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Bune rezultate 
în muncă, în îndeplinirea 
sarcinilor de producție

Sfirșitul acestui an, al actualului cincinal se apropie. Zi de zi, la 
redacție primim vești care atestâ că oamenii muncii din întreprinderi, 
de pe șantiere desfdșoard o bâtâlie dîrzâ, tenace pentru îndeplinirea 
planului la toți indicatorii, pentru a încheia acest an cu rezultate cit 
mai bune.

AU ÎNDEPLINIT planul cincinal
Combinatul cărbunelui 

din Ploiești
Colectivul Trustului 

de construcții Brașov

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN IRAN

prieteniei și colaborării multilaterale dintre cele două țări și popoare
SOSIREA LA TEHERAN
Primire plină de căldură, 
manifestări de prietenie

și înaltă stimăPreședintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu și-au început. la 27 noiembrie, vizita oficială de prietenie în Iran, la invitația Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr și Maiestății Sale Imperiale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului.Este a șaptea întîlnire care are loc, în ultimii ani, între . .Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr, întîlniri care s-au înscris, de fiecare dată, ca momente de cea mai mare însemnătate în evoluția relațiilor dintre țările noastre, ele stabilind coordonatele fundamentale ale acestor raporturi, orientările și direcțiile de acțiune pentru continua întărire a prieteniei și cooperării multilaterale româno-iraniene. Semnificația deosebită a acestor contacte directe și rodnice este subliniată pregnant de președintele României în interviul acordat recent presei și televiziunii iraniene : , ~ 'târea acestei colaborări au vizitele la diferite niveluri, intensificat în ultimii ani, sebi. vizitele reciproce și rile între șefii de stat ai Iranului și României. De aceea, aș dori să ex-

pentru cei doi ca unpreședintele

„La dezvol- contribuit care s-au și, îndeo- convorbi-

prim convingerea că și vizita pe care urmează să o fac în curînd în Iran, la invitația Maiestății Sale Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, va contribui la extinderea și mai puternică a colaborării în toate domeniile de activitate".Iată temeiurile profunde care noua întîlnire dintre șefi de stat este apreciatăeveniment cu largi implicații pozitive în planul relațiilor româno- iraniene, precum și în sfera vieții internaționale, ca o elocventă expresie a legăturilor de prietenie și colaborare dintre statele noastre, a dorinței comune de a le amplifica și consolida, în interesul ambelor țări și popoare, al prosperității lor, al cauzei înțelegerii și cooperării între națiuni.Evoluția favorabilă a raporturilor dintre România și Iran — state ho- tărîte deopotrivă să se dezvolte pe baza efortului propriu și a unei colaborări internaționale active și echitabile — confirmă. încă o dată, că în lumea de astăzi toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, pot stabili între ele un dialog deschis.
(Continuare in pag. a III-a)

DINEU OFICIAL OFERIT 
ȘI ÎMPĂRĂTEASA FARAH 
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A

La sosire pe aeroportul Mehrabad din Teheran

DE ȘAHINȘAHUL ARYAMEHR 
IN ONOAREA PREȘEDINTELUI 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

din Capitală

în onoarea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr și Maiestatea Sa Imperială Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului, au oferit joi un dineu oficial, la Palatul Niayaran.Distinșii oaspeți români au fost întîmpinați cu deosebită cordialitate, la intrarea în palat, de către Maiestățile Lor Imperiale.Președintele României și Șahinșahul Iranului, tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah sosesc apoi în marea sală de recepții. Aici, Șahinșahul Aryamehr prezintă iluștrilor

im-săi oaspeți pe membrii familiei periale.Invitații la dineu — primul nistru, Amir Abbas Hoveyda, ședințele Senatului, Sharif Emami, președintele Majlisului, Abdullah Riazi, ministrul Curții Imperiale, Assadollah Alam, ministrul afacerilor externe, Abbas Aii Khalatbari, și alte persoane oficiale — trep prin sala de recepție și prezintă omagiul lor președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestăților Lor Imperiale Șahinșahul Aryamehr și împărăteasa Farah.Apoi, în sala de banchete a

mi-pre-

pa-

latului, întreaga asistență a salutat din nou, cu deosebită considerație, la intrare, pe președintele Nicolae Ceaușescu, Șahinșahul Aryamehr, pe tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah.La dineu au luat parte Ion Pățan, George Macovescu, Nicolae Doicaru, Constantin Mitea, Alexandru Boabă și celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român.în timpul dineului, Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au rostit toasturi, care au fost urmărite cu viu interes și subliniate cu

îndelungi aplauze. Toasturile au fost marcate, în mod solemn, la încheierea lor, prin intonarea imnurilor de stat ale celor două țări.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.A urmat un program artistic.Spectacolul a fost susținut de trupa de dansatori iranieni „Mahalli" și de un ansamblu de instrumente tradiționale, de Corul național al Iranului — care a interpretat cîntece folclorice iraniene și, în semn de omagiu, o melodie populară românească — precum și de un ansamblu românesc de muzică clasică, aflat în turneu Teheran. la
Toastul Șahinșahului

&

Mohammad Reza
Pahlavi Aryamehr

Domnule președinte al Republicii Socialiste România,Este o mare plăcere pentru împărăteasă și pentru mine de a vă avea din nou ca oaspeți în țara noastră doamna onoarea, de a vă polis, cu prilejul celebrării celei de-a 2 500-a aniversări a întemeierii Imperiului Persan. Acum doi ani am fost noi înșine, pentru a treia oară, oaspeții frumoasei dumneavoastră țări. în acest fel, frecventele noastre întîlniri îmbracă e- fectiv aspectul unei plăcute tradiții, simbolizînd evoluția fericită și intensificarea relațiilor de prietenie și cooperare între Iran și România.îmi este plăcut să reamintesc că aceste vizite, întotdeauna fructuoase, nu se limitează la șefii de stat ai celor două țări, întrucît, în aceeași perioadă, numeroase înalte personalități române și iraniene s-au întîlnit. între timp, frumoasa dumneavoastră capitală a găzduit una din reuniunile internaționale cele mai importante ale epocii

pe dumneavoastră și pe Ceaușescu. Noi am avut cu patru ani în urmă, avea printre noi la Perse-

anoastre: Conferința mondială populației, care s-a ocupat de un subiect crucial, ce angajează destinele întregii omeniri.Relațiile reciproce de prietenie și cooperare între țările noastre poartă, astfel, pecetea unui dinamism care demonstrează, înainte de toate, vederile noastre comune privind necesitatea universală a coexistenței și a unei colaborări constructive, bazată pe respectul reciproc al independenței, suveranității naționale, dreptului popoarelor, precum și al apărării păcii și securității mondiale.Aceleași principii au fost expuse de mine în detaliu la Universitatea din București cu Peam avut cinstea să primesc titlul de doctor honoris causa. Afirmam, de asemenea, în acea împrejurare, convingerea mea fermă privind necesitatea unei modificări radicale a sistemului economic in- o

aproa-zece ani în urmă, cîndAfir-
ternațional, care să restabilească nouă ordine mai echitabilă.
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Maiestate,Sîntem bucuroși, atît eu, cît șl soția mea, să vizităm din nou frumoasa dumneavoastră țară, să ne reîntîlnim cu Maiestatea. Voastră și cu împărăteasa Farah și să continuăm cu acest prilej dialogul atît de fructuos pe care l-am început cu mulți ani în urmă și care a avut și are influențe deosebit de pozitive asupra colaborării româ- no-iraniene.Intr-adevăr, în ultimii ani relațiile dintre România și Iran au cunoscut o puternică dezvoltare pe cele mai diverse planuri. Pe baza înțelegerilor la care am ajuns, a documentelor semnate împreună, s-au amplificat schimburile de vizite la diferite niveluri, s-au intensificat colaborarea economică și cooperarea în producție, au înregistrat progrese însemnate raporturile tehnico-științifice și culturale dintre țările noastre. Așezate pe principiile deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, relațiile româno-iraniene corespund pe deplin intereselor de progres și prosperitate ale popoarelor noastre, cauzei generale a cooperării și păcii internaționale. Sîntem convinși că vizita noastră va marca un nou pas înainte pe calea colaborării fructuoase dintre România și Iran.

Țările noastre sînt direct interesate în lărgirea și diversificarea acestei conlucrări, în împrejurările internaționale de astăzi, care reclamă intensificarea luptei unite a popoarelor împotriva vechii politici de dominație și asuprire, pentru consolidarea cursului nou al destinderii — aflat încă într-o fază de început — pentru instaurarea în lume a unor raporturi noi între state, care să asigure dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni pe calea progresului și civilizației, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară. După încheierea cu succes a Conferinței gene- ral-europene de la Helsinki, o cerință majoră a vieții internaționale către la a- prin- unor
este trecerea hotărîtă de toate statele de pe continent plicarea concretă în viață a cipiilor adoptate în comun, a măsuri ferme de dezangajare militară, de întărire a colaborării și încrederii, de creare a unei atmosfere noi. de deplină securitate pentru fiecare națiune. Aceasta va avea, fără îndoială, o puternică în- rîurire asupra însănătoșirii întregii vieți internaționale.Cauza păcii mondiale impune, de asemenea, rezolvarea tot mai rapidă, pe cale politică, pașnică, a conflictului din Orientul Mijlociu,
(Continuare in pag. a III-a)

Harnicii mineri din unitățile Combinatului cărbunelui din Ploiești au anunțat, la 25 noiembrie, îndeplinirea planului cincinal la producția globală Industrială. Pînă la sfirșitul acestui an ei vor extrage din abataje mii de tone de cărbune, în valoare de peste 34 milioane lei. In fruntea întrecerii pentru îndeplinirea mai devreme a sarcinilor cincinalului s-au situat minerii de la exploatarea Filipeș- tii de Pădure, care au scos pînă acum din adîncuri aproape 140 000 tone cărbune peste plan. (Constantin Căpraru).

Colectivul Trustului de construcții Brașov raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe actualul cincinal cu aproape 40 de zile mai devreme. în actualul' cincinal, colectivul trustului a realizat un număr de 14 000 apartamente, din care 1 200 apartamente peste prevederi, precum și numeroase obiective social-culturale, cum ar fi noile hoteluri din Brașov și Poiana Brașov, magazinul universal Brașov, grupul școlar Făgăraș etc. Avansul permite colectivului realizeze suplimentar, Ie anului, o producție ții-montaje de circa 30 milioane lei. (Nicolae Mocanu).
de chimie cîștigat va trustului să pînă la fine- de construc-

Peste prevederi — cantități importante 
de produse• Harnicul colectiv de muncă al întreprinderii de produse ceramice Zalău, angajat cu toate forțele în întrecerea socialistă, a obținut in 10 luni din acest an cele mai mari producții După ce, brie, și-a urmă, în noiembrie a obținut proape 150 000 cărămizi lente, ceea ce creează premisa ca, pînă la sfîrșitul acestui an, să realizeze marfă în lei. (Gh. Rusu).• Colectivul Exploatării Vulcan, care deține de 25 consecutiv titlul de unitate în bazinul Văii Jiului, peste prevederile de plan, de la începutul anului, o cantitate de cărbune cu ajutorul căreia Centrala termoelectrică Mintia poate pro-

din istoria la sfirșitul recuperat primele 15 întreprinderii, lunii septem- rămînerile în zile ale lunii peste plan a- echiva-
suplimentar o producție- valoare de circa 1 400 000miniere de luni fruntașă a extras,

duce peste 31 milioane kWh energie electrică. Acest succes este rezultatul îmbunătățirii indicilor de dotare tehnică a locurilor de muncă și utilizării intensive a mașinilor și instalațiilor.• Eforturi susținute pentru asigurarea unor cantități sporite de îngrășăminte chimice pentru agricultură depun chimiștii de pe marea platformă „Azomureș" din Tg. Mureș. Cu cantitatea de azotat de amoniu și uree produsă aici suplimentar, pînă acum, se poate fertiliza o suprafață agricolă de peste 300 000 ha.• Și chimiștii de pe platforma din Tîrnăveni au realizat pînă acum importante sporuri de producție. Colectivul de aici a pus suplimentar la dispoziția șantierelor țării în acest an 3 500 tone carbid. Au fost produse, de asemenea, peste plan, 6 400 tone sulfat de aluminiu, precum și alte produse.
Resursele materiale - gospodărite cu chibzuință

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au plecat, joi dimineață, într-o vizită oficială de prietenie în Iran, la invitația Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr și Maiestății Sale Imperiale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului.In această vizită, șeful statului român este însoțit de Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru și Constantin Mitea, consilieri ai președintelui Republicii Socialiste România.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost conduși de- tovarășii Manea Manescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, ~ "Drăgănescu, Lupu, Paul Oprea, Gheorghe Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- te Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei. Iosif Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu. Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit împreună cu soțiile.

• Ca rezultat al stabilirii șl a- plicării în secțiile de producție a unor măsuri eficiente de reducere a consumurilor specifice, la Combinatul siderurgic Hunedoara s-au economisit de la începutul anului peste 58 000 tone combustibil convențional și aproape 11 milioane kWh energie electrică. Prin sporirea temperaturii aerului cald folosit în procesul tehnologic și fructificarea în mai mare măsură a rezervelor interne, furnaliștii combinatului au înscris la capitolul economii o cantitate de cocs metalurgic echivalentă cu aceea necesară pentru elaborarea a peste 7 000 tone fontă.• Colectivele unităților industriale din județul Dolj au obținut succese însemnate în domeniul creșterii eficienței activității economice. Astfel, în trei trimestre, in condițiile creșterii productivității muncii cu 2 097 lei pe lucrător, s-a realizat un volum de beneficii suplimentare ce depășește 76 milioane lei. Un asemenea rezultat a fost posibil ca urmare a înfăptuirii măsurilor cuprinse în programul comitetului județean de partid privind reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. S-aq economisit, printre altele, 1 178 tone metal, 13,6 milioane kWh energie electrică, 24 687 tone combustibil convențional ș.a. (Nicolae Băbălău).• In unitățile industriale din ju- ^dețul Mehedinți se acționează ener-

gic pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale și combustibil. Numai în perioada care a trecut din acest an s-au economisit peste 1 800 tone metal, întreprinderea de vagoane din Dro- beta Turnu-Severin se află printre unitățile care au înregistrat cele mai mari economii de metal. Totodată, la capitolul economii unitățile industriale din județ au mai înscris 15170 metri cubi material lemnos, 14 238 tone combustibil convențional, 317 tone benzină și alte însemnate cantități de materiale. (Virgil Tătaru).• Sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale municipiului și județului Arad au aplicat în viață numeroase inițiative privind buna gospodărire a materiilor prime, energiei electrice și combustibililor. Eforturile depuse în acest sens de muncitorii. inginerii și tehnicienii de la U.T.A., întreprinderea de vagoane, întreprinderea de strunguri, combinatul de prelucrare a lemnului, fabricile „Tricoul roșu", „Libertatea" s-ap concretizat, ansamblul județului, nate economii : 7 914 MW energie electrică, 13102 bustibil convențional, 601 tone metal, 8 905 mc material lemnos, 13,6 tone fire tip bumbac pentru țesături finite, 6 400 mp piele naturală pentru încălțăminte. (Constantin Simion).

. pe în însem-tone com

Noi construcții social-edilitare

Cornel Burtică, Emil Janos Fazekas, Petre Niculescu, Gheorghe Pană, DumitruBanc, Mihai Ion Ibniță,

Municipiul urmează să se gățească, pînă la finele anului, cu două noi construcții sanitare — un centru stomatologic și altul de recoltare și conservare a sîngelui. De reținut faptul că în actualul cincinal, odată cu darea în folosință a spitalului județean, numărul paturilor în spitalele existente a sporit cu încă

Buzău îmbo- 1 200, iar al cabinetelor medicale de întreprindere s-a dublat. In același timp au fost extinse cu 80 circumscripțiile tești, iar la mare reședința fost dotate cu autosanitare.
medicale să- cele aflate distantă de de județ au
★tinerii nefa- suceveni care la Exploata-Pentru miliști lucrează rea minieră din Dor-

nișoara și la valorificarea apelor minerale din Poiana Negrii, anul acesta au fost construite și urmează a fi date în folosință două noi cămine cu cite 120 de locuri fiecare. In 1976 alte două cămine similare vor fi puse la dispoziția tinerilor de la exploatările de ape minerale din Poiana Coșnei și Dorna Can- drenilor. (Agerpres)
(Continuare în pag. a III-a)

in timpul dineului oficial
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POLITICA PARTIDULUI-
expresie a aplicării creatoare

a marxismului la condițiile României
Se împlinesc astăzi 155 de ani de la nașterea lui Friedrich Engeis, fondator, alături de Marx, al socialismului științific, conducător i și îndrumător al clasei muncitoare internaționale, savant de o impresionantă erudiție și multilateralitate. Această aniversare prilejuiește comuniștilor români, întregului nostru popor ca, alături de forțele revoluționare și progresiste de pretutindeni, să-și exprime prețuirea față de creația și activitatea lui Engels, față de contribuția sa la elaborarea dialecticii materialiste și la transformarea socialismului din utopie în știință, la generalizarea teoretică a experienței mișcării muncitorești.Din perspectiva deschișă lumii moderne de marile prefaceri revoluționare din ultimele decenii, de apariția și dezvoltarea sistemului mondial socialist, semnificația operei întemeietorilor comunismului științific ne apare și mai pregnantă, aureolată de izbînzile istorice ale clasei muncitoare. Teoria elaborată de Marx și Engels a ajutat clasa muncitoare să se cunoască pe sine, ară- tîndu-i rolul său istoric de forță progresistă chemată șă instaureze orin- duirea dreptății și echității, căile cuceririi victoriei in lupta revoluționară. Opera celor doi titani ai gîndirii și practicii revoluționare. îmbogățită și dezvoltată de Lenin in condițiile intrării societății capitaliste într-un stadiu nou de evoluție — stadiul imperialismului — constituie un instrument de inestimabilă valoare în lupta pentru transformarea revoluționară a societății și progres social.Referindu-ne la aportul lui Engels în elaborarea teoriei marxiste, se cuvine relevat că el a ajuns la idei materialist-dialectice, cum ar fi cele privind rolul istoric al proletariatului, lupta de clasă ca forță motrice a istoriei, independent de Marx, ca urmare a studiilor sale de economie politică. Pe drept cuvint sublinia Lenin că „marxismul nu poate fi înțeles și nu poate fi expus în deplinătatea lui fără a se ține seama de toate operele lui Engels'*.înalt exemplu de îmbinare armonioasă a teoriei cu practica revoluționară, Engels a militat cu pasiune, alături de Marx, pentru întemeierea primei organizații politice a clasei muncitoare, iar. după moartea marelui său prieten, a menținut o strînsâ legătură cu partidele socialiste din întreaga lume, a întreținut o bogată corespondență cu conducătorii acestora. aducînd o contribuție activă la orientarea revoluționară a mișcării muncitorești internaționale.O trăsătură caracteristică a mișcării muncitorești din România o constituie faptul că, de la primii ei pași, și-a însușit ideile marxismului, Traducerea și editarea în limba română a numeroase lucrări ale clasicilor marxismului au contribuit in mod substanțial la maturizarea și creșterea combativității mișcării noastre muncitorești, la dezvoltarea legăturilor sale cu mișcarea muncitorească internațională. Constituirea P.S.D.M.R. în 1893 a marcat nașterea partidului revoluționar marxist al proletariatului din România, unul dintre cele mai vechi ’ din lume.Atenția cu care Engels urmărea evoluția vieții social-politice din România este ilustrată și de prețuirea acordată lucrării lui C. Dobro- geanu-Gherea ,,Ce vor socialiștii români ?“, primul program socialist al 

