primire a participat și ambasadorul țării noastre la Ulan Bator, Traian Gîrba.

cehoslovacă în domeniul ocrotirii sănătății pe perioada pînă la sfîrșitul anului 1977. Documentul cuprinde acțiuni de colaborare între ministerele sănătății din cele două țări, instituțiile specializate și institutele de cercetări medicale, acordarea asistenței medicale cetățenilor români, cehi și slovaci aflați, temporar, pe teritoriul celeilalte țări, schimburi de documentație și specialiști.Protocolul a fost semnat de adjunctul ministrului sănătății al R.S. Slovace, Jan Somody, și de consulul general al României la Bratislava, Carol Cozma.
să coopereze cu Egiptul în eforturile vizînd declanșarea procesului în direcția unei soluționări a tuturor aspectelor conflictului din Orientul A- propiat.LONDRA 6 (Agerpres). Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a sosit joi dimineață la Londra, într-o vizită oficială.BEIRUT 6 (Agerpres), — Procesul de normalizare a situației interne, amorsat cu două zile în urmă la Beirut și în restul Libanului, a fost continuat în tot cursul zilei de joi, dominat de transpunerea în practică a măsurilor vizînd restabilirea ordinii și securității.
primul ajutor de acest gen primit din partea unei țări socialiste.în același timp a fost predat și ajutorul oferit de guvernul român guvernului Republicii Libaneze, ajutor în medicamente și instrumente medicale.La predare a fost prezent Asem Asem, vicepreședinte al Comitetului guvernamental pentru primirea ajutoarelor oferite de diverse țări populației libaneze care a avut de suferit de pe urma recentelor evenimente interne.Demnitarul libanez a adresat, în numele guvernului său, călduroase mulțumiri poporului și guvernului român pentru actul plin de umanitate și înțelegere dovedit în momentele grele prin care trece poporul libanez.

Greva constructorilor ita
lieni. Joi a început în Italia o grevă generală de 24 de ore a muncitorilor din industria de construcții. Participă peste 1,2 milioane de sala- riați, care revendică îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și încheierea unui nou contract de muncă.

Defectiunsa sondei „Vi- 
l?ilîg-2” const'n^ dintr-o dereglare in sistemul de încărcare cu electricitate a bateriilor, a fost înlăturată de expertii americani. Operațiunea a constat din acționarea, prin telecomandă, a sistemului secundar. Directorul programului, James Martin, a informat că echipamentul ambelor sonde „Viking", care vor încerca să întreprindă primele cercetări în speranța descoperirii unor indicii ale existenței vieții pe planeta Marte, funcționează acum normal. „Viking- 2“ se află acum la aproape 18 milioane kilometri de Pămînt.

Scord între Brazilia și 
RXG. La Brasilia a fost semnat un acord privind schimburile de mărfuri și plățile pe termen lung între Brazilia și R. D. Germană. Documentul a fost semnat de ministrul de externe brazilian, Antonio Azeredo da Silveira, și de ministrul adjunct al comerțului exterior al R.D.G., Gerd Moenkemeyer,

Retragerea S.UJL din 
O.I.M. a fost anunțată ieri la Geneva de reprezentantul permanent al Statelor Unite pe lingă Oficiul O.N.U. din Geneva. Agențiile internaționale de presă menționează că este pentru prima dată cînd Statele Unite hotărăsc să se retragă dintr-o organizație internațională.

radio Dacca. Noul șef al statului — arată agențiile de presă — a cerut armatei să restabilească ordinea in capitală și în întreaga țară. Evocînd principalele aspecte ale politicii externe a noii administrații, Mohamed Sayem a declarat că Republica Bangladesh va promova o politică externă de nealiniere, va onora toate angajamentele, tratatele bi și multilaterale asumate pe plan extern, își va consolida relațiile cu țările islamice și cu cele ale Commonwealthu- lui, va milita activ pentru pace și cooperare internațională și va stabili relații diplomatice cu statele cu care Bangladesh nu întreține în prezent asemenea relații.Situația la Dacca și în întreaga țară este în curs de normalizare — transmit agențiile de presă. Aeroportul Dacca a fost redeschis, joi, pentru rutele aeriene interne, legăturile telefonice cu străinătatea au fost restabilite, magazinele și serviciile publice și-au reluat activitatea normală. în capitală, unitățile militare care patrulau pe străzi au fost retrase în cazărmi.