mișcării noastre muncitorești. Faptul că in ultimii ani ai vieții a început să studieze limba română pentru a se informa nemijlocit din ziarele pe care le primea din tară, că timp de mai mulți ani a întreținut o corespondență bogată cu fruntași ai mișcării noastre muncitorești, avînd de altfel contacte personale cu unii dintre aceștia, reliefează pregnant interesul și simpatia cu care Engels urmărea dezvoltarea mișcării noastre muncitorești, lupta de eliberare socială și națională a poporului român.Sinteză a tot ce a creat măi valoros cunoașterea umană, răspuns științific la cerințele vieții sociale, ale luptei revoluționare. învățătura marxistă este străină oricărui dogmatism.
155 de ani 

de la 
nașterea lui 
FRIEDRICH 

ENGELS
oricăror tendințe de închistare. Caracteristica ei esențială o constituie tocmai puternica aderență la realitate, capacitatea de a se dezvolta și îmbogăți mereu, pe baza progreselor științei, ale cunoașterii umane, concluziilor desprinse din practica socială. Accentuînd necesitatea aplicării creatoare a învățăturii marxiste, Engels scria : ..Teoria noastră este teoria dezvoltării**, criticînd pe cei „care nu înțeleg această teorie și au față de ca o atitudine doctrinară si dogmatică, consideră că ea trebuie învățată pe de rost, aceasta fiind suficient pentru rezolvarea tuturor cazurilor pe care le prezintă viața**.O asemenea înțelegere a marxismului. a rolului teoriei și a raportului ei cu practica socială apare cu atit mai necesară în lumea contemporană, cînd amploarea și profunzimea revoluției științifice, marea diversitate a situațiilor concrete în care activează partidele revoluționare, ritmul rapid al transformărilor în viața economico-socială fac ca soluții realiste, viabile să nu poată fi adoptate decît pe baza studierii a- tente și profunde a situației concrete. investigării noilor fenomene și procese sociale, generalizării concluziilor desprinse din experiența istorică. așa cum au făcut la vremea lor Marx și Engeis. Viața confirmă zi de zi că aplicarea creatoare a tezelor fundamentale ale marxismului la 

realitățile prezentului, manifestarea unei maxime receptivități față de noile cerințe ale construcției socialiste, reprezintă garanția adoptării unor soluții juste, realiste, menite să asigure un timp larg de afirmare progresului. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea ca „activitatea fiecărui partid să se bazeze pe studierea aprofundată, în spiritul teoriei științifice a lui Marx, Engels și Lenin a realităților concrete din fiecare țară, a particularităților specifice ale fiecărui popor și etape istorice. Numai astfel un partid poate deveni cu adevărat exponentul clasei muncitoare din rin- dul căreia s-a ridicat, a! poporului în mijlocul căruia acționează. Numai

astfel el poate asigura înfăptuirea cu succes a sarcinilor revoluției și construcției socialiste in țara respectivă".De la întemeierea sa, Partidul Comunist Român și-a orientat întreaga activitate in spiritul principiilor mar- xism-leninismului, care l-au călăuzit atit in lupta pentru înlăturarea de, la putere a claselor dominante, pentru cucerirea puterii, cit și în opera de edificare socialistă. Succesele istorice dobîndite în decursul vastului proces revoluționar care a transformat din temelii înfățișarea României socialiste moderne, viața oamenilor se datoresc în ultimă instanță asimilării organice de către partidul nostru a ideilor marxism-Ieninismu- lui, aplicării lor creatoare la condițiile proprii României.Dacă puteni Vorbi cu deplină îndreptățire de perioada iViarcată de Congresele al IX-lea, al X-lea și al XI-lea ale P.C.R., ca despre deceniul cel mai fertil în împliniri din istoria patriei, aceasta se explică prin faptul că în decursul acestor ani s-a materializat mai pregnant ca oricînd asimilarea organică a spiritului viu al marxismului, ca imbold pentru aplicarea creatoare a principiilor sale fundamentale, potrivit particularităților României. pentru adoptarea, unor soluții cit mai adecvate realităților specifice ale societății românești. Incepînd cu orientarea privind creșterea intensivă a forțelor 

de producție, vastul ansamblu de măsuri privind perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale, a- dincirea continuă a democrației socialiste, intensificarea activității politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a întregului popor, încetățenirea trainică a principiilor eticii și echității- socialiste în toate compartimentele vieții sociale, pînă la acțiunile și inițiativele pe planul politicii externe — toate reflectă capacitatea partidului nostru de a descifra noile cerințe ale vieții sociale și de a stabili orientări și metode menite să asigure satisfacerea lor in condiții optime.Maturitatea politică și ideologică a Partidului Comunist Român și-a găsit o strălucită concretizare în adoptarea Programului partidului, care cristalizează într-o viziune de largă perspectivă obiectivele pe care le urmărește în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, direcțiile fundamentale ale politicii sale interne și externe, sarcinile practice pentru toate domeniile de activitate, poziția comuniștilor români față de problemele fundamentale ale lumii contemporane.Un înalt exemplu de spirit creator, largă deschidere spre nou, gîndi- re lucidă și cutezătoare, realism și rigurozitate științifică, pe baza permanentei confruntări a teoriei cu practica, reprezintă pentru fiecare comunist activitatea teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin rolul său hotărîtor în elaborarea liniei generale strategice și orientărilor tactice ale partidului, in elucidarea unor fenomene social-politice ale contemporaneității, aduce o contribuție remarcabilă la generalizarea teoretică de către Partidul Comunist Român a experienței revoluției socialiste în țara noastră, la îmbogățirea tezaurului universal al teoriei marxiste.Marx și Engeis s-au referit adesea la normele care trebuie să guverneze relațiile dintre națiuni și state, relevînd necesitatea îmbinării armonioase a sarcinilor naționale și internaționale în lupta revoluționară. în acest sens prezintă o deosebită importanță principială teza lui Engeis conform căreia „în mișcarea muncitorească ideile cu adevărat naționale... sint și idei cu adevărat internaționale".împletind în mod organic eforturile consacrate înfloririi patriei socialiste cu cele privind intensificarea relațiilor de solidaritate cu toate țările socialiste, cu noile state independente. cu partidele comuniste și muncitorești, cu organizațiile democratice și progresiste de pretutindeni in vederea întăririi unității frontului antîinîperlalist, a tuturor forțelor iubitoare de pace și progres social, P.C.R. își îndeplinește cu cinste sarcinile de detașament activ al mișcării revoluționare contemporane.Omagiul cel mai de preț pe care partidul nostru. întregul popor îl aduc memoriei lui Engeis constă în hotărîrea fermă de a-și consacra și în viitor eforturile edificării socialismului multilateral dezvoltat pe pă- mîntul României, de a spori contribuția țării noastre la triumful cauzei păcii și socialismului in lume.
Paul DOBRESCU
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ADUNĂRI PENTRU DĂRI DE SEAMĂ 
ANUALE IN ORGANIZAȚIILE DE BAZĂ

în întreaga țară sint în plină desfășurare adunările anuale pentru dări de seamă în organizațiile de bază. Caracterizate prin înaltă responsabilitate și exigență partinică, dezbaterile orientează atenția comuniștilor asupra măsurilor concrete ce trebuie întreprinse pentru încheierea în cele mai bune condiții a acestui an economic și pregătirea judicioasă a activității produc
tive din primul an al noului cincinal, asupra modalităților de perfecționare a stilului și metodelor de muncă în vederea amplificării continue a rolului conducător al fiecărei organizații de partidArticolele de mai jos surprind cîteva aspecte din dezbaterile care au avut loc într-o întreprindere din Iași și într-un liceu de specialitate din Galați.

Îndemnuri, dur mai ales exemple
Răsfoiesc carnetul cu însemnări de la adunarea anuală pentru dare de seamă a uneia din organizațiile de bază de la întreprinderea metalurgică din Iași. Și aici, ca în alte adunări, s-au dezbătut aspecte complexe ale activității de partid și de producție, comuniștii vizînd perfecționarea întregii munci organizatorice și politico-educative în vederea realizării sarcinilor economice mult crescute pe care și le-au asumat odată cu începerea viitorului cincinal. Firul conducător. liantul discuțiilor le-a constituit ideea că membrii de partid trebuie să fie in permanență o pildă demnă de urmat în producție, in viata socială și familială, știut fiind că rolul conducător al fiecărei organizații de partid își găsește expresia înainte de orice în exemplul personal pe care îl oferă comuniștii.Darea de seamă, trecînd în revistă lucrările de mare volum și însemnătate deosebită executate în acest an la compartimentul de lăcătușerie — adevărate examene pentru cei 68 de comuniști, ca și pentru toți cei 250 de lucrători — a subliniat dăruirea, abnegația, înaltul simț de răspundere cu care au acționat comuniști ca Ilie Gheorghe, Amariei Mihai, Butuc Costache. Ciubotaru Alexandru. Stanciu loan. Drîmbă Gheorghe, Antochi Neculai. Petru Arșinel. Za- haria Constantin, Tudose Vasile pentru îndeplinirea exemplară, lună de lună, a sarcinilor de plan, pentru realizarea unor lucrări de înaltă calitate, pentru scurtarea

Pledoaria pentru exigență 
nu ține loc de criticăDin darea de seamă, dar mai ales din dezbaterile purtate în adunarea generală a organizației de partid de la Liceul economic din Galați, a reieșit cu pregnantă atenția pe care comuniștii din această școală o acordă educării tinerilor. Bilanțul activității desfășurate timp de un an a subliniat', creșterea rolului organizației de partid în determinarea unor succese notabile ale corpului profesoral în pregătirea pentru muncă și viață a elevilor, viitori contabili, programatori, statisticieni, planificatori, vînzători în comerțul de stat, merceologi etc.Dar iată cîteva date de referință : la finele anului școlar trecut, în Liceul economic din Galați au promovat 99,1 la sută din elevi. Ce arată însă o analiză mai amănunțită ? Să transcriem unele opinii ale directorului școlii, prof. Gh. Enăches- cu : „Deși covîrșitoarea majoritate a elevilor au promovat, mai mult de 60 la sută dintre ei au

duratei reviziilor și reparațiilor. In același timp, darea de seamă a supus spre meditație celor prezenți, în lumina înaltelor exigențe care stau în fata membrilor de partid, cîteva întrebări : pot fi oare mulțumiți comuniștii de aici de faptul că numărul de ore de staționare a utilajelor întreprinderii s-a menținut în acest an foarte aproape de cota anului trecut, ceea ce a avut ca urmare nerealizarea unor importante cantități de produse ? Ti poate lăsa indiferenți pe membrii de partid de aici faptul că nu o dată au fost necesare „reparații ale reparațiilor" datorate slabei calități a unor operații executate ? .Participants Ia dezbateri au subscris și au susținut prin argumente concludente acest mod exigent, principial de analiză, subsumată răspunderii deosebite pentru bunul mers al producției, pe care o conferă calitatea de membru al partidului. Necesitatea unor noi acțiuni mai susținute pentru valorificarea experienței înaintate — ai cărei promotori trebuie să fie în primul rînd comuniștii — a fost subliniată și de maistrul Ilie Gheorghe, de lăcătușii Bra- șoveanu Ion și Amariei Mihai. In a- ceeași ordine de idei, loan Alenei șl loan Mitrea — lăcătuși, Titus Hen, inginer-șef al întreprinderii, relevau faptul că nu întotdeauna comuniștii secției s-au manifestat cu intransigență ca dinamizatori ai unei largi opinii combative fată de cei ce irosesc minute prețioase din programul de lucru, față de „plimbăreții" 

medii între 5 și 7. Rezultă că. în primul rînd, noi mai avem multe de făcut pentru educarea elevilor în spiritul muncii susținute, al exigentei și răspunderii fată de propria activitate, pentru a cultiva la fiecare dintre ei dorința de autode- pășire".In aceeași ordine de idei, prof. Mircea Mogoș spunea: „Avînd in vedere profilul economic al cadrelor ce le pregătim, socotesc că,.înainte de toate, trebuie să creștem oameni cinstiți, cărora să li se poată încredința parte din avuția statului. Să nu uităm : pe mina elevilor noștri se vor afla valori însemnate ale obștii. Nu trebuie să ne facă de rușine nici de acum înainte, pentru că noi răspundem de modul în care se comportă ei la locul de muncă. De aceea putem să ne întrebăm dacă am făcut totul pentru a le dezvolta sentimentul corectitudinii, al cinstei, al responsabilității, dacă am făcut totul pentru educarea lor așa cum ne învață partidul...". 

ce mai pot fi întîlniți încă prin secțiile întreprinderii. Un minut nelucrat pe zi în secție echivalează pe an cu 5 000 de ore irosite, adică, practic, cu o pierdere de producție de 350 000 lei. In secție, acest fapt se cunoaște.Forța exemplului comunist a fost frecvent invocată și în discuțiile privind munca de educație. Vasile Barb, membru al comitetului de partid pe întreprindere, subliniind necesitatea sporirii rolului educativ al adunărilor generale de partid, a făcut unele propuneri cu privire Ia înscrierea pe ordinea de zi a .unor analize asupra modului în care membrii organizației și-au însușit principiile și normele înscrise în Codul etic, în care se o- cupă de înrădăcinarea lor în viața colectivului în care lucrează. Lăcătușul Paul Repcenco releva cerința ca expunerile și dezbaterile de la cele două cursuri ale învățămîn- tului de partid să capete un caracter mai viu, mai atractiv, să fie mai puternic ancorate în realitățile uzinei, în preocupările oamenilor, pentru a constitui, de fiecare dată, momente educative cu puternic ecou în conștiințe, pentru a înarma și mai puternic comuniștii in munca politico- educativă pe care o desfășoară.Iată, așadar, doar cîteva aspecte dintr-o amplă și responsabilă dezbatere despre forța exemplului comuniștilor, implicit despre creșterea rolului conducător al organizației lor de bază la locul de muncă.
Silviu ACHIM

Am putea cita în continuare asemenea pledoarii, juste, fără îndoială. Dar ele nu pot ține locul criticii concrete și constructive vizînd perfecționarea muncii instructiv-educative, întrucît discuțiile din ședință au plutit în generalități. S-a spus de mai multe ori că „există loc și pentru mai bine", că „ne. propunem în viitor îmbunătățirea activității", dar dezbaterile s-au referit în mică măsură la căile concrete de atingere a acestui „mai bine", îndeosebi în direcția creșterii calitative a muncii de educație— ceea ce ar fi trebuit să constituie de fapt punctul central al discuțiilor. Cît privește planul de măsuri, el conține prevederi citite și în alte planuri similare ale organizației. Este de aceea de dorit ca pledoaria— justă, fără îndoială — pentru exigență în munca de educație să fie urmată de măsuri și acțiuni concrete.
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteil"

FATĂ 1N FATĂ SITUAȚIA DE PE DOUĂ 
ȘANTIERE DE INVESTIȚII DIN FOCȘANIPotrivit Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, la sfirșitul viitorului cincinal, județul Vrancea — alături de alte județe ale țării, mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic — urmează să realizeze o producție globală industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Ținînd seama de o asemenea prevedere de maximă însemnătate, comitetul județean de partid, comitetele oamenilor muncii, organizațiile de bază acționează cu fermitate atit pentru întronarea unui climat de disciplină și ordine în privința mai bunel folosiri a capacităților de producție existente, ridicării randamentului în exploatare, cit și pentru punerea în funcțiune înainte de termen a noilor obiective de investiții ce vor fi finalizate in următorul cincinal. Eforturile de acum de a cîști- ga timp in devansarea construcțiilor vor fi răsplătite de succesele sigure în sporirea producției în anii cincinalului viitor.de care ne mai despart doar citeva decade de muncă. Sint considerente ce stau la baza anchetei Întreprinse pe șantierele a două obiective ce se construiesc pe platforma industrială a municipiului Focșani : întreprinderea de prelucrare a maselor plastice și filatura de lină pieptănată.La ambele obiective lucrează același constructor : Grupul de șantiere pentru construcții industriale și a- grozootehnice Galați — Șantierul nr. 1 Focșani. în cazul întreprinderii de prelucrare a maselor plastice, finanțarea a fost deschisă în urmă cu 9 luni, perioadă în care buna organizare a muncii pe șantier, strinsa conlucrare între beneficiar, proiectant și constructor s-au materializat în devansarea substanțială a lucrărilor, existind toate condițiile ca noua unitate productivă să fie dată în exploatare cu mai bine de un semestru mai devreme față de termenul stabilit prin planȘi iată dovezile acestei aprecieri prezentate „pe viu", pe șantierul întreprinderii. de inginerul Mircea Momanu, șeful lotului de construcții. La hala de fabricație, principal o- biectiv al noii întreprinderi, au fost terminate lucrările la structura de rezistentă, hidroizolațiile. s-au realizat 95 la sută din închiderile exterioare. Din cele două puncte de transformare a energiei electrice, primul a fost predat montorilor, iar 

la al doilea se execută lucrările de finisaj. Partea de construcție a fost terminată și la centralele de ventilație, iar recent s-a trecut la montarea ventilatoarelor. Au fost terminate și lucrările din zona depozitelor, lucrările de canalizare și o serie de anexe tehnologice, laboratorul, racordul termic. Pe graficele de muncă ale constructorilor, in acest anotimp mai figurează execuția canalelor tehnologice, turnarea pardoselilor, montarea tîmplăriei metalice în interiorul construcțiilor și altele. Se scontează că, pină la sfirșitul anului, constructorul va depăși planul la lucrări cu peste 1,3 milioane lei. Sint rezultate meritorii ale constructoru
Meșterul cu două 
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lui, pe care șeful de lot le explică pu modestie, arătînd că „așa trebuie să fie cînd te străduiești să îți faci datoria".Constructorul a avut bune aprecieri la adresa proiectantului și a beneficiarului, a modului de conlucrare cu acești factori interesați in finalizarea înainte de termen și de calitate a întregii investiții. Sprijinul și controlul din partea comitetului județean de partid s-au făcut simlite pe tot parcursul realizării lucrărilor, atit în probleme de organizare, cît și în ce privește grija manifestată fată de asigurarea șantierului cu materialele necesare. Asemenea preocupări și exigențe au fost imprimate și în activitatea beneficiarului, respectiv, a conducerii întreprinderii de prelucrare a maselor plastice din Focșani.Cum stau lucrurile în cazul celui de-al doilea obiectiv aflat in construcție în această zonă industrială a orașului Focșani — filatura de lină pieptănată ? Un răspuns il aflăm de la sucursala județeană Vrancea a Băncii de investiții. După 10 luni din acest an, realizările au ajuns Ia 65 la sută din planul anual, urniînd ca în lunile noiembrie și decembrie să fie executat un important volum de lucrări. Pe șantier ni s-a spus că, față do planul la z». constructorii au de recuperat o restanță de circa 1 milion de lei.Șeful de lot, ing. Guido Rășcanu, 