PRETUTINDENI
• PRIMELE ZECE 

ELECTROMOBILE de pr°- ducție sovietică, destinate transporturilor de mărfuri de mic tonaj, au fost date în exploatare la Moscova. Urmărind comportarea lor, specialiștii sovietici vor putea perfecționa prototipul automobilului electric, a cărui realizare este legată de planurile privind reducerea surselor de poluare a mediului înconjurător. Motorul electromobilului și întreaga aparatură sînt silențioase. Originalitatea construcției mașinii, spre deosebire de prototipuri din alte țări, constă în faptul că motorul funcționează pe bază de curent alternativ, deși alimentarea lui se face de la acumulatori cu curent continuu. Sistemul de transformare a curentului continuu în curent alternativ permite Încărcarea bateriilor cu ajutorul a cîtorva instalații dispuse în anumite stații.
• NOI RESURSE ALI

MENTARE. Un crevete de o— 8 cm lungime, care trăiește la o adîncime de 50 m în apele Antarcticii, a stîrnit interesul oamenilor de știință în căutare de noi resurse alimentare. O expediție vest-germană, formată dintr-o navă experimentală, cu 20 de savanți la bord și un trau- ler, s-a deplasat în zonele reci situate între Capul Horn și Capul Bunei Speranțe, în vederea experimentării unor metode eficiente de pescuire a acestui crevete, denumit krill. Se a- preciază că anual pot fi pescuite 50 milioane tone de krill, cantitate aproape echivalentă cu cea a peștelui prins în lume în- tr-un an (65—70 milioane tone). Introducerea pe scară largă în alimentație a krill-ului ar contribui — după părerea organizatorilor expediției — nu numai la refacerea fondului piscicol, în curs de epuizare în unele zone ale oceanului mondial, ci și la valorificarea de noi resurse alimentare bogate în proteine.
• UN NOU CENTRU 

METEOROLOGIC, desti‘ nat previziunilor pe termen mediu, și-a început activitatea in a- propierea Londrei, la Bracknell, în urma unui acord încheiat între 16 state europene. Centrul este dotat cu unul din cele mai perfecționate calculatoare electronice din lume, ceea ce permite prognoze meteorologice pentru o săptămînă.
• „ORAȘUL LAGU

NELOR" ÎN ATENȚIA 
SPECIALIȘTILOR. întrunit într-o nouă sesiune. Comitetul consultativ al UNESCO în problema „salvării Veneției" examinează, printre altele, ideea creării unui birou internațional avînd misiunea de a coordona eforturile pentru soluționarea multiplelor dificultăți întîmpina- te de „orașul lagunelor". Concomitent, a fost anunțată inaugurarea activității unui comitet italian pentru problemele Veneției, din care fac parte savanți și experți din diferite domenii, însărcinați să găsească remedii pentru restabilirea echilibrului hidro-gqologic, combaterea poluării, „dinamizarea" activității social-economice a orașului și zonei înconjurătoare.

• O NOUĂ CALE 
LACTEE, ascunsă privirilor o- mului din cauza stelelor și norilor cosmici, crede a fi descoperit. in urma unor calcule, astronomul american Christian Somonson. El plasează această galaxie la 55 000 ani/lumină de sistemul nostru solar.

• CU BICICLETA 
SPRE MONTREAL. student din Bangalore (India) a hotărît să străbată pe bicicletă distanța pînă la Montreal, pentru a fi prezent la Jocurile O- iimpice din vara anului viitot. EI a luat startul din orașul natal la sfîrșitul verii și a parcurs deja peste 8 000 km, ajun- gînd la Delhi — prima etapă a călătoriei. Studentul și-a propus să ajungă la sfîrșitul lunii iunie 1976 la destinație. El proiectează să se întîlnească acolo cu sportivi de frunte ai lumii pentru a scrie o carte despre ei. Apoi temerarul ciclist își va relua drumul spre casă, făcînd astfel înconjurul lumii.

• DUBLU AVANTAJ, în curind, automobiliștii din Franța vor putea să facă o economie de benzină de 11 la sută prin conectarea la carburatorul mașinii a unui mic aparat, denumit de inventatorul său. din Nantes, „Discoral". Principiul de funcționare constă în întreruperea alimentării cu benzină de fiecare dată cînd este ridicat piciorul de pe accelerator. în urma numeroaselor teste efectuate pînă in prezent, noul dispozitiv s-a dovedit deosebit de eficient în economisirea carburantului și reducerea poluării, întrucit sînt eliminate mult mai puține hidrocarburi nearse.
• UN SEMNAL DE 

ALARMĂ a fost lansat de Organizația . Mondială a Sănătății (O.M.S.) în legătură cu posibila recrudescență a meningitei ce- rebro-spinale în unele zone ale lumii. Chemînd la intensificarea cercetărilor pentru combaterea acestei grave maladii in- fecțioase, O.M.S. apreciază că actuala gamă de vaccinuri nu asigură protecția decît pentru două din cele trei forme cunoscute ale bolii ; în plus, în cazul copiilor de pînă la doi ani — cei mai vulnerabili la meningită — imunizarea prin vaccinuri se realizează cu dificultate.
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