ne-a prezentat măsurile luate în scopul continuării lucrului în ritm normal și pe timpul iernii, însă nu a reușit să ne convingă că pe șantier ar fi create condițiile pentru ca, pină la finele anului, toate lucrările să fie executate conform prevederilor din grafice. Și iată de ce. în acțiunea de recuperare a restanțelor, de îndeplinire a planului, mai mult din punct de vedere valoric, se contează pe faptul că „urmează să se treacă Ia montajul unot prefabricate care sint de... valori mari". Dar operațiunile de montaj sint condiționate, ia rindul lor. de sosirea unei macarale pe șantier, care — pînă la data efectuării investigațiilor noastre — nu sosise. Constructorii așteptau nu numai „macaraua salvatoare", ci și unele precizări absolut necesare ale proiectantului, din lipsa cărora nu se pot desfășura în cele mai bune condiții anumite lucrări sau asigura aprovizionarea cu materiale pentru etapele nu chiar atît de îndepărtate. în urmă cu un timp, specialiști ai Institutului de proiectări pentru industria ușoară din București s-au angajat să aducă unele completări și precizări la proiectele de execuție după care se lucrează pe șantier. Deocamdată, angajamentele asumate de proiectant au rămas doar pe hîrtie, fiindcă pînă la data de 15 noiembrie a.c. toate îmbunătățirile și precizările din partea I.P.I.U. din București nu se aflau în posesia constructorului Filaturii de lină pieptănată din Focșani.Fără îndoială, neajunsurile semnalate pot și trebuie să fie înlăturate prin mobilizarea mai energică a forțelor constructorului, prin contribuția activă și prezența permanentă a beneficiarului pe șantier. Pînă acum, rolul de beneficiar l-au îndeplinit, sporadic, delegați ai centralei industriale de resort. Ni s-a spus că a- ceastă problemă iși va găsi rezolvarea corespunzătoare. Cu cît mai curînd, cu atît mai bine pentru mersul realizării lucrărilor, astfel incit, prin colaborarea strînsă intre constructor. beneficiar și proiectant, noua filatură de lină pieptănată din Focșani să prindă contur, să intre in funcțiune la termen sau chiar mai devreme, în interesul economiei naționale.
Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii"

Vremea poate fi bună sau rea 

MUNCA TREBUIE SĂ FIE TOTDEAUNA BUNĂCum se desfășoară activitatea in unitățile agricole din județul Ilfov ? La această întrebare ne-a răspuns Eftimie Vasilescu, directorul direcției agricole județene. „De la început — ne-a spus interlocutorul — aș vrea să remarc că în sectorul zootehnic, cel mai afectat de timpul nefavorabil, activitatea se desfășoară în condiții normale. Aceasta se da- torește aplicării măsurilor operative luate de comandamentele comunale și conducerile cooperativelor agricole. S-a urmărit deschiderea drumurilor de acces atit spre sectoarele zootehnice, cît și spre depozitele de furaje, transportul apei cu cisterne și butoaie acolo unde s-au defectat instalațiile de adăpare. Specialiștii și lucrătorii din aceste sectoare nu au părăsit locul de muncă de la declanșarea viscolului. Județul nostru are grafic de aprovizionare a Capitalei cu produse de bază : carne, lapte și ouă. Ne preocupăm să recuperăm, în aceste zile, printr-o organizare temeinică, golurile care au apărut la livrările acestor produse în zilele de sîmbâtă și duminică". Despre temeinicia acestor afirmații ne-am convins mergînd în citeva unități agricole din județ.Ne oprim mai întîi la asociația in- tercooperatistă avicolă din Afumați, care are două ferme : una pentru carne, cu o capacitate de 600 000 de pui, și alta pentru ouă, cu 36 000 de găini ouătoare. Aici, în noaptea de sîmbătă spre duminică, viscolul a dă- rîmat 7 stîlpi de Ia rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică. Ca urmare, s-a întrerupt lumina, n-au mai putut să funcționeze e- leveozele pentru încălzirea puilor, centrala termică și hrănitorile mecanice. Orice clipă pierdută putea duce la pierderi. Colectivul de lucrători și specialiști, mobilizat la locurile de muncă, a intervenit cu promptitudine. Mai întîi a fost adus un grup electrogen, iar apoi s-a reparat racordul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. „Acum — ne spunea Cornel Todea. șeful fermei de găini — activitatea se desfășoară normal, ca și cum nimic nu s-ar fi întimplat. Ca dovadă, nu avem nici o pierdere. în numai două zile am livrat pentru aprovizionarea Capitalei 80 000 de ouă". Simplu și convingător 'despre satisfacția datoriei împlinite. La această asociație există însă și o problemă pentru rezolvarea căreia este nevoie de ajutorul direcției agricole județene. Rezervele de 

furaje pentru pul și găini nu sint suficiente. Sint necesare măsuri urgente pentru ca fabricile de nutrețuri combinate „Crevedia" și „Saba- rul“ să asigure furaje la nivelul necesităților.Un alt aspect l-am surprins la I.A.S. Afumați. Această unitate are 5 ferme zootehnice în care sînt crescuți 25 000 de porci și 2 500 de taurine, din care 1 000 sînt vaci pentru lapte. în perioada cu intemperii, activitatea nu a fost perturbată cu nimic, livrîndu-se zilnic pentru aprovizionarea Capitalei cite 8 000 1 de lapte și 40 tone de carne de porc. „Acest fapt a fost posibil pentru că — ne spunea Alexandru Cocoșilă, direc
RAIDUL NOSTRU IN FERME ZOOTEHNICE 

DIN JUDEȚELE ILFOV, IALOMIȚA Șl SUCEAVA

torul întreprinderii — toate căile de acces au fost deszăpezite pentru a se asigura transportul furajelor necesare animalelor. Stocurile de furaje existente in sectoarele zootehnice ajung pentru 8—10 zile. Am hotărît ca șefii de ferme. împreună cu specialiștii din conducerea întreprinderii și lucrătorii din aceste sectoare să stea la față locului pînă la normalizarea timpului". Datorită acestor măsuri, aici au fost remediate în timp scurt toate avariile produse de viscol la alimentarea cu energie electrică și cu apă. La ferma zootehnică nr. 2 Ștefănești ne-am convins că atunci cînd munca este bine organizată se poate lucra și pe timp nefavorabil. „Toate tractoarele disponibile — ne spunea Constantin Burlacu, șeful fermei — au fost concentrate la transportul gunoiului de grajd pe terenurile repartizate cultivării cu sfeclă furajeră. în ultimele 5 zile am fertilizat 20 de hectare eu cite 50 tone la hectar".Sint numai cîteva secvențe care atestă că printr-o muncă organizată și permanentă lucrătorii și specialiștii din agricultură pot asigura desfășurarea normală a activității în zootehnie, ca și în alte sectoare. La fel se desfășoară munca și încelelalte complexe de animalelor din județ, creștere a cum sîntCăciulești,cele de la Mihăilești,

Moara Vlăsiei, Condeiești, Izvoarele, Răsuceni și altele ; lucru deosebit de important deoarece cea mai mare parte din producția de carne, lapte și ouă a județului se realizează iu asemenea complexe.
Aurel PAPAD1UC*în unitățile agricole se muncește fără preget pentru ca activitatea în zootehnie să se desfășoare în mod normal. La cooperativa agricolă din comuna Gheorghe Doja, 600 de oi au fost prinse de viscol în cîmp, la circa 7 km de saivane. La chemarea orga- 

nizatiei de partid au răspuns prezent Ion Cioc. Gheorghe Văcaru, Vasile Alexandru, Dumitru Lungu, Ion Tudor (tractoriști și îngrijitori). Mioarele au fost aduse la adăpost. în cursul zilei de 26 noiembrie peste 500 de bărbați din comună au lucrat la deblocarea drumului ce face legătura cu șoseaua națională pe o distanță de 6 km. Ca urmare. în sectorul zootehnic al cooperativei activitatea se desfășoară normal, producția de lapte menținîndu-se constant la peste 2 000 de litri lapte.Pentru ca animalelor cooperativei agricole din Movila să li se asigure continuu apă, cooperatorii și mecanizatorii au montat, în condiții deosebit de grele, un grup electrogen care acționează pompele ce scot apa de la circa 200 metri adîncime. Lucrătorii Oficiului de îmbunătățiri funciare și proiectare a construcțiilor agricole Ialomița și-au organizat munca în două schimburi. Ei au desfundat drumurile spre complexul de creștere a puilor și cel de îngrășare a porcilor din comuna Gheorghe La- zăr. Tractoarele grele pe șenile ale I.A.S. Borcea au deszăpezit drumul spre fabrica de nutrețuri combinate și complexul de 100 000 de porci din Fetești. Cele ale I.A.S. Mircea Vodă au fost folosite la deblocarea drumurilor spre fabrica de nutrețuri combinate Călărași și I.S.C.I.P. Modelu.în toate acțiunile organizate în a

ceste zile oamenii au răspuns pre<> zent, foarte mulți din .ei din propria inițiativă.
Aurel DAVID

★în fermele zootehnice din județul Suceava, activitatea de producție se desfășoară normal. Este urmarea măsurilor luate la Indicația comitetului județean de partid, a acțiunilor initiate odată cu înrăutățirea vremii de conducerea unităților agricole. Folosindu-se tractoarele cu lamă din dotarea secțiilor S.M.A. și prin participarea a mii de oameni s-a reușit ca în toate cele 95 ferme zootehnice ale cooperativelor agricole să se deszăpezească drumurile de acces la grajduri și depozitele de furaje. In același timp. în fiecare unitate zootehnică s-au asigurat furaje in stoc pentru un număr de minimum 5 zile, iar prin substituire de furaje — pentru 15—20 zile. Au fost luate,* totodată, măsuri pentru a se repara ușile și ferestrele, astfel incit în grajduri să se mențină o temperatură corespunzătoare, iar producția să se mențină pe cît posibil la cote normale. începînd de miercuri, toti specialiștii în creșterea animalelor ai direcției agricole județene se află pe teren în cadrul complexelor zootehnice mari și cooperativelor agricole, rezolvînd problemele legate de aprovizionarea cu furaje, prepararea și administrarea rațiilor furajere.O atenție specială se acordă bunel aprovizionări a complexelor mari de taurine, porcine, ovine și păsări cu nutrețuri combinate. Livrările de la fabrica din Verești, în ciuda unor greutăți determinate de zăpadă, continuă în ritm normal, conform graficelor stabilite inițial. Bine se desfășoară și livrarea laptelui către unitățile de industrializare. Acolo unde, datorită înzăpezirilor, autocisternele nu au putut ajunge la ferme — in comunele Bălăceana, Ciprian Porum- bescu, Stroiești, Baineț. Zaharești — cooperativele agricole au organizat transportul laptelui cu săniile. Trebuit! subliniat și faptul că peste tot se desfășoară normal și aprovizionarea cu apă și energie electrică șl, fapt notabil, nu sînt semnalate pierderi de animale, dovadă a răspunderii și spiritului gospodăresc cu, care se acționează pentru bunul mers al treburilor in zootehnia județului.
Gh. PARAS CAN 1
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN IRAN

In timpul întilnirll protocolara

Toastul Șahinșahului 
Mohammad Reza
Pahlavi Aryamehr

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)Barate pe această înțelegere reciprocă, relațiile economice, comerciale șl culturale dintre Iran și România s-au intensificat permanent în ultimii ani și ele continuă să se intensifice, atingînd astfel dimensiuni considerabile.Acordul economic dintre cele două țări prevăzut pentru o durată de 15 ani, precum și acordul comercial și numeroase alte programe comune în domeniul agriculturii, modernizării industriei e- lectrice, petroliere, miniere, a lemnului etc. au avut drept rezultat creșterea, numai în ultimii doi ani, cu aproape 40 la sută a volumului schimburilor noastre. Paralel cu aceasta, relațiile culturale și științifice s-au dezvoltat în mod intens.Pe plan internațional, țările noastre urmează o cale identică, răspunzînd convingerii noastre comune asupra necesității unei înțelegeri și colaborări pozitive între toate țările, indiferent de deosebirile dintre sistemele de guver- nămînt și ideologiile lor.Noi aspirăm în mod ferm spre eliminarea tuturor focarelor de tensiune și de criză, oriunde s-ar afla. în acest fel, țara noastră a primit cu satisfacție încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care a avut loc la Helsinki și în cursul căreia România a jucat un rol important.Noi dorim cu ardoare ca o astfel de destindere să se producă în
„Salutăm vizita președintelui Nicolae Ceausescu, prieten al Iranului, 

cu cinstea ce se cuvine unei mari personalități contemporane"Vizită oficială pe care au început-o Joi, la Teheran, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația Maiestăților Lor Imperiale Șahinșahul Aryamehr și împărăteasa Farah, este primită și comentată cu deosebită căldură și satisfacție de autoritățile, cercurile economice și culturale, de presă și de întreaga opinie publică din Iran, care văd în aceasta, în convorbirile ce vor avea loc între cei doi șefi de stat, o nouă manifestare, de cea mai mare însemnătate, a prieteniei trainice care leagă popoarele român și iranian, o nouă contribuție de înaltă valoare politică la dezvoltarea și intensificarea colaborării și cooperării fructuoase, statornicite între cele două țări, la promovarea cauzei păcii și înțelegerii în lume. Ne-au confirmat-o cu multă bucurie numeroși interlocutori iranieni.„Sintem foarte onorați și bucuroși de vizita Excelenței Sale președintele Nicolae Ceaușescu" — ne-a declarat Baghir Mostofi, directorul Companiei naționale a petrolului iranian (N.I.O.C.). „Sînt convins că acest e- veniment va permite să se stabilească noi modalități și să se adopte noi hotăriri de cea mai mare importanță, pentru a strînge și mai mult colaborarea dintre țările noastre și a o extinde la noi domenii, inclusiv cel al petrochimiei".„Țările noastre — a continuat interlocutorul — dispun de multe posibilități de a lucra împreună și, personal, sint foarte fericit că există voința comună de a spori o colaborare care a dat bune rezultate".„Salutăm cu multă plăcere vizita președintelui României, Nicolae Ceaușescu, pe care îl vom primi ca pe un prieten al Iranului și al Maiestății Sale, cu cinstea ce se cuvine unei mari personalități contemporane — ne-a declarat, la rîndul său, Manoutchehr Eghbal, președintele- director al Companiei naționale a petrolului iranian — N.I.O.C.„între România și Iran există o amplă colaborare, în diferite domenii. Eu sînt convins că, în urma convorbirilor dintre cei doi șefi de stat, se vor deschide noi perspective pentru intensificarea acestei colaborări", a adăugat președintele N.I.O.C.„Sînt bine cunoscute dorința și voința președintelui Nicolae Ceaușescu de a dezvolta colaborarea cu Iranul în toate domeniile, ca și dorința Maiestății Sale Șahinșahul de a strînge șl intensifica și mai mult colaborarea cu România. Cred că această convergență a punctelor de vedere ale șefilor statelor noastre deschide largi perspective, dă un sens foarte clar, cu caracter de directive pentru noi, In ce privește modul cum trebuie 

toate celelalte regiuni ale lumii. Mulțumim țării dumneavoastră pentru votul său la Națiunile U- nite în favoarea eliminării armelor nucleare în regiunea Orientului Mijlociu. în ce privește criza politică prelungită în această parte a lumii, noi sîntem convinși, așa cum am mai declarat deseori, că aceasta nu va putea fi depășită definitiv decît prin aplicarea rezoluțiilor pertinente adoptate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.Domnule președinte al Republicii Socialiste România,Țara dumneavoastră cunoaște în prezent o eră prosperă a dezvoltării sale economice, sociale, culturale, sub înalta și înțeleaptă conducere a Excelenței Voastre, care suscită admirația și respectul universal.Este de prisos să Reamintesc că vă doresc din toată inima reușită deplină în realizarea cu succes a grandioaselor sarcini pe care le-ați întreprins cu atîta curaj în serviciul poporului dumneavoastră.Exprimînd această urare, propun să ridicăm paharul în sănătatea și pentru fericirea Excelenței Voastre și a doamnei Ceaușescu, pentru prosperitatea și progresul continuu al poporului român, cu care noi întreținem de cinci secole cele mai bune relații, pentru solidaritate și pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre țările noastre, pentru pacea și cooperarea internațională ! (Aplauze).

acționat pentru a pune in valoare potențialul extrem de promițător de care dispunem pentru o amplă cooperare" — ne-a spus Abdol Majid Majidi, ministru de stat, director al Organizației planului și bugetului. „De aceea, a continuat el, sînt convins că vizita Excelenței Sale președintele Nicolae Ceaușescu în Iran, noile convorbiri oficiale cu Maiestatea Sa Șahinșahul Aryamehr vor da un nou impuls relațiilor dintre țările noastre tocmai in această direcție".„Sîntem bucuroși să-1 avem ca oaspete pe președintele României și-i urăm bun venit in Iran. Sînt convins că vizita președintelui Nicolae
Reprezentanți de frunte ai vieții politice și economice, 
presa iraniană subliniază importanța noii întîlniri 
dintre cei doi șefi de stat pentru extinderea 
și adîncirea cooperării prietenești româno-iraniene
Ceaușescu va constitui, ca și în trecut, un stimulent puternic pentru dezvoltarea relațiilor noastre in domeniile economic, cultural, tehnic și altele. Evoluția foarte favorabilă de pînă acum a raporturilor noastre îmi întărește această convingere", a ținut, de asemenea, să sublinieze Ahmad Kouros, ministru adjunct al economiei și finanțelor. „După opinia mea, a continuat Ahmad Kouros, cel mai important este că țările noastre merg împreună în dezvoltarea economică, printr-o colaborare foarte strinsă. Iar contactele directe, îndeosebi cele la nivelul cel mai inalt, contribuie hotăritor la consolidarea acestui curs".„Sint convins dinainte că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Iran și convorbirile pe care le va avea cu Șahinșahul Aryamehr vor consolida și mai mult legăturile de prietenie existente intre Iran și România. Am avut cinstea să-1 cunosc personal pe președintele României și nutresc o profundă admirație pentru puternica sa personalitate, ti salutăm pe pămintul patriei noastre ca pe un prieten și ca pe conducătorul unui stat prieten. Sînt sigur că vizita sa va avea o mare influentă asupra dezvoltării viitoare a relațiilor noastre", ne-a spus Abdullah Riazi, președintele Majlisului.Gholam Reza Kianpour, ministrul informațiilor și turismului, a apreciat ca „foarte utilă vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu o in-

(Urmare din pag. I)pornindu-se de la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, de la soluționarea problemei poporului palestinean în conformitate cu aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat național independent — de la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.Totodată, o importanță vitală pentru existența omenirii contemporane are înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare — singura care poate elimina pericolul unor noi conflagrații mondiale, poate elibera popoarele de povara uriașelor cheltuieli militare. Trebuie făcut totul ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii moderne, resursele materiale și umane ale popoarelor să fie folosite nu în scopul distrugerii, ci al progresului și prosperității fiecărei națiuni, al bunăstării și fericirii oamenilor !Viața arată tot mai evident că nu se poate vorbi de o pace reală, de destindere și securitate atît timp cît două treimi din omenire sînt confruntate cu problemele grave ale subdezvoltării, cît lumea continuă să fie împărțită în săraci și bogați. Pornind de la aceste realități, România acționează consecvent pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, întemeiate pe deplină egalitate și echitate, care să asigure progresul tuturor țărilor — și în primul rînd al celor rămase în urmă — accesul neîngrădit al popoarelor la binefacerile revoluției tehnico-științifice contemporane.Dezvoltarea, progresul și pacea în zilele noastre sînt de neconceput în afara eforturilor pentru democratizarea largă și reală a vieții internaționale. în acest spirit, considerăm că trebuie întărit rolul

treprinde în Iran". „Relațiile foarte prietenești care există între președintele Ceaușescu și Maiestatea Sa, ne-a spus ministrul iranian, stimulează cooperarea dintre țările noastre, fac ca raporturile dintre ele să fie din ce în ce mai fructuoase".Referindu-se la perspectivele extinderii la noi domenii a colaborării româno-iranienp, interlocutorul a remarcat existenta unor noi posibilități pentru stabilirea și dezvoltarea de relații turistice între România și Iran, ca și pentru intensificarea conlucrării dintre mijloacele de informare în masă din cele două țări, prin intermediul cărora se va putea asigura 

o mai bună cunoaștere reciprocă între popoarele român și iranian.în egală măsură, presa, radioul și televiziunea din Iran au rezervat spații ample în paginile și emisiunile lor sublinierii importanței și semnificației noii întîlniri dintre șefii de stat ai României și Iranului, prezentării succeselor remarcabile obținute de țara noastră pe drumul dezvoltării economice, sociale și culturale, politicii ei externe de pace și largă cooperare cu toate statele, evoluției continuu ascendente a raporturilor româno-iraniene, pe toate planurile.La loc de frunte, cu titluri mari, sugestive, însoțite de fotografii ale președintelui Nicolae Ceaușescu, toate ziarele de limbă farsi, precum și cele de limbă engleză și franceză care apar la Teheran au publicat, joi dimineața, interviul acordat de șeful statului român grupului de ziariști iranieni care ne-au vizitat țara. Astfel, cotidianul „RASTAKHIZ" a su- pratitrat interviul : „Totalul schimburilor comerciale dintre Iran și România va atinge, în 1980, un miliard de dolari", iar „KAYHAN" : „Iran—România : o bază solidă pentru stringerea legăturilor".în articolul său de fond, intitulat „Iran și România — evocare în cifre a relațiilor economice și realizărilor din anii trecuți", cotidianul „BURZ“ subliniază că „vizitele reciproce ale conducătorilor celor două state au dat rezultate strălucite. Iranul și România și-au dezvoltai în mod evident 

Organizației Națiunilor Unite, pornindu-se de la necesitatea ca a- ceastă organizație să reflecte pe deplin realitățile lumii de azi, să asigure un cadru mai corespunzător de participare egală a tuturor popoarelor la soluționarea problemelor internaționale.îmi face plăcere să subliniez că România și Iranul conlucrează activ, atît în cadrul Națiunilor Unite, cît și pe arena mondială — și am convingerea că și în viitor ele vor colabora tot mai strîns în slujba nobilelor idealuri ale păcii și progresului omenirii.Maiestate,în cursul vizitei vom avea prilejul să cunoaștem noi aspecte din munca și preocupările poporului iranian, succesele pe care le înregistrează pe calea dezvoltării eco- nomico-sociale independente a țării. Ca prieteni, ne bucură toate aceste realizări și vă dorim dumneavoastră — care acordați o preocupare deosebită acestor probleme — și întregului popor iranian succese tot mai mari pe acest drum. Aș dori să exprim mulțumirile noastre pentru primirea prietenească și cordială cu care am fost întîmpinați astăzi de locuitorii Teheranului. Considerăm aceasta ca o expresie a bunelor relații dintre popoarele noastre. Fără îndoială că în cursul vizitei vom identifica noi posibilități de a dezvolta conlucrarea dintre România și Iran, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Cu această convingere, doresc să toastez :în sănătatea Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr și a împărătesei Farah ;pentru prosperitatea și fericirea poporului iranian prieten ;pentru prietenia și colaborarea româno-iraniană ;pentru pace și colaborare internațională. (Aplauze).

relațiile In ultimii ani — în special în domeniul schimburilor economice". „Vizitele Șahinșahuluî Aryamehr în România și, de asemenea, vizitele in Iran ale Excelenței Sale președintele Nicolae Ceaușescu, continuă ziarul, au contribuit la lărgirea relațiilor dintre cele două țări. Din acest motiv se poale aprecia cu certitudine că actuala vizită în Iran a președintelui Republicii Socialiste România, intil- nirile și convorbirile cu Șahinșahul Aryamehr vor da roadele dorite, în sensul lărgirii în continuare a relațiilor economice iraniano-române".Comentînd vizita șefului statului român, sub sugestivul titlu „O strinsă prietenie", cotidianul „JOURNAL DE TEHERAN" «crie, între altele : „Relațiile dintre Iran și România sint excelente. între cele două țări s-au statornicit legături de cooperare in domeniile industrial, comercial, cultural și tehnic. De a- semenea, în domeniul politic, vederile conducătorilor celor două țări sint apropiate in cea mai mare parte a problemelor internaționale.în lume, România ocupă o poziție particulară, care se inspiră din politica de independență națională, principiu pe care Iranul îl apără, de asemenea".Evidențiind „strinsă prietenie dintre conducătorii celor două state, care stimulează hotăritor dezvoltarea relațiilor iraniano-române", ziarul relevă că, în cursul convorbirilor ce vor avea loc între președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul A- ryamehr vor fi abordate și aspecte ale situației internaționale. în context, „Journal de Teheran" elogiază „politica promovată de România și spiritul de care președintele Nicolae Ceaușescu dă dovadă pentru afirmarea pe arena internațională a personalității tării sale". (Agerpres)
PLECAREA DIN CAPITĂLĂ

(Urmare din pag. I)Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții noastre științifice și culturale, generaliA fost de față însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului la București. Nosratolah.. Helmi.Se aflau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră.Ceremonia plecării a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit festiv. Pe frontispiciul aerogării erau arborate drapelele partidului și statului, care încadrau portretul tovară-

Primire câlduroasâ pe aeroportul Mehrabad

Primirea primarului Teheranului

(Urmare din pag. I)fructuos, o conlucrare multilaterală, ceea ce reprezintă un factor de mare importanță pentru cursul destinderii, pentru asigurarea unei politici noi, de egalitate și respect între națiuni.-Sub aceste bune auspicii a început vizita oficială de prietenie în Iran a președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu....Ceremonia sosirii are loc pe aeroportul Mehrabad. în aceste momente sărbătorești, pe frontispiciul aerogării sînt arborate drapelele de stat ale României și Iranului.La ora 15,30, ora locală, aeronava prezidențială, escortată de o escadrilă de avioane de vînătoare a forțelor aeriene ale Iranului, aterizează.La coborîrea din avion, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu cordialitate de Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și de împărăteasa Farah.Cei doi șefi de stat își string îndelung mîinile, cu satisfacția revederii, de această dată pe pămîntul iranian. Șahinșahul urează șefului statului român bun sosit pe pămîntul Iranului.La rîndul lor, tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah își string mîinile cu cordialitate.Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr prezintă apoi iluștrilor săi oaspeți persoanele oficiale iraniene venite în întîmpinarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu : primul ministru, Amir Abbas Hoveyda, președintele Senatului, Sharif Emami, președintele Majlisului, Abdullah Riazi, ministrul Curții Imperiale, Assadollah Alam, ministrul afacerilor externe, Abbas Aii Khalatbari, și alte înalte oficialități iraniene?La rîndul său, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, prezintă Maiestăților Lor Imperiale persoanele oficiale române care îl însoțesc : Ion Pățan, vi- ceprim-ministru și ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.Erau de față Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, și Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București.Două fetițe oferă tovarășei Elena Ceaușescu și împărătesei Farah buchete de flori.Maestrul de ceremonii al Curții Imperiale invită apoi pe președintele României și pe Șahinșahul Iranului pe podiumul de onoare, flancat de drapelele celor două state. Răsună solemn acordurile imnurilor de stat ale României și Iranului. în semn de salut sînt trase 21 de salve de artilerie. Comandantul gărzii prezintă raportul. Președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr 
șului Nicolae Ceaușescu. Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general", „Trăiască pacea și colaborarea între toate popoarele lumii".Cu calde urări de succes, cu profunde sentimente de dragoste și prețuire, întreaga noastră națiune salută vizita în Iran a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, cu ferma convingere câ această nouă solie de pace și prietenie va contribui la dezvoltarea colaborării. pe multiple planuri, între cele două țări și popoare.La ora 10,45, aeronava prezidențială a decolat. (Agerprei) 

trec apoi în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport. In cadrul acestei ceremonii, șeful statului român salută drapelul Iranului. Cei doi șefi de stat sint invitați din nou pe podium pentru a primi defilarea gărzii de onoare.Președintele României și Șahinșahul Iranului, tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah, însoțiți de cortegiul oficial, părăsesc aeroportul, îndreptîndu-se spre Palatul Golestan, unde se află reședința rezervată solilor poporului român.Pe întregul traseu, de la aeroport și pînă Ia intrarea în Teheran — marcată de impresionantul monument „Shahyad", simbol al renașteri! Iranului — zeci de mii de locuitori ai capitalei iraniene aplaudă și ovaționează îndelung pe înalții soli ai poporului român. Din rindurile lor se aud exprimate, cu căldură, cuvintele „Djavid Ceaușescu, djavid Romania" („Trăiască Ceaușescu. trăiască România"), „Djavid Sah“, „Iran Dustr— e — Romania", („Iranul și România sînt prietene"). Aceste urări ilustrează cît se poate de limpede satisfacția cu care populația capitalei, întregul popor iranian salută vizita președintelui României, așa cum a salutat, la timpul lor, celelalte vizite la nivel înalt româno-iraniene, evenimente fericite care au deschis e- tape noi, calitativ superioare în cronica relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre. Pe frontispiciile imobilelor și de-a lungul celor peste 10 km ai traseului parcurs prin oraș sînt arborate drapelele de stat ale României și Iranului. Portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu, alături de cele ale Maiestăților Lor Imperiale sînt expuse pe balcoanele clădirilor și în vitrinele magazinelor.Capitala Iranului, Teheranul, ora» cu nobile tradiții, astăzi în plin proces de înnoire și modernizare, care a mai avut privilegiul de a primi, în trei rînduri, vizita președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, Intîmpină astfel pe iluștrii oaspeți cu sentimente de profundă considerație, de caldă prietenie.Ora 16,30. Cortegiul oficial sosește la Palatul Golestan, impresionantă operă arhitectonică In stil persan, care face parte integrantă din istoria— de ieri și de astăzi — a Iranului.Aici, în marea Sală a oglinzilor, președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr, tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah se întrețin într-o ambianță de caldă cordialitate și prietenie.
TELEGRAME DE LA

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare BulgariaDragă tovarășe Jivkov,Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria în drum spre Iran, îm! este deosebit de plăcut să vă transmit din toată inima, dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și întregului popor frate bulgar, călduroase salutări tovărășești și cele mai bune urări de sănătate, fericire, prosperitate și succese tot mai mari in edificarea societății socialiste dezvoltate în patria dumneavoastră, în lupta pentru pace, socialism și securitate internațională. Exprimăm, și cu acest prilej, dorința noastră ca prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre vecine să se întărească și adîncească continuu.
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului FAHRI S. KORCtURK

Președintele Republicii TurciaCu ocazia survolării teritoriului Republicii Turcia, îmi este deosebit da plăcut să vă adresez un cordial mesaj de salut, împreună cu cele mai călduroase urări de fericire personală, de pace și progres poporului turc prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

La scurtă vreme de la sosirea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la reședința ce le-a fost rezervată, a avut loc o nouă și grăitoare manifestare a cordialității și prieteniei, a satisfacției cu care cetățenii capitalei Iranului primesc vizita înalților soli ai poporului român. în numele locuitorilor Teheranului, primarul capitalei, Gholam Reza Nikpey, a venit la Palatul Golestan pentru a saluta pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, subliniind că este o mare onoare și plăcere pentru ei de a adresa un călduros bun venit in orașul lor distinșilor oaspeți ai Șahinșahuluî Aryamehr și împărătesei Farah.„Relațiile excelente dintre orașele Teheran și București, ca și dintre cele două țări ale noastre — a spus primarul Nikpey — au fost întotdeauna prietenești. în semn de prețuire am numit o frumoasă stradă a orașului Teheran cu numele de „București", pentru a ne aminti Întotdeauna de fericitele relații existente între țările și între capitalei» noastre.Am marea plăcere acum. Excelentă, de a vă înmîna emblema de argint a orașului Teheran, iar doamnei am onoarea să-i înmînez doi porumbei de aur, ca semn al prieteniei".Arătînd că a avut onoarea să fie primit de președintele Nicolae Ceaușescu în 1970, cînd a vizitat Bucureștiul. Gholam Reza Nikpey a subliniat : „îmi voi aminti întotdeauna de acea fericită ocazie".Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Este o deosebită plăcere pentru noi să ne aflăm din nou în Teheran și să constatăm că devine, de fiecare dată, mai frumos, se dezvoltă continuu. într-adevăr, între capitalele țărilor noastre, București și Teheran, există relații foarte bune, așa cum există între țările noastre, și sper că aceste relații vor cunoaște o înflorire continuă". „De asemenea, a spus șeful statului român, doresc să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care populația orașului dumneavoastră ne-a făcut-o, în care vedem o expresie a sentimentelor de prietenie dintre popoarele noastre, dintre capitalele țărilor noastre".In încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat primarului Teheranului și populației capitalei iraniene succese tot mai mari, bunăstare și prosperitate. (Agerpres)
BORDUL AVIONULUI
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„Cîtâ istorie, atîta 
profunzime"Orice cultură, ajunsă la un oarecare grad i de maturitate, are o tradiție constituită din opere și experiențe a- parte, un „summum'1 care constituie tezau- | rul spiritual peren al unui popor. între tradiție și creația actuală se stabilesc anumite relații care preocupă în mod obiectiv pe orice creator. Acesta, dacă nu-și pune totdeauna problema la modul teoretic, programatic, și-o pune practic, adică o include, intr-un fel specific, implicit creației, lucrării sale.Numeroase cărți a- părute în ultimul timp sînt în măsură să incite la o meditație profundă asupra aspectelor acestei probleme. Aceste cărți nu mai conțin antinomia tradiționalism-moder- nism, ele năzuind către o cuprindere sintetică a termenilor. Principiul intern al cărții devine din ce in ce mai mult întrebarea (de natură artistică) asupra isloriei. Cită istorie, atîta profunzime — par să spună cărțile. Acesta nu este un lucru fundamental nou ; omul contemporan însă este mai în istorie decît oricînd și faptul că literatura simte această realitate e un lucru firesc.Ceea ce îmi pare a fi esențial în cărțile unor autori contemporani este modul de a recupera și păstra. ba chiar de a dezvolta. o conștiință a ființei noastre spirituale. Nu e vorba nici pe departe aici de cantonarea în provincialism. ci de a aduce la vedere adevăruri și profunzimi pe care numai asumarea conștientă a unui drum Istoric le poate da. Mihail Sadoveanu a avut acest simț al istoriei poate mai mult ca oricare din scriitorii noștri. Percepția

Iui se lovea însă de prezentul lumii burgheze ca de o barieră. Alți prozatori au îndeosebi simțul prezentului. dar sînt lipsiți de conul de umbră al mitului pe care numai dimensiunea istoriei îl ridică. Cărțile mari sînt cele care totalizează experiența de viață a unui popor. Către o asemenea ținută se îndreaptă cîți- va dintre cei mai ta- lentați scriitori contemporani. Ei se străduiesc să includă în cărțile lor destinul mioritic, cel al meșterului Manole, memoria marilor fapte ale
însemnări de

George ALBOIU

eroilor acestor pă- mînturi, patima paternă a lui Neagoe, lupta generației de la 1848 călăuzită de gîn- durile lui Bălcescu, geniul lui Eminescu .și al altor creatori de frumos, eroicele acțiuni ale clasei muncitoare în frunte cu comuniștii, pentru do- bîndirea unei cît mai ample și adînci conștiințe a acestei umanități. De aceea, sînt cărți care se revendică de la un eveniment și sînt cărți pentru care evenimentul are darul să declanșeze vederea unei întregi istorii. Așa cum sînt cărți a căror concepție este fragmentaris- tă. care caută mai degrabă accidentalul, perifericul — și sînt cărți care au nostalgia monumentalului, care vor să-și integreze (și să dezvolte) cele cîteva coordonate esențiale ale spiritului acestei culturi.Tinerii au datoria să-și pună din nou marile intrebărX ale acestei literaturi. Creația fiecărui tînăr trebuie să fie un mare

răspuns dat deopotrivă istoriei și prezentului. Avem nevoie de o literatură care să privească istoria cu ochii prezentului, s-o înțeleagă din perspectiva gindirii noastre moderne, formată în spiritul materialismului dialectic și istoric. Mai rriult. trebuie să înțelegem și să ne a- propiem istoria, să-i cuprindem marile fapte revoluționare ■ care au constituit motorul mersului nostru înainte.Operele care depășesc în timp evenimentele individuale, sociale si politice ce le-au provocat nașterea sînt cele învestite cu puterea de a conserva valoarea in istorie. Această calitate o îndeplinește opera de dăruire capitală, de împlinire și destin, ale cărei numere axiologice sînt într-o ascendență continuă. Acțiunea scriitorului este de durată. Opera „croită" în grabă înseamnă monadă falsă. înseamnă sărăcia în cultură. A continua tradiția nu înseamnă a rămîne în limitele ei. Tradiția nu constă într-o sumă de valori „încremenite". ea există prin mișcarea creatoare a variabilelor în jurul unor constante.A fi în acord cu tradiția și a-i asimila valorile perene înseamnă a simți și proceda modern, a o privi cu ochii timpului tău.Numai astfel, readusă în actualitate, o literatură nu pierde din substanța ei simțul tradiției și este cea mai bine pregătită să susțină experimentul menit să deschidă noi căi spre viitor, deoarece il poate justifica prin organicitate, deci prin conștiință de sine. Tradiția ne îftdeamnă să ne amintim de noi înșine.

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalâ. Școala contem
porană.

16.30 Curs de limba engleză
17,00 Emisiune în limba germană. 
18,40 Tragerea Loto.
18.50 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19.10 Itinerar albanez.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Oamenii din Salcia.
20,25 Film artistic : ,,Western

Union". Premieră pe țară. 
Regia : Fritz Lang. Cu: Ro
bert Young, Randoph Scott, 
Dean Jagger, Virginia Gil
more.

21,55 Eu ție îți vorbesc — melodii 
compuse și interpretate de 
Renata Vasilescu.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Jazz românesc.
17.20 Ancheta TV : D.M.H. (IV) 

— Direcția mișcării hîrtiilor.
17,45 Ecran-disc : Gornistul.
17,55 Treptele afirmării. Violonis

ta Steluța Șolea.
18.20 Publicitate.
18.25 Vîrstele peliculei.
19.30 Telejurnal.
20.00 Bate vîntul cetina — melodii 

populare din ținutul Pădu- 
renilor.

20.25 Viața economică a Capitalei. 
Avanpremieră la 1976. Azi — 
sectorul 4.

20,50 Seară de balet. Premieră ȚV. 
.Elanuri". Muzica de Sergiu 
Sarchizov. Interpretează an
samblul de balet al Operei 
Române.

21,10 Telex.
21,15 Teatru scurt : ..Prețioasele ri

dicole" de J. B. P. Moliăre.

Descoperire arheologicăLa Pietroasa, localitate devenită celebră prin faimoasa „cloșcă cu puii de aur", a fost făcută recent o nouă descoperire importantă. Arheologii au reușit, după trei ani de cercetări asidue, să pună aici în evidență o fortăreață antică de proporții neobișnuite, presupusă încă de Al. Odobes- cu, dar neconfirmată pînă acum.Datată sigur în a doua jumătate a secolului al patrulea (e.n.) fortăreața antică de la Pietroasa — a arătat cercetătorul Gheorghe Diaconu — vine să aducă date noi, de o mare valoare științifică, privind perioada amintită din istoria poporului nostru. în timpul săpăturilor arheologice au fost găsite numeroase piese. îndeosebi ceramică roman-provincială care a- testă intensele relații dintre dacii liberi de la Dunărea de Jos și Imperiul Roman. Semnificativ este faptul că. la intrarea în castru, deoparte și de alta a drumului principal de acces, am descoperit o necropolă cu elemente romane. (Agerpres)

O „DIFICULTATE
I
I
I

“I

PE CARE NE-O DORIM MEREU...
aceea de a alege din cele 75 000 de sortimente de produse 

metalo-chimice aflate in magazineCa și în celelalte sectoare ale comerțului, în domeniul desfacerii produselor metalo-chimice s-au luat măsuri pentru o cît mai bună aprovizionare a magazinelor de specialitate cu cantități îndestulătoare de mărfuri, intr-un sortiment variat, capabil să răspundă cererilor mereu mai exigente ale publicului. Prin unitățile și raioanele cu acest profil se comercializează, în momentul de față, circa 75 000 de sortimente.Această diversitate, ritmurile și proporțiile aprovizionării comerțului cu sortimente noi sau modernizate reprezintă urmarea firească a progreselor înregistrate în unitățile, economice ale industriei bunurilor de consum, a receptivității colectivelor din întreprinderile respective la cererile formulate de comerț, în corelare cu opțiunile populației pentru util, frumos și funcționalitate ridicată. Așa se explică faptul că în acest sector de mărfuri. în ultimele zece luni, s-au vindut cu aproape 14 la sută mai multe produse decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. Evoluția pozitivă a gradului de dotare a populației cu bunuri de folosință îndelungată reflectă îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale populației — consecință directă a politicii partidului și statului nostru de satisfacere într-o măsură tot mai mare a nevoilor celor ce muncesc.In acest sezon, pe care îl considerăm „de vîrf", datorită creșterii solicitării din partea publicului consumator, dispunem de cantități îndestulătoare de mărfuri: circa 250 000 de televizoare de diferite

tipuri, 280 000 de radioreceptoare, 780 000 aparate de gătit și încălzit, 8 milioane de vase emailate și inox, peste 200 000 de alte articole de uz îndelungat și electrocasnice, mașini de cusut, aspiratoare de praf, frigidere, roboți menajeri etc. Dimensiunea calitativă a acestor apreciabile cantități o constituie rigurosul indicator de diversificare : 200 modele de corpuri de iluminat, peste 560 de sortimente de piese din porțelan, faianță și sticlă, 1 500 feluri de jucării, sortimente mai variate de cosmetice, parfumerie, papetari e etc.După cum rezultă din cifrele de mai sus, dispunem de un fond de marfă abundent și variat. Aș adăuga că, mai mult decît în anii tre- cuți, atît întreprinderile producătoare. cît și comerțul au acționat. în acest an, cu fermitate sporită pentru o calitate corespunzătoare a mărfurilor.Eforturile întreprinderilor comerciale se îndreaptă, în prezent, spre o cît mai bună organizare a vîn- zării. astfel încît accesul cumpărătorului la marfa pe care și-o dorește să fie înlesnit prin forme de prezentare și desfacere moderne, rapide, prin înființarea anumitor servicii comerciale pe lîngă marile magazine. Pentru asigurarea ritmicității aprovizionării, depozitele lucrează cu programe prelungite. Personalul de specialitate din direcția de ramură, organele Inspectoratului general comercial de stat acordă un sprijin sistematic întreprinderilor și magazinelor pentru continua perfecționare a organizării și tehnicii desfacerii. Tn acest context merită relevat faptul că

magazinele au inițiat expoziții cu vînzare; de asemenea, marile magazine universale, unitățile de pe marile artere comerciale ale orașelor au organizat, prin puncte volante, vînzarea unor obiecte de uz casnic, în general mărunte și de utilitate curentă. Unele dintre magazinele care vînd obiecte de folosință îndelungată cu un volum mare — dintre care aș aminti „Victoria", „Electrotehnica", noua unitate „Telerom" din București, precum și alte magazine universale din țară, ca „Bega“-Timișoara, „Mercur“-Craiova, „Trivale" și „Fortuna“-Pitești, magazinul „Brașov" din Brașov, „Tomis“-Constan- ța, „Galeriile Luxor“-Tg. Mureș, „Moldova"-Iași și altele — au organizat transportul acestor mărfuri la domiciliul clientului.Acestea sînt doar cîteva din preocupările actuale prin care întreprinderile comerciale răspund exigențelor cuprinse în Programul de aprovizionare de toamnă- iarnă, adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 14 octombrie a.c. Principala noastră atenție este acum îndreptată spre acele mijloace care concură direct la îmbunătățirea activității tuturor verigilor sistemului comercial — de la depozit pînă la unitate, astfel incit cantitățile abundente de mărfuri de care dispunem să ajungă în magazine pe drumul cel mai scurt, să fie oferite cumpărătorului in condiții optime de prezentare.
Constantina ARSENE 
secretar general in Ministerul 
Comerțului Interior

DIVERS
Fetele au 
adus ziarele

S-a întimplat marți dimineața, 
la Galați, tn gară, după mare 
întîrziere, sosiseră ziarele. Ma
șinile poștei, care urmau să le 
preia pentru a fi distribuite cen
trelor de difuzare și abonaților, 
se deplasau cu greu prin nă
meți și s-au împotmolit. Atunci, 
cele 16 fete din echipa de difu
zare au înotat ^prin nămeți și 
viscol, pînă la gară, au luat sacii 
cu ziare in spate și i-au dus pînă 
la mașini- Auzind de isprava ce
lor 16 fete, nici poștărițele Ana 
Guțăr Maria Bostan, Maria Nea- 
gu și altele nu s-au lăsat mai 
prejos. In aceleași condiții vitre
ge au pornit cu ziarele spre ca
sele oamenilor.

ITINERARE TURISTICE 
DE MARE ATRACȚIEPuternica dezvoltare economică și socială a localităților județului Buzău, deschiderea de noi căi rutiere, punerea în valoare a frumuseților naturale și a unor monumente istorice au creat condiții dintre cele mai prielnice extinderii activității turistice. Colectivele de muncă din unitățile Oficiului județean de turism Buzău au reușit să îndeplinească indicatorii planului cincinal la prestări servicii către populație și producția marfă cu patru luni și jumătate mai devreme, făcînd posibilă astfel depășirea prevederilor la activitățile economice cu circa 14 milioane lei pînă la sfîrșitul anului. în actualul sezon, O.J.T. Buzău organizează o seamă de excursii și drumeții atît în perimetrul județului, cît și la monumente istorice și obiective economice din alte zone ale țării. „La solicitarea colectivelor de muncă din industrie — ne spunea Vasile Te- leanu, directorul O.J.T. — oficiul nostru organizează excursii de schimb de experiență Ia marile unități economice din țară. Pe lîngă obiectivul principal al călătoriei, acestor categorii de beneficiari ai serviciilor O.J.T. Ii se asigură vizitarea muzeelor, a locurilor sau monumentelor istorice din zona respectivă". în activitatea Qficiului, o atenție deosebită se acordă trimiterii cetățenilor în stațiuni de odihnă și tratament. Este deja încheiată contractarea locurilor din stațiuni pentru anul viitor. (Mihai Bâzu, corespondentul „Scînteii").

„ESCHIMOExpoziția „Eschimo", prezentată la sala de expoziții a Teatrului Național, de Ambasada Canadei, cu sprijinul Consiliului Culturii și Educației Socialiste, are meritul de a ne aduce noi date despre viața, obiceiurile și preocupările artistice ale populației eschimose din Canada.în repertoriul de motive ale gravurilor expuse — gravura este relativ recentă la populația eschimosă, dar ea continuă. în noi modalități de expresie, o milenară tradiție — regăsim vechile reprezentări din sculptura în piatră și os; din acele remarcabile piese de plastică mică în care eschimosul prelucra elementele realului, în strînsă legătură cu orizontul său spiritual, cu existența în condițiile climateric? ale nordului înghețat. Evoluția civilizației eschimose este puternic marcată de particularitățile regiunii polare, și acest lucru este vizibil și în sarcina expresivă a gravurii. în fondul imaginativ al artistului eschimos. Motivele ce rețin în chip deosebit atenția artistului din această zonă aparțin ocupațiilor fundamen

tale — vînătoarea, pescuitul — în jurul cărora s-au creat, de-a lungul vremii, o inedită mitologie, o sumă de credințe în forțele vitale ale naturii, ale universului uman. Portretele unor vinători — una din cele mai semnificative reprezentări ale artei es-
CARNET

PLASTICchimoșilor — vizează deopotrivă adevărul fizionomiei și exercițiul muncii, îndeplinită cu sentimentul unui act de luare în posesie a realității. Aceeași finalitate o regăsim și la diferitele reprezentări de spirite, simboluri subsumate preocupării de a asigura o normală existență materială și spirituală. Multe din gravuri prezintă păsări și animale specifice faunei sărace a regiunii. O puternică tendință naturalistă fuzionează — fapt ce pare să definească întreaga artă eschimosă — cu o gîndire simbolică extrem de acti

vă.: Existînd în planul , concret al realității, ca o componentă a naturii întîlnite cotidian, o pasăre, de pildă, poate purta o încărcătură simbolică, punînd în mișcare resorturile profunde ale zestrei mitologice.Simplitatea compoziției, modul de stilizare a personajelor, a tuturor motivelor ne vorbesc despre o artă cu rădăcini adînci în tradițiile locale, capabilă să încorporeze noi experiențe de viață. Formele ample, tranșant desenate, sînt de o rară forță, și la expresivitatea lor contribuie dialogul între suprafețele masive de alb și negru, transcriind. poate, ceva din ritmul unic al zilelor și nopților polare, ce aduc, fiecare din ele, o dominantă a întunericului și a luminii.Autentic act de cultură, expoziția „Eschimo" este o manifestare desfășurată sub semnul efortului de a- firmare a tuturor popoarelor și culturilor, sub semnul nevoii de recunoaștere, a contribuției fiecăruia la constituirea patrimoniului spiritual al umanității.
Constantin PRUT

în zilele noastre, femeile doresc — și pe bună dreptate — ca treburile gospodărești să le ocupe cît mai puțin din orele libere, să le rămînă timp mai mult pentru a se instrui, să aibă răgazul necesar vieții de familie, educației copiilor, odihnei. De aceea, interesul lor pentru mijloacele ce li se oferă de a scurta durata anumitor treburi migăloase, de a diminua efortul fizic cerut de operațiunile mai grele este, in mod firesc, foarte mare.în ultima vreme, producătorii de articole casnice din industrie și din cooperația meșteșugărească au pus la în- demina comerțului, o sene de ustensile menite tocmai să ușureze munca gospodinelor. Desigur, nu se poate spune că s-a făcut totul în această privință. Mai sînt încă destule „capitole" ale muncii casnice care așteaptă atenția cuvenită din partea producătorilor. Dar considerăm că oferia actuală a magazinelor și raioanelor de specialitate răspunde în mai mare măsură cerințelor. Astfel, pe lîngă aparatele mai complexe care contribuie la pregătirea și păstrarea mîncărurilor, la întreținerea locuinței, la spălatul și călcatul rufelor există o seamă de aparate și dispozitive, începînd cu cele mai simple, acționate manual, pînă la cele electrice, care pot îmbogăți arsenalul casnic, contribuind la ușurarea muncii femeii.Se știe că o bună parte din bugetul vde timp liber al femeii este cohsumat în bucătărie; „tocat" de o sumedenie de operațiuni mărunte, migăloase, dar necesare pregătirii meniului familiei. In magazine există o serie de ustensile care ușurează și simplifică a-

ceste. treburi. „Știu, mai sînt încă gospodine sceptice, care obișnuiesc să spună : «or fi bune aceste dispozitive, dar mie îmi place să tai zarzavaturile cu mina mea». Părerea se schimbă însă deîndată ce-ți dai seama că. folosind a- ceste ustensile, nu ai decit de cîștigat, iar calitatea trebii făcute este cel

asemenea mijloc există și este foarte accesibil (costă 15 lei) : tocătorul de ceapă și de legume, adică un fel de pahar în interiorul căruia, deci intr-un spațiu închis, un cuțit inoxidabil taie ceapa sau morcovii sau orice alte legume ce se cer mărunțite. O altă operațiune la fel de obositoare și care cere timp este ră-
Cunoscutele si
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necunoscutele ajutoare 

ale gospodinei
puțin la fe! de bună ca și cînd ar fi fost făcută cu mina ta" — ne spunea Le- tiția Dumitrescu, funcționară și gospodină, pe care am intîliiit-o cercetind rafturile raionului cu articole de menaj al magazinului »,Victoria" din București.Rostul acestor însemnări nu este atît acela de a învinge scepticismul unor gospodine, ci mai mult de a le informa• asupra noutăților care se găsesc la ora actuală in magazine. Există, de pildă, unelte destinate prelucrării legumelor și fructelor, componente nelipsite ale hranei zilnice. Numai gospodinele știu cite lacrimi le stoarce tăiatul cepei. Dar, cum la ceapă nu se poate renunța. *e preferabil să cauți un mijloc de a o tăia fără să lăcrimezi. Un

zuitul diferitelor legume (țelină. morcovi, ridichi etc.) sau al fructelor (mere, gutui, coajă de lămîie, de portocală). Răzuitul se poate face fără efort și cu un randament maxim cu ajutorul teascului ce se găsește în magazinele de specialitate. Teascul de răzuit are avantajul de a putea fi reglat după dorință. Ar mai fi de amintit mașinile de stors fructe și roșii, strecurătoarele de presat legume, bătătorul de spumă cu vîrtej pentru preparat frișcă și maioneză și altele, ale căror servicii pot fi foarte utile în efortul gospodinei de a-și economisi timpul. Merită să rețină atenția vizitatoarelor din magazinele cu articole de menaj și oala de fiert lapte, eu pereți dubli și avertizor. De cite ori, din neatenție, nu ne dă lap

tele în foc, murdărind plita și înjumătățind laptele 1 Această oală evită asemenea „accidente" ; ea poate fi folosită și la fiertul altor alimente care se afumă ușor, cum ar fi. de exemplu, paștele făinoase. în a- ceeași categorie de produse se poate înscrie și grătarul fără fum. care frige carnea uniform, fără să împrăștie fumul prin încăpere, ceea ce este demn de reținut, deoarece grătarul este una din soluțiile rapide, des adoptate de gospodine pentru o cină agreabilă și sănătoasă.Sînt, apoi, cîteva ustensile care, deși nu sint acționate electric, sînt interesante, totuși, pentru că ușurează anumite treburi legate de curățenia zilnică a locuinței. Printre facestea se numără periile rotative („Favorit Super" și „Favorit") care mătură și, in același timp, colectează gunoaiele. aparatul pentru spălatul mozaicului, care are pe miner un dispozitiv pentru storsul buretelui, astfel că gospodina nu mai este nevoită' să se aplece și nici sâ-și înmoaie mîinile in detergent!, uscătorul de rufe cu 5 sfori, care permite uscarea unei cantități mari de rufe, intr-un spațiu îngust etc.Toate aceste articole, a- mintite în rindurile de mai sus, se găsesc la îndemîna oricui, oferite din belșug, cu competență și solicitudine, în magazinele de specialitate. Căci în a- cest sezon, magazinele sînt bine aprovizionate cu mărfuri destinate înzestrării bucătăriei noastre cu tot felul de obiecte frumoase și funcționale. Ne-am oprit însă doar la acelea care oferă posibilitatea economiei de timp.
Rodica SERBAM

S-a întimplat 
în AtlanticFurtună în Atlantic. în mijlocul valurilor zbuciumate se afia și traulerul românesc „Milcov". La un moment dat, a pătruns în el un val de apă. S-au pus în funcțiune pompe puternice, dar apa creștea vertiginos, dificilă. A fost sesizată nava colector „Polar II", pajul căreia se afla și nistul Gheorghe Hende. Cu ani în urmă, G. H. fusese scafandru. „Să încerc eu să văd ce se întîmplă" — a spus el. G. H. ia costumul de scafandru autonom și înarmat cu un cuțit împotriva rechinilor se aruncă în apă. Observă avaria și, după repetate plonjări și o muncă indîrjită a apărut la bord cu mîinile sîn- gerinde din cauza scoicilor. Apa fusese oprită. Și astfel, datorită lui G. H„ traulerul n-a mai pierdut 10 zile (cel puțin) cu deplasarea pe un șantier pentru reparații. Și-a văzut de treabă, în timp ce „Polar II" s-a întors în țară încărcat cu pește.

Situație imediat în echi- electro-

Ploieșteanul
6 000Joi. 27 noiembrie. La Oficiul stării civile din Ploiești a fost înregistrat cel de-al 6 000-lea nou-născut în municipiu, in a- cest an. Mama băiețelului este contabilă, iar tatăl — muncitor lăcătuș. Faptul a prilejuit o mică statistică : în 1974, pînă in ziua de 27 noiembrie se înregistraseră 5 830 nou-născuți ; în aceeași zi, ,in anul 1973,— numai 5126. Ne oprim aiti. Viitorul e mai optimist.
Două vieți
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Către miezul nopții, locotenent- 
colonelul Constantin Munteanu, 
de la miliția municipiului Ro
man, a fost anunțat că pe o stra
dă lăturalnică o femeie se afla 
in stare gravă și că mașina „Sal
vării" nu putea ajunge pină a- 
colo, drumul fiind înzăpezit. 
Imediat, ofițerul s-a urcat pe un 
autogreder și, după multe și 
grei? încercări, a reușit să ducă 
femeia la spital. O altă viață 
a fost salvată tot de un lucrător 
de miliție, plutonierul major Va- 
sile Agavriloaie. din Săbăoani și 
din același județ Neamț. Patru- 
lind cu un tractor pe drumurile 
comunei, la deszăpezire, subofi
țerul a zărit o mogîldeață aco
perită de nămeți. Era o fată 
de 16 ani, aproape înghețată. 
I-a dat primul ajutor, pină cind 
și-a revenit. Două vieți de 
salvate de doi oameni.
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„Bruna“

cinema
• Alexandra și infernul : SCALA
— 9- 11,15: 13.30; 16; 18.15; 20.30,
GLORIA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.

Rapsodie nordică : BUCUREȘTI
— 9: 11,15; 13.15; 16.15; 18.30; 20,30.
• Ultimul bal la piscina din Roz-
nov : FESTIVAL — 9.15; 11.30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Un rege la New York : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 67)
— 17,15: (68) — 20,15.

Marele Gatsby : PATRIA —9,30; 
12.30; 16,15; 19.30, CAPITOL —9,45; 
12.45; 16.15 19.15. MELODIA — 9; 
12,15: 16; 19,15. MODERN — 9,45; 
12.45; 16,15: 19,15, FEROVIAR —
9.15; 12,30: 16; 18.15.
• Mastodontul : DACIA — 9: 11.15; 
13.30; 15,45: 18; 20.15, POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Cazul a avut un deznodămînt 
fericit: LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 
13.30; 16: 18,15; 20.30, FAVORIT — 
9.15: 11.30: 13.45: 16: 18,15: 20.30. 
e- Orașul văzut de sus : VOLGA
— 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20, TO
MIS — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Polițista : EXCELSIOR - 9;
11.15: 13.30; 16: 18,15; 20,30. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Elixirul tinereții : TIMPURI
NOI — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

Calvarul unei femei : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30.
• Mușchetarul român : LIRA — 
15.30; 18; 20,15, COSMOS — 15.30; 
18; 20,15, FLACARA - 15.30; 18; 
20.

• Cele mai bune momente cu
Stan si Bran : CENTRAL — 9.15; 
11,33; 13.45; 16; 18.15; 20.30. FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20.30.
• Legătura pierdută : DRUMUL
SĂRII - 16; 18; 20.
• Program de desene animate : 
DOrNA - 9 30: 11,15.
• Mary Poppins : DOINA — 13: 
16: 19.
• Aventurierii — 14,15,. A fost 
prietenul meu, — 16,15. Farmecul 
discret al burgheziei — 18.30; 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Cantemir : MUNCA — 16; 18;
20. PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Unde este compania a 7-a ? :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30. MIORIȚA — 9; 11,13; 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Dragoste Ia 16 ani : UNIREA 

16; 18: 20.
• Ultimul act : ARTA — 13; 17,30; 
20.
• Ana și comandorul : GIULESTI
— 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Piciul — Trfntorii : BUCEGI — 
15,45: 18: 20.
• Jakob mincinosul : VITAN — 
15.30: 18: 20.
• A fost odată un Hollywood j 
FERENTARI — 15.30: 19.

Flacăra : COTROCENI — 19.
• Secretul planetei maimuțelor : 
COTROCENI - 10: 12.15: 16.30.
• O anchetă : MOȘILOR — 16; 18; 
20.
• Se mai întîmplă minuni : AU
RORA — 9: 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• O călătorie spre centrul pă-
mintului : PACEA — 14,13; 17;
19.45.
• Ochii Shivanei s CRÎNGAȘI — 
15: 18:
• Fată bătrînă : VIITORUL — 14;
16: 18: 20. i
• Mireasa tul Zandy ; RAHOVA
- 15.45: 18; 20.15.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19,30, (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30, 
(sala Atelier) : Capul — 17.
•- Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Danielle Laval (Franța) 
- 20.
e Orchestra simfonică a Râdio- 
televiziunii : Al 19-lea concert dez
batere — Dirijor : Iosif Conta — 
19.
• Opera Română : Hamlet — 19.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
Ia Madrid — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lândra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Hedda GablCr — 19, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Ti
tanic vals — 19.
• Teatru] mic : Galileo Gâlilei — 
19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Trei întilniri — 19.
• Teatrul Ciulești : Steaua fără 
nume — 19,30.
• Teatrul satiric-inuzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Ca
valcada comediei — 19.30.
• Teatru] ,,I. vasilescu" : Clnte- 
cul străbate lumea — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19.30.

Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Un băiat isteț 
și un rege nătăfleț — 17.
• Circul București : „Ce vrăji mai 
face... Iosefini" și Ansamblul de 
liliputani de la Circul din Mosco
va — 19,30.

si cei9

patru vițeiPaulina Gogea din Sighetp ' Marmației este cunoscută de toată lumea nu numai ca o gospodină harnică foc, ci și ca una care iși îngrijește păsările și animalele din curte ca pe ochii din cap. în gospodăria ei din strada Bogdan Vodă, ea crește și _ .... .. , .. frumu_de Ma- „brune" o mare

De ce „ldeal“ esle ideal— Ce înseamnă un aspirator în viața unei gospodine ?întrebarea am adresat-o în magazinul „Terra" din Satu-Mare cumpărătoarei Ecaterina Toga (Piața Libertății nr. 17), chiar in momentul în care pleca spre casă cu un aspirator „Ideal".— în ce mă privește — ne-a răspuns interlocutoarea — consider că un aspirator este „mina dreaptă" a oricărei gospodine. Cite nu poți face cu acest aparat casnic : cureți praful de pe covoare și tapiserie, din ungherele camerelor și de pe calorifere, de pe haine și cărți. Și — foarte important de reținut — împiedică răspîndirea prafului în cameră, pe cind mătura, dimpotrivă, il ridică și împrăștie.— Deși spuneți că sînteți convinsă de utilitatea aspiratorului, de ce v-ați cumpărat unul abia acum ?— Este ai doilea. Primul — „Record" — m-a servit vreo 12 ani. Acum l-am trecut în „rezervă". De altfel, nici nu se mai fabrică. „Ideal" e mult mai bun. Poftiți : are și un pulverizator cu care poți să stropești florile, să vopsești diferite obiecte. Chiar și autoturismul poate fi vopsit cu... aspiratorul. Evident, cu măsurile de precauție necesare prevenirii incendiilor.Am cerut responsabilului magazinului, Vasile Szabo, opinia privind calitatea și vînzarea aspiratorului :— De cînd vînd aspiratorul „Ideal" nu am primit nici o reclamație. Și nici nu-mi doresc. Esfye un aparat foarte bun și solicitat de tot mat multe gospodine, convinse de utilitatea sa. (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").

17 din care puteți alege unul - 
după gust, posibilități și chiar după 

culoarea mobileiîn prezent, în unitățile comerciale specializate se găsesc 17 tipuri de televizoare, astfel că oricine iși poate alege cel mai potrivit aparat. în funcție de suma pe care vrea să o investească, de mărimea încăperii in care va fi amplasat aparatul și chiar în armonie cu mobila din acea încăpere. Ceea ce-i interesează, în primul rind, pe cumpărători este, desigur, calitatea aparatelor. Exercitîndu-și mai ferm rolul de influențare a producției, organele comerciale au determinat întreprinderea producătoare să generalizeze tipul constructiv îmbunătățit, ceea ce oferă garanția satisfacerii depline a exigentelor publicului : o imagine clară, o sonoritate bună.în ultima vreme s-au Creat posibilități pentru ca procurarea unui televizor nou să fie înlesnită, iar categoria celor care pot beneficia de sistemul cumpărării in rate să fie mult lărgită. în momentul de față iși pot cumpăra televizor in rate nu numai angajații întreprinderilor, ci și membrii cooperativelor meșteșugărești, pensionarii, membrii cooperativelor agricole de producție, precum si membrii uniunilor de creație, ai colegiilor de avoeați și ai altor asociații similare, angajații asociațiilor de locatari etc. Televizoarele din producția internă se pot cumpăra in 24 de rate lunare, plătindu-se doar un aconto de 15 la sută din valoarea televizorului, indiferent de cuantumul retribuției lunare. Acest aconto variază între 430—600 lei, în funcție de costul aparatului, iar ratele lunare nu depășesc 140 lei.

acum trei vaci de toată setea, din rasa „Bruna ramureș". Una dintre i-a făcut zilele acestea surpriză : a adus pe lume 4 viței. 3 viței și-o vițelușă. Toți dolofani, viguroși. Gospodinei nu-i venea să-și creadă ochilor. Pentru că „bruna", care dădea pe puțin 20 litri de lapte pe zi, rămăsese o vreme stearpă. P. G. s-a adresat medicului veterinar, acesta a doftoricit vaca, și iată acum rezultatul : „bruna" a devenit autoarea unui adevărat record.

I
I
!

Creduli 
păcălițiIuliana Molnar din Cluj-Na- poca, strada Bizușa nr. 6 (reci- divistă în falsuri și înșelăciuni), a dat sfoară printre cei dispuși s-o asculte — și, mai ales, s-o creadă — precum că a primit cadou o mașină de Ia o rudă din străinătate, mașină pe care ar vrea s-o vîndă cît mai repede. la un preț convenabil. „Că mie — zicea ea — la 54 de ani, numai de condus mașină nu-mi arde". Rind pe rind, i-au dat arvună șase persoane din Cluj- Napoca, iar cineva din Zalău i-a dat un avans de 17 000 lei. Ba, mai mult : unul dintre amatori și-a vindut mașina pe care o avea, cu cîteva mii de lei mai ieftin, numai să nu scape o- cazia. Dar tot a scăpat-o. Și ei, și ceilalți. Iuliana n-avea nici o mașină...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

I
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și întregului popor sovietic, vă mulțumim sincer dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor muncii din tara dumneavoastră pentru felicitările si bunele urări adresate cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.împărtășim convingerea exprimată de dumneavoastră că relațiile de prietenie, alianță și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și in viitor pe baza principiilor marxism-leninismului, internaționalismului socialist, în interesul popoarelor sovietic și român, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.Vă. urăm dumneavoastră și poporului frate român noi succese în construcția socialistă, în realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

L. BREJNEV
N. PODGORNÎI 
A. KOSÎGHIN

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului de stat afacerilor externe al acestei Hamidi Ould Mouknasș.*Cu prilejul sărbătoririi Zilei ționale a Republicii Burundi, _ nistrul afacerilor externe al blicii Socialiste România, Macovescu. a trimis burundez al afacerilor externe Și cooperării, Gilles Bimazubute, o telegramă de felicitare.
★Joi a sosit în Capitală o delegație condusă de dr. docent Josef Ondrej, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste Cehoslovace, care, la invitația Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otope.nl, oaspeții au fost salutați de Constantin Stătescu, președintele Tribunalului Suprem, de alte persoane oficiale.

A MAURITANIEI A REPUBLICII BURUNDI

al țări,
na- mi- Repu- George ministrului

i

a R. S. F. IugoslaviaCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ambasadorul acestei țări la București, Petar Dodik, a oferit, joi seara, o recepție.Au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.'R., viceprim-ministru al guvernului, Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări

Naționale, Traian Dudaș, Radu Păun și Florin Iorgulescu, miniștri, general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major. Vasile Șandru și Dumitru Turcuș. adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști de partid, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic.
CONVORBIRI ROMÂNO - GABONEZE

★Ansamblul de cîntece și dansuri „Liaonin" din R. P. Chineză, aflat în turneu în tara noastră, a prezentat la Craiova un spectacol pentru colectivul întreprinderii „Electropu- tere". Mesagerii artei din țara prietenă au prezentat, de asemenea, pe scena Naționalului craiovean două spectacole de înaltă ținută artistică, cuprinzînd cintece și dansuri chineze cu tematică revoluționară, precum și cintece revoluționare și populare românești.Au luat parte tovarășul Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., președintele consiliului popular județean, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși locuitori ai orașului, precum și membri ai Ambasadei R. P. Chineze ia București.

Excelenței Sale
Domnului MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice Mauritaniaprimiți, cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a proclamării naționale a Republicii Islamice Mauritania, in numele po- și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urăriVă rog să independenței porului român ... de sănătate și fericire personală, de prosperitate și succese poporului mauri- tanian prieten.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor rodnice pe care le-am avut, raporturile amicale statornicite între ambele teresul ambelor popoare, mai drepte și mai bune. țări se vor dezvolta și diversifica neîncetat, în in- al cauzei păcii și colaborării, edificării unei lumi
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General-locotenent MICHEL MICOMBERO

Secretar general al partidului UPRONA, 
Președinte și șef al Guvernului Republicii BurundiFolosesc cu deosebită plăcere prilejul oferit de sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Burundi pentru a vă adresa cele mai calde felicitări, în-, soțite de urări de prosperitate și pace pentru poporul burundez prieten, pentru partidul UPRONA și guvernul burundez, de noi succese în activitatea dumneavoastră, sănătate și fericire personală.îmi reafirm și cu această ocazie încrederea că relațiile dintre țările și popoarele noastre vor urma un curs mereu ascendent în avantajul reciproc al Republicii Socialiste România și Republicii Burundi, în interesul colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste RomâniaCel de-al 15-lea an al independentei Mau- ritanie; este anul unor importante evenimente în viața politică a tînărului stat. Recentul congres al Partidului Poporului Mauritanian — partid de guvernămînt — care a făcut bilanțul realizărilor din ultimii ani, a stabilit un vast program pentru accelerarea dezvoltării țării. Un rol important în acest sens vor avea măsurile adoptate în ultimul timp privind trecerea sub controlul statului a societăților miniere străine, revizuirea acordurilorconomice cu fosta metropolă. precum și ieșirea din zona francului și crearea monedei naționale-ougulya.Noul plan de dezvoltare a țării (1975— 1979) acordă o atenție

p-

Joi au avut loc convorbiri între Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, și Jean Stanislas Mi- golet, viceprim-ministru al guvernului gabonez, care face o vizită oficială în țara noastră, în fruntea unei delegații guvernamentale.în spiritul înțelegerilor convenite între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, au fost relevate realizările obținute în dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de colaborare româno-gaboneze. în același timp au fost examinate noi căi și posibilități de extindere a conlucrării bilaterale în diverse domenii de interes reciproc.La convorbiri, desfășurate într-o atmosferă de deplină înțelegere, au luat parte Ștefan Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Dan

Rădulescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Mihail Aldea, adjunct al ministrului sănătății.Au participat, de asemenea. Eloi Chambrier, secretar de stat la Ministerul Minelor. Energiei și Resurselor Hidraulice, ceilalți membri ai delegației din Gabon. A fost prezent Jean Firmin N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București.
*Tovarășul Gheorghe Oprea a oferit, in aceeași zi, un dejun în onoarea delegației guvernamentale gaboneze, condusă de Jean Stanislas Migolet.Au luat parte Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, celelalte persoane oficiale române și gaboneze.în timpul dejunului s-a toastat !n sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Albert Bernard Bongo, pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre România și Republica Gaboneză. (Agerpres)

★Joi dimineața s-a reîntors în Capitală, venind de Ia Berlin, delegația Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, condusă de Constantin Drăgan, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului județean Ilfov al F.U.S., care, la invitația Consiliului Național al Frontului Național din R.D. Germană, a făcut o vizită pentru schimb de experiență in această țară.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Ion Medrea, membru al Colegiului Central de Partid, prim-vicepreședin- te al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ilfov, de activiști ai F.U.S.Au ’ ‘ . ..............................................sadei fost de față membri ai Amba- R.D. Germane la București.
★prilejul Zilei naționale a Repu- Burundi a fost organizată, joi

Joi dimineața a părăsit Capitala Sayed Matei, președintele Adunării Poporului a Republicii Arabe Egipt, trimis special al președintelui Anwar El Sadat.La plecare, pe aeroportul Otopenî,. oaspetele a fost salutat de Nicolae
Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale. Era de față Hassan Aii Daoud, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București. (Agerpres)

prioritară valorificării bogățiilor naționale. Mauritania dispune de mari zăcăminte de minereu de fier (locul al doilea în exporturile de minereu feros în Africa) și de cupru. Pe baza acestor zăcăminte, zează < importante economice.guvernul mauritanian a adoptat o serie de măsuri privind ameliorarea condițiilor de viață ale populației, extinderea învățămîn- tului șj formarea cadre naționale.Eforturile depuse de poporul pentru independenței sînt urmărite cu caldă simpatie și solidaritate de opinia publică din țara noastră. între Republica Socialistă România și Republica Islamică Mauritania,

i acestor, se preconi- crearea unor obiective Totodată,
demauritanian consolidarea

între Partidul Comunist Român și Partidul Poporului Mauritanian s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă respect reciproc, moment de cea mare însemnătate relațiile româno-mau- ritaniene l-au constituit convorbirile ce au avut loc, anul trecut la București, între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Moktar Ould Daddah.solemnă comună, cordul de economică și tehnică, celelaltesemnate cu acest prilej exprimă hotărîrea de a extinde și diversifica conlucrarea prietenească, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

ȘiUn mai in

MoktarDeclarațiaA-cooperaredocumente

<

Joi la amiază a sosit în Capitală o delegație a Federației Egiptene a Muncii (F.E.M.) condusă de Salah Charib, președintele federației, care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, va face o vizită de prietenie în țara noastră. Din delegație mai fac parte Abdel Fatah Bekhit, secretar al F.E.M., și Gamal Imam Haed, director cu relațiile internaționale al federației.

La aeroportul internațional Otopeni. delegația a fost întîmpinată de tovarășii Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., și Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.Au fost prezenți Hassan Aii Daoud, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, și alți membri ai ambasadei.

Cu blicii . __ _____ _ ____ ,seara. în Capitală, o manifestare culturală.Au participat loan Botar, _ secretar general al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, reprezentanți ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Aâia și Africa, ai Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, studenți africani care sțu- diază in țara . noastră, un numeros public... ... .A fost pbezent GâSpatd. H.. Karen- zo, ambasadorul Reptiblicii Burundi la București.în cadrul manifestării, ing. Mihai Trandafirescu, consilier la „GEOMIN", a împărtășit impresii de călătorie în Republica Burundi.
★în aula Academiei Republicii Socialiste România a avut loc joi o ședință comemorativă consacrată împlinirii a 325 de ani de Ia nașterea lui Antim Ivireanu. Cuvîntul introductiv a fost rostit de acad. Ștefan Pascu. Despre personalitatea marelui cărturar au vorbit dr. Alexandru Duțu și dr. Gabriel Strempel. Au participat academicieni și alți oameni de cultură și artă.

LOTO

(Agerpres)

Plecarea unei delegații economice 
la MoscovaJoi a plecat la Moscova tovarășul Mihai M'rinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, pentru tratative privind dezvoltarea colaborării economice între țara noastră și Uniunea Sovietică pe perioada 1976—1980.

La plecare, pe aeroportul Otnpeni, au fost prezenți membri ai conducerii C.S.P.A fost de față V. I. Drozdenko. Ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

CÎȘTIGURILE TRAGERIIDIN 21 NOIEMBRIE 1975Extragerea I : Categoria 1 : 1 variantă 10% autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 5 variante 10% a 9 516 lei ; cat. 3 :5 287 lei ; cat. 5 : 63,856 : 99,85 a 477 lei ;Report categoria 1 :Extragerea a II-a : ___4 variante 10% a 17 967 lei ; cat. B : 2,70 a 15 970 lei ; cat. C : 11,90 a 3 624 lei : cat. D : 23,50 a 1 835 lei ; cat. E : 72,90 a 591 lei ; cat. F : 90,85 a 475 lei ; cat. X : 1 400,05 a 100 lei.

3 a 15 861 lei ; cat. 4 : a 745 lei ;21 426 lei.Categoria
9 a cat.
A :

Poporul burundez sărbătorește astăzi împlinirea a nouă ani de la proclamarea republicii, eveniment care a constituit o nouă etapă în desăvirșirea procesului început prin cucerirea independenței țării, în 1962. în fotografie : Piața revoluției din Bujumbura — capitala țări;
• SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TIMP PROPICE PENTRU Pregătiri pentru campionatele

întreceri la sporturi de iarnăOdată cu venirea zăpezii (a nins în întreaga țară !), practicarea sporturilor specifice iernii a devenit peste tot posibilă. Sint condiții propice pentru ca etapa de masă a „Cupei tineretului" să se desfășoare din plin, pe plan local putîndu-se amenaja patinoare naturale și pîrtii pentru schi și săniuș. Inițiative și întreceri în a- cest sens au apărut în mai multe localități ale țării, precum și in Capitală. La sfirșitul acestei săptămîni, pentru bucureșteni vor fi organizate in cadrul „Cupei tineretului" întreceri la diferite sporturi. Amatorilor de săniuș. cîteva adrese ale pîrtiilor de concurs : Parcul tineretului (sectorul 5). terenul Electra (sectorul 7), str. Caporal Ruică (sectorul 4). Invitația e valabilă pentru duminică dimineața, de la ora 9.Firește, timpul nu este deloc întîr- ziat pentru ca și în alte locuri din Capitală amatorii de patinaj, săniuș și (de ce nu ?) de schi să găsească locuri bine amenajate. Aflăm că organizatorii sportivi din sectorul 3 au în vedere acțiuni de acest gen la

baza U.T.C. din cartierul Pantelimon, la stadionul „Metalul", ca și in comunele Dobroești, Fundeni și Pantelimon. Dar ziua aleasă — luni dimineața — face ca succesul de participare să rămină problematic. Nu s-ar putea face eforturi ca respectivele întreceri să aibă loc duminică ?Din programul pus la dispoziție de Consiliul municipal București pentru educație fizică și sport aflăm că, zilele acestea, în caduul „Cupei tineretului", vor mai fi organizate înțre,- ceri la șah, tenis de masă sail gimnastică (sporturi contînd, de asemenea, în ediția de iarnă a competiției) la IREMOAS, Liceul 34, F.R.B.,întreprinderea „Flamura roșie", stadionul „Voința", Școala generală nr. 192, Liceul mecanic nr. 4 etc.Se cuvine subliniat faptul că astfel de concursuri oferă lor, deopotrivă, prilejul etapele superioare ale retului" și posibilitatea probele la alegere incluse plexul polisportiv „Sport și

Lotulx reprezentativ feminin de handbal a susținut aseară, în sala Floreasca, penultimul joc de pregătire și verificare înaintea apropiatelor campionate mondiale (2—13 decembrie, in U.R.S.S.). Sportivele noastre au întîlnit echipa Tunisiei, de asemenea in pregătire pentru C M. Cum era și de așteptat, victoria a meci i curevenit româncelor, după un t frumos, cu faze spectaculoase și multe goluri. Scor : 38—2 (14—2).în deschidere au avut loc două meciuri internaționale de junioare (România — Cehoslovacia 20—10) șiÎN CÎTEVA
participanți- calificării în „Cupei tine- de a trece în com- sănătate".

I. D.

SCRIMAJoi au început la Belgrad Campionatele balcanice de scrimă. Proba de spadă a revenit sportivului Paul Szabo (România), care în turneul final a totalizat 5 victorii. Pentru medalia de aur în proba masculină floretă sînt mâni Petru de angajați și sportivii ro- Kuki și Mihai Țiu.
VOLEItreia a turneului interna-

Starea căilor ferate și a drumurilor 
în ziua de 27 noiembrieMinisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor comunică următoarea stare a căilor ferate și drumurilor naționale din ziuja de 27 noiembrie 1975 : în cursul' acestei zile s-a lucrat intens pentru deszăpezirea liniilor ferată rești, niilor mează să fie redate circulației în cel mai scurt timp.Instalațiile de tracțiune electrică și de electroalimentare sînt în bună stare de funcționare pe întreaga rețea.în ceea ce privește traficul rutier.

în 23 de stații și noduri de cale din regionalele C.F.R. Bucu- Galați și Iași. Majoritatea li- din aceste stații și noduri ur-

în cursul zilei de joi au fost redate circulației drumurile naționale Ba- cău-Roman, Țăndărei-Hîrșova-Cru- cea, Pogoanele-SJobozia, Giurgiu- Ghimpați, Brăila-Galați, Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej-AdjUd, Schitu-Duca-Iași, Vinători-Bălteni, Hanul Conachi-Tecuci și Oltenița- Daia. Circulația rutieră se menține încă întreruptă pe 25 sectoare situate pe 22 drumuri naționale.în sectorul transportului auto interurban de călători, datorită măsurilor luate, au fost, de asemenea, repuse în funcțiune peste 200 de trasee, însumînd mai mult de 1 000 de curse.(Agerpres)

în ziua ațional feminin de volei de la Varșovia, echipa Penicilina Iași a întrecut cu scorul de 3—2 (3—15, 15—11, 15—5, 8—15, 16—14) formația locală Spojnia. Celelalte două partide s-au încheiat astfel : Polonia — selecționata orașului Tașkent 3—0 (15—13, 15—13,15-11)-; Ț.S.K.A. Moscova — A.Z.S. Varșovia 3—0 (16—14, 15—2, 15—7).

de juniori (România — Cehoslovacia 22—17).Echipa feminină a S.U.A., și participantă nit aseară Confecția.Toate cele tative care au evoluat ieri la reasca, împreună cu o echipă de club din Ploiești vor juca sîmbătă in sala „Victoria" din Ploiești, după următorul program (de la ora 15.45) : Tunisia — Vulturul Ploiești (senioare), România — Cehoslovacia (junioare). România — S.U.A. (senioare) și România — Cehoslovacia (juniori).RÎNDURI
FOTBALMeciurile tur din optimile ale „Cupei U.E.F.A." s-au cu următoarele rezultate : Dresda — Torpedo Moscova 3—0, Slask Wroclaw — F.C. Liverpool 1—2, Inter Bratislava — Stal Mielec 1—0, F.C. Bruges — A.S. Roma 1—0, Ajax Amsterdam — Levski Spartak Sofia 2—1, A.C. Milan — Spartak Moscova 4—0, F.C. Barcelona — Vasas Budapesta 3—1, S.V. Hamburg — F.C. Porto 2—0,

ea la „mondiale", a intil- formația bucureșteanășapte echipe reprezen-Flo-

de finală încheiat Dynamo

★Continuîndu-și turneul în Australia, selecționata olimpică de fotbal a U.R.S.S. a susținut la Brisbane un nou meci cu reprezentativa țării- gazdă. Partida s-a încheiat la egalitate : 0—0.

Cu toate forțele la înlăturarea urmărilor vremii nefavorabile

RUGBISelecționata universitară de rugbi a României și-a încheiat turneul în Franța evoluînd la Comar în compania reprezentativei similare a Franței. Gazdele au terminat învingătoare cu 15—10, după ce la pauză scorul era favorabil cu 7—3 formației române. Punctele echipei române au fost realizate de Suciu (min. 15. încercare), Fugigi (min. 23, lovitură de pedeapsă) și Niculescu (min. 47, lovitură de pedeapsă).în primul joc din cadrul acestui turneu, rugbiștii români au întrecut cu scorul de 17—9 o selecționată studențească provincială.

HANDBALîn optimile de finală ale „Cupei cupelor" la handbal masculin : Sparta Helsinki — Sasja Anvers 21—6, H.C. Amsterdam — Red Boys Differ- dange (Luxemburg) 28—14.
AUTOMOBILISM„Raliul Marii Britanii" (2 900 km) s-a încheiat la York cu victoria finlandezului Timo Makinen, care cîști- gă pentru a treia oară consecutiv această dificilă cursă. Makinen („Ford Escort") a fost urmat de englezii Roger Clark și Tony Fowkes (ambii pe „Ford Escort"). în clasamentul echipajelor feminine, pe primul loc s-au situat norvegienele Trine Jensen fi Mette Brathem.

vremeaîn cursul zilei de ieri, ninsoarea și viscolul au încetat în cea mai mare parte a zonelor afectate din sudul și estul țării. Pretutindeni, la chemarea comandamentelor județene, municipale, orășenești și comunale, populația orașelor și satelor participă în număr mare la acțiunile de înlăturare a efectelor înzăpezirii, pentru descongestionarea căilor rutiere, pentru asigurarea cu materii prime și materiale a u- nităților economice, aprovizionarea populației. într-un cuvînt, toate măsurile luate vizează asigurarea condițiilor pentru o activitate normală în toate sectoarele. în acest spirit sint și veștile la redacție de la corespondenții sosite ieri.Scînteii".
TulCBG Deși viscolul ?’ ninsoarea au încetat, atît orașul Tulcea, cît și o mare parte a localităților din județ continuă a se confrunta cu lipsa energiei electrice. Prin eforturile lucrătorilor de la I.R.E., s-a reușit ca în cursul zilei de joi să fie pusă sub tensiune o linie de 20 kV, care menține în stare de funcționare unele sectoare vitale ale întreprinderii de alumină. Se lucrează intens pentru repunerea sub tensiune a liniilor de 110 kV. Locuitorii orașelor și satelor slnt mobilizați de locale la deszăpezirea obiectivelor economice turale. Ei sînt ajutați autogredere, buldozere laje. Pe alocuri, nămeții au Ia 2—3 metri. Ieri, joi, lucrau deszăpezire peste 22 000 oameni, acționează cu remorchere și ceamuri pentru salvarea oilor prinse de viscol în Insula Mare a Brăilei. Au fost restabilite legăturile telefonice cu 22 din cele peste 40 localități afectate. Cu toate greutățile survenite, aprovizionarea populației decurge normal. Sint însă de rezolvat două probleme vitale : asigurarea cu apă potabilă și cu căldură. Se folosește, în acest scop, energia electrică furnizată de navele acostate în portul Tulcea și de grupurile electrogene sosite în timpul nopții din alte județe ale țării.

comandamentele drumurilor, a și social-cul- de autofreze, și alte uti- ajuns la Se

Galați Ninsoarea 3 Încetat, iar vîntul nu mai viscolește aceste condiții, s-au intensificat eforturile pentru degajarea integrală a triajelor Bărboși, Galați și Tecuci, în scopul reluării totale a traficului, feroviar. La combinatul siderurgic, concomitent cu preluarea operativă a cantităților de materii prime sosite, se fac eforturi pentru expedierea promptă către beneficiari a laminatelor. La șantierul naval, în ciuda vremii nefavorabile, constructorii au izbutit să livreze la export un cargou de 8 750 tdw ; un altul, de 8 250 tdw, tot pentru export, a plecat în probe de marș la mare. De asemenea, de la întreprinderea de piese pentru tractoare și mașini agricole a fost expediat pe calea ferată un Iot de piese pentru „TractoruT'-Brașov. Și aprovizionarea populației se îmbunătățește de la o zi la alta, fiind puse la dispoziția cetățenilor cantități sporite de produse alimentare. Continuă dezafectarea căilor de acces din județ. Ieri, în municipiul Galați, mii de cetățeni au participat la acțiuni de deszăpezire a arterelor, a altor obiective. Mar) cantități de zăpadă sînt transportate către Dunăre.

zăpada. în

Constanța. ZăPezile vlsc°- lul puternic au afectat și căile rutiere din județul Constanța, au provocat întreruperea a 28 de linii elec-

trice și a numeroase circuite telefonice. Pe toate cele trei șosele naționale — spre Hirșova, Tulcea și Ostrov — precum și pe drumurile județene lucrează în permanență la deszăpezire, zi și noapte, peste 90 de utilaje grele de toate tipurile, zeci de tractoare și autobasculante, care își croiesc drum printre nămeți. Șoseaua de legătură a localităților de pe litoral a fost menținută continuu în circulație, iar șoselele spre Cernavodă, Cobadin și Topraisar au fost redate transportului interurban. Se lucrează cu spor la redarea in circulație a șoselelor naționale spre .Hirșova. Tulcea și Ostrov.
Vrcincen cetateni 5izeci de mijloace mecanice au fost concentrate in continuare pe arterele de circulație pentru degajarea acestora de zăpadă, îndeosebi pe drumul național dintre Mărășești și Adjud și pe calea de acces spre șantierele de exploatare a balastului din. zona Suraia. Eforturi deosebite sînt depuse, în continuare, pentru restabilirea activității în sectoarele de exploatare forestieră, zone puternic afectate de ninsoare și viscol. în condiții extrem de grele, s-a reușit trimiterea de alimente pentru muncitorii forestieri surprinși de vremea rea la punctele de lucru. Tot în cursul zilei de ieri, au continuat acțiunile de deszăpezire pe șantierele de construcții, creîndu-se condiții pentru reluarea activității. De asemenea, echipele speciale de intervenție au lucrat la înlăturarea defecțiunilor ivite pe rețelele de alimentare cu energie electrică a localităților, precum și la restabilirea legăturilor telefonice cu comunele afectate.
Vaslui. La acțiunile de deszăpezire participă circa 100 000 de cetățeni, ajutați de utilaje de mare ran-

dament. începînd de joi dimineața, în orașele Vaslui, Bîrlad, Negrești și Huși, activitatea a început să se desfășoare normal în toate sectoarele. Se fac în continuare eforturi pentru asigurarea cu combustibil a sistemelor de încălzire a locuințelor și unităților industriale., Cu toate acestea, se semnalează unele greutăți în a- provizionarea cu combustibil. Comandamentul județean Vaslui solicită insistent forurilor de resort să dispună urgentarea livrării întregii cantități de combustibil planificate pentru luna noiembrie.
Ilfov. în județul Ilfov, situația s-a ameliorat simțitor, activitatea in economie, transport, agricultură și de aprovizionare a populației rein- trind aproape în întregime în ritmul normal. Pe toate drumurile naționale a fost reluat traficul rutier. Mai sînt de repus sub tensiune doar două linii electrice, care alimentează 4 localități, iar legăturile telefonice mai trebuie restabilite doar cu 10 localități. în industrie, absențele de la muncă au fost ieri doar de 1,5 la sută, ceea ce atestă că mijloacele de transport in comun și-au putut relua activjtatea pe cele mai multe trasee. A fost reluat transportul sfeclei zahăr spre fabrica din Giurgiu. de

Viscolul și ninsoarea auîn aproape tot județul. în de ieri, în toate orașelelașiîncetat cursul zilei și satele s-a lucrat în permanențăla înlăturarea zăpezii de pe străzi, din fața și incinta întreprinderilor și instituțiilor, din fața magazinelor și din jurul blocurilor de locuințe. Numai în municipiul Iași au lucrat peste 120 000 cetățeni. Și locuitorii satelor au lucrat, zi și noapte, la

au- au- un ieri
deszăpezire. Pe drumurile naționale și județene patrulează continuu tofreze, autogredere, buldozere, toexcavatoare, autospeciale și mare număr de tractoare. Pînădupă-amiază s-au descongestionat peste 400 kilometri de drumuri naționale, alte sute de kilometri de drumuri județene și comunale. Au fost restabilite toate legăturile telefonice. La înălțime s-au dovedit și lucrătorii zburat în tind la Dolhești, alte localități județul Iași bătălia cu zăpada continuă, pentru activitatea să

de la AVIASAN. care au “condiții vitrege, . transpor- Iasi bolnavi din comunele Dumești. Bivolari și din ale județului. în totca in toate sectoarele se desfășoare normal.
N@UHlț Datorită eforturilor depuse în ultimele 24 de ore. circulația pe principalele artere din județul Neamț a fost restabilită. Acest lucru a permis șantierelor de construcții si unităților forestiere, care au fost cel mai mult afectate de viscol, să-și reia activitatea normală. Acum, peste 50 000 de locuitori ai județului și un număr însemnat de mijloace tehnice acționează energic pentru restabilirea legăturilor rutiere cu județele limitrofe, precum și pentru redeschiderea căilor de acces intre comune și sate. în orașele Piatra Neamț. Roman, Tg. Neamț și Bicaz se depun eforturi pentru desfundarea gurilor de canal și menținerea in stare de funcționare a hidranților. a surselor de apă. Pe de altă parte, au fost identificate punctele din țară unde au fost blocate importante cantități de materii prime pentru Combinatul de fire sintetice de la Săvi- nești. luîndu-se măsuri pentru transportul lor iii timp util la destinație.

în cursul zilei de joi, vremea a fost frumoasă, exceptînd sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și estul Moldovei, unde au persistat ceața și chiciura. Temperaturile s-au menținut scăzute în Moldova, Dobrogea și Cîrnpia Dunării, unde valorile au oscilat între 0 și minus 9 grade la Tr. Măgurele. în celelalte zone, vremea s-a încălzit ușor, valorile termice au fost cuprinse între 0 și plus 4 grade la ~ Oravița. grad.Pentru prevede că vremea va fi în general frumoasă, dar rece și geroasă noap-
Curtea de Argeș. Lugoj șiLa București a fost plus 1următoarele 24 de ore se

tea și dimineața în regiunile din estul țării, unde temperaturile vor fi cuprinse între minus 20 și minus 10 grade. în jumătatea de vest a țării, temperaturile vor oscila între minus 10 și minus 3 grade. Dimineața se va produce ceață, mai frecvent în zonele de cîmpie. Temperaturile maxime de vineri vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 grade, mai ridicate, local. în vestul țării și în regiunile de deal și mtint.e. unde vor atinge plus 8 — plus 10 grade.La București, vremea va fi frumoasă, rece noaptea, temperatura minimă fiind în jur de minus 13 grade. Dimineața se va produce ceată, iar în cursul zilei de vineri temperatura se va ridica pînă la plus 3 grade. (Agerpres)
GALATI

O gama larga de prefabricateProdusele întreprinderii de prefabricate din beton Galați (panouri mari pentru locuințe, stilpi electrici precomprimați, chesoane. spalieri pentru vie, grinzi, elemente pentru construcții agrozootehnice etc.) au mare căutare nu numai pe șantierele de construcții din județ, dar și pe cele din întreaga țară. Ca urmare, eforturile colectivului de aici sporesc și ele. cfiu- tînd să fie mereu in pas cu cerințele. Capătă o tot mai mare extindere execuția de panouri mari pentru locuințe cu finisaj special prin amprentare pe covor de cauciuc. Celor trei modele realizate pînă acum (blocuri executate cu asemenea panouri au și fost date în folo-

sință la Galați) li se vor adăuga în curînd altele noi. Această metodă contribuie la reducerea manoperei pe șantiere prin eliminarea ' .............................execuției tatea de duce și plus de frumusețe arhitecturală, la diversificarea fațadelor pe arterele și in cartierele noi ale Galațiului. După cum am aflat de la inginerul Virgil Cruțu, directorul întreprinderii, se află în stadiu avansat pregătirea producției anului viitor. Pînă la încheierea acestui an. întreprinderea gălățeană va realiza o producție suplimentară de circa 28 milioane iei (Dan Plăeșu. corespondentul „Scinteii").

tencuirii și grăbirea noilor blocuri. Varie- modele preconizată va ea la obținerea unui

Otope.nl
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Creșterea rolului O. N. U.
imperativ al realităților

contemporane
Dezbaterile din Comitetul pentru 

problemele juridice al Adunării GeneraleNAȚIUNILE UNITE 27 - Corespondentul nostru transmite : Creșterea rolului O.N.U. în viața politică internațională și necesitatea adaptării Cartel organizației la cerințele actuale ale popoarelor continuă să rețină atenția Comitetului pentru problemele juridice al Adunării Generale. Luările de cuvînt ale multor delegați ai statelor membre aprecieri pozitive față de ,____României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U., prezentată într-un document recent actualei sesiuni.Reprezentanta Nepalului, Indira Rana, a declarat că delegația țării sale este pe deplin de acord cu o- piniile exprimate de România în documentul său de poziție în problema elaborării și a adoptării de către Națiunile Unite a unui cod de conduită cu caracter universal, in care să fie statuate drepturile și îndatoririle fundamentale ale statelor.Referindu-se la imperativul aducerii Cartei O.N.U. în concordanță cu realitățile lumii de astăzi, reprezentantul Argentinei, Hugo Gobi, a arătat că, intrucît realitățile din 1945, cînd a intrat în vigoare Carta, nu sînt identice cu cele de astăzi, trebuie operate unele îmbunătățiri in Cartă, pentru a reflecta tendințele de progres și aspirațiile vitale ale popoarelor. în sprijinul acestui punct de vedere, a spus vorbitorul, se pronunță numeroase state noi, independente, care nu au avut prilejul să participe la elaborarea Cartei și care acum doresc să-și vadă opiniile privind problemele cardinale ale vieții

conțin poziția

contemporane oglindite în mod respunzător în statutul constitutiv al organizației.Herald Buz, reprezentantul R.F. Germania, a declarat că problemele vizînd întărirea rolului O.N.U. și îmbunătățirea Cartei sale se află într-o strînsă interdependență. Vorbitorul s-a pronunțat pentru prelungirea mandatului Comitetului ad-hoc pentru Carta O.N.U., în vederea a- nalizării cu atenție a propunerilor privind o eventuală amendare a Cartei, în scopul îmbunătățirii sale.Reprezentantul Iugoslaviei, Zivojin Iazici, referindu-se la necesitatea înfăptuirii principiului universalității organizației, a declarat că acesta implică, între altele, aducerea în fața Națiunilor Unite a celor mai importante probleme internaționale, astfel incit toate statele interesate să poată participa la dezbaterea lor și la procesul concret de identificare a soluțiilor. Vorbitorul a arătat, totodată, că eforturile îndreptate spre aducerea întregului sistem al Națiunilor Unite în concordanță cu cerințele și condițiile realităților de astăzi capătă din ce în ce mai multă putere. De asemenea, reprezentantul Iugoslaviei a subliniat că sarcina rezolvării problemelor dificile ale țărilor în curs de dezvoltare și a e- dificării unei noi ordini economice internaționale impune mai mult ca oricînd în trecut ca O.N.U. să participe în mod activ la viața economică internațională și, ca atare, rolul său în lume trebuie substanțial tărit.

CO-

în-
Lucrările Comitetului

sociale șiîn Comitetul pentru problemele sociale și umanitare al Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra punctelor agendei sale privitoare la Anul internațional al femeii și statutul și rolul femeii in societate.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul țării noastre, Gheorghe Cartaș, a declarat că România consideră ca o necesitate imperioasă unirea tot mai strînsă a forțelor progresiste de pe întregul glob, inclusiv a femeilor, pentru consolidarea și continuarea cursului destinderii, pentru excluderea definitivă din viața internațională a politicii imperialiste de inegalitate și asuprire, pentru întronarea unei politici noi, bazată pe

pentru problemele 
umanitaredeplina egalitate în drepturi a statelor.Pentru masele de femei din întreaga lume, această cerință se impune cu atît mai pregnant cu cit asupra lor s-au răsfrînt în modul cel mai dureros marile inegalități politice și sociale, generate de politica imperialistă. colonialistă și neocolonialistă. Instaurarea unei noi ordini economice și politice, democratizarea relațiilor internaționale ar favoriza — a subliniat reprezentantul român — împlinirea aspirațiilor femeilor spre deplina afirmare în viața socială, spre o participare tot mai activă, în condiții de egalitate, la efortul general spre progres și civilizație.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI din portugalia
Declarația radiotelevizată a președintelui 

Francisco da Costa GomesLISABONA 27 (Agerpres). — Ară- tînd, intr-o declarație radiotelevizată. că nu sînt încă pe deplin elucidate cauzele care au determinat actuala evoluție a evenimentelor din Portugalia, președintele Francisco da Costa Gomes a condamnat acțiunile „organizațiilor sau persoanelor care, pentru a-și atinge scopurile, nu au ezitat să lanseze poporul contra poporului, militarii împotriva militarilor, într-o tentativă lamentabilă de a întrerupe un proces politic memt să răspundă aspirațiilor maselor largi populare".Președintele Costa Gomes a menționat. totodată, că, în calitatea sa, se străduiește să interpreteze voința autentică a poporului portughez de a avansa spre socialism, pe o cale pluralistă și democratică. El a precizat, de asemenea, că alegerile pentru A- dunarea legislativă vor permite, din nou, cunoașterea voinței populare in ceea ce privește această evoluție.Ministrul de externe al Portugaliei, Melo Antunes, a precizat, de aseme-

cănea, într-o declarație televizată, actuala situație din țară nu poate fi soluționată prin mijloace militare, ci numai politice. Pentru Portugalia, a menționat el, caile de reîntoarcere directă sau indirectă la formele capitaliste de organizare a societății sînt tăiate o dată pentru totdeauna.
★într-un comunicat al președintelui Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, dat publicității joi de Palatul Belem, se arată că situația în țară este calmă după adoptarea măsurilor ce au dus la eșuarea acțiunilor unor unități militare care nu s-au supus ordinelor Consiliului Revoluției. Președintele a anunțat că noi întăriri au fost trimise, preventiv, la Aveiro, Tomar și Lisabona, ca și la Viseu și Setubal. în comunicat se precizează că situația a revenit la normal în toate unitățile militare, iar interdicțiile de circulație, stabilite intre anumite ore, au fost respectate în întregime în regiunea militară Lisabona.

MOSCOVA Conferința unională a Asociației
de prietenie sovieto-românăA.

Președintele Republicii Surinam a primit 
pe reprezentantul președintelui României DE PRETUTINDENI

MOSCOVA 27 — Corespondentul Agerpres transmite : La „Casa prieteniei" din Moscova a avut loc la 27 noiembrie cea de-a patra Conferință unională a Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.).Din prezidiul conferinței au făcut parte V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a A.P.S.R., V. D. Șașin, ministrul industriei petrolului al U.R.S.S., G. A. Kiseliov, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.U.S., Z. M. Kruglova, președinta Prezidiului Uniunii Asociațiilor Sovietice de Prietenie și Relații Culturale cu Străinătatea, vicepreședinți și membri ai conducerii centrale și filialelor republicane ale A.P.S.R.în prezidiu au luat loc, de asemenea, tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului general A.R.L.U.S., conducătorul delegației Consiliului general A.R.L.U.S., invitate să ia parte Ia conferință, precum și Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.Prezentînd raportul de activitate a asociației pe ultimii cinci ani, V. I. Konotop a subliniat că prietenia dintre popoarele Uniunii Sovietice și poporul român își are rădăcinile în trecutul îndepărtat, că în anii construcției socialiste pe pămîntul României între popoarele noastre s-au pus bazele unor relații de tip nou, relații de prietenie și colaborare, de întrajutorare frățească, întemeiate pe principiile internaționalismului proletar. EI a subliniat dezvoltarea colaborării dintre U.R.S.S. și România pe plan economic, politic, cultural și in alte domenii.După ce a evidențiat ampla activitate creatoare a oamenilor muncii din România pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al P.C.R.. raportorul a expus pe larg activitatea desfășurată de A.P.S.R. pentru a aduce la cunoștința opiniei publice din U.R.S.S. succesele oamenilor muncii din Republica Socialistă România în construcția socialismului, acțiunile întreprinse pentru marcarea unor evenimente importante din viața poporului român și din istoria relațiilor sovieto-româ-

ne. Vorbitorul a evocat conlucrarea fructuoasă dintre A.P.S.R. și A.R.L.U.S.în cuvîntul său de salut adresat conferinței, tovarășul Mihai Dalea a arătat că comuniștii, întregul popor român urmăresc cu viu interes și bucurie activitatea creatoare a oamenilor muncii sovietici pentru progresul și prosperitatea patriei lor. Ne bucurăm sincer de realizările, remarcabile obținute de dumneavoastră în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în construirea bazei tehnico-ma- teriale a comunismului.Vorbitorul a subliniat apoi că, în spiritul tradițiilor revoluționare, internaționaliste ale mișcării muncitorești din România, partidul și statul nostru au acordat și acordă o deosebită însemnătate întăririi continue a relațiilor prietenești, de colaborare multilaterală cu Uniunea Sovietică. El a evocat pe larg dezvoltarea acestor relații de prietenie și colaborare cimentate în luptele comune duse de armata română și armata sovietică împotriva fascismului. Vorbitorul a prezentat în continuare ampla activitate desfășurată de A.R.L.U.S. pentru popularizarea în țara noastră a realizărilor Uniunii Sovietice, pentru mai buna cunoaștere reciprocă între popoarele român și sovietic, pentru întărirea prieteniei frățești între cele două popoare, formele variate de conlucrare între A.R.L.U.S. și A.P.S.R.în încheiere, tovarășul Mihai Dalea a dat citire mesajului de salut adresat conferinței de Consiliul general A.R.L.U.S.Conferința a ales noua conducere centrală a asociației, care, în prima sa ședință plenară, l-a reales în funcția de președinte pe V. I. Konotop.Participanții la conferință au adoptat o telegramă de salut către Consiliul general A.R.L.U.S.
★în cursul aceleiași zile, Mihai Dalea. președintele Consiliului general A.R.L.U.S., a avut o întrevedere cu Z. M. Kruglova, președinta Prezidiului Uniunii Asociațiilor Sovietice de Prietenie și Relații Culturale cu Străinătatea. Cu acest prilej, au fost discutate aspecte ale dezvoltării colaborării dintre A.R.L.U.S. și U.A.S.P.

PARAMARIBO 27 (Agerpres). — Președintele Republicii Surinam, Johan Ferrier, I-a primit pe ambasadorul Petrache Dănilă, reprezentantul președintelui Republicii Socialiste România, care a participat Ia festivitățile desfășurate la Paramaribo cu prilejul proclamării independenței noului stat.Ambasadorul român a transmis din partea președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc și felicitări președintelui Johan Ferrier, cu ocazia dobîndirii independenței Surinamului, iar poporului suri-

namez urări de succes și prosperitate.Mulțumind, președintele Johan Ferrier a rugat să fie transmise președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, urări de succes tot mai mari poporului român, în edificarea României moderne.
★Petrache asemenea, Republicii Dănilă a de primul Surinam,Ambasadorul fost primit, de ministru al Henck Arron, cu care a avut o convorbire cordială.

• LACURI SUB GHEA
TĂ. în partea estică a Antarcti- dei, între solul pietros și stratul de gheață, oamenii de știință sovietici au descoperit 17 lacuri ce nu îngheață nici în cursul celor mai aspre ierni. Ele se află la nu mai puțin de 4 000 metri sub platoșa compactă de gheață ce acoperă acest continent și au diametre ce merg pînă la 15 km. Aceste lacuri sînt complet separate de mare.

spania Proteste împotriva măsurilor
de represiuneMADRID 27 (Agerpres). — Peste 3 000 de persoane au participat joi, în fața închisorii Carabanchel din Madrid, la o manifestație organizată de Junta Democratică Spaniolă, cerînd eliberarea tuturor deținuților politici.în fața închisorii Carabanchel, demonstranții au fost împrăștiați de forțele polițienești, care au făcut uz de grenade cu gaze lacrimogene ; mai multi manifestanți au fost răniți in urma intervenției forțelor de poliție. fiind operate, de asemenea, arestări. Au fost, astfel, reținuți de poliție un ziarist de la cotidianul liberal „Informaciones", un altul de la televiziunea spaniolă, precum și alte persoane.La manifestație au participat, de a- sfemenea, o serie de reprezentanți ai mișcărilor de opoziție din Spania.

★Cu prilejul sosirii la aeroportul din Madrid a președintelui francez, Va- lery Giscard d’Estaing, ziaristul Jacques Seguy, de la Televiziunea franceză, a fost arestat și reținut de poliția spaniolă, iar fotoreporterul Julien Quideau, de Ia „L’Express". a fost lovit cu bastoane de către polițiști, fiind apoi spitalizat.Uniunea națională a sindicatelor ziariștilor francezi a dat publicității in care condamnă actele comise de autoritățile i de cei doi ziariști fran-

forțelor antifasciste spaniole, cerînd să se ofere poporului spaniol posibilitatea de a hotărî în mod liber și democratic asupra destinului său.
★MADRID 27 (Agerpres). — Joi a avut loc, la Madrid, ceremonia de încoronare a regelui Juan Carlos I și a reginei Sophia. La ceremonie au participat membrii guvernului, șefi ai misiunilor diplomatice și invitați de peste hotare.

ORIENTUL APROPIAT Plenara C.C. al P.S.U.G.

o declarație i de violență spaniole față cezi.
★(Agerpres). — Federa- Mondială (F.S.M.) aPRAGA 27ția Sindicală dat publicității o declarație în care își reafirmă solidaritatea cu lupta

DAMASC — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a încheiat vizita la Damasc, unde a avut convorbiri cu președintele Siriei, Hafez El-Assad, și cu vicepremierul Abdel Halim Khaddam, cu care a examinat evoluția situației din Orientul Apropiat și problemele legate de prelungirea mandatului forțelor O.N.U. în zonă. în cadrul turneului său, secretarul general al O.N.U. a făcut vizite la Cairo, Tel Aviv, Beirut și Damasc, avînd convorbiri cu oficialitățile din țările vizitate. în drum spre New York, Kurt Waldheim va face o escală la Londra, unde va conferi cu regele Hassan al Iordaniei.NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. se va întruni vineri, (G.M.T.), pentru a lua în chestiunea prelungirii forțelor O.N.U. de supraveghere a dezangajării militare pe înălțimile Golan. Actualul mandat va expira duminică.TEL AVIV — O delegație parlamentară americană, formată din senatori și membri ai Camerei Reprezentanților, a sosit la Tel Aviv, după o vizită efectuată la Cairo. Ei vor avea convorbiri cu membri ai guvernului și ai parlamentului israelian și cu reprezentanți ai departamentelor apărării.Ministrul de externe vest-german, Hans-Dietrich Genscher, a sosit joi în Israel într-o vizită oficială de patru zile, în cadrul căreia va conferi cu oficialități guvernamentale ale țării-gazdă. Vor fi abordate ultimele evoluții ale situației din Orientul Apropiat și unele aspecte legate de promovarea relațiilor bilaterale.

la ora 15,30 discuție mandatului

BERLIN 27 — Corespondentul nostru transmite : în zilele de 26 și 27 noiembrie, la Berlin a avut loc plenara C,C. al P.S.U.G., care a adoptat Raportul Biroului Politic și referatul privind proiectul Planului economiei naționale pe anul 1976.Totodată, Comitetul Central a examinat proiectul Programului P.S.U.G. și proiectul Statutului P.S.U.G. și a hotărît publicarea celor două proiecte în luna ianuarie 1976, pentru a fi supuse dezbaterilor în vederea pregătirii celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G. De asemenea, C.C. al P.S.U.G. a examinat proiectul de Directive ale celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G. privind dezvoltarea economiei naționale pe perioada 1976 —1980 și a hotărît publicarea sa pentru a fi supus discuțiilor tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor cii din R.D.G.

• FILM DESPRE IN
CENDIEREA REICHSTA
GULUI Studiourile DEFA din R.D. Germană, în colaborare cu cele italiene „Film Alpha" din Roma, vor realiza, în regia lui Guiliano Montaldo, un film despre incendierea, în februarie 1933, a Reichstagului german.

• UN ACUMULATOR 
MAI PUTERNIC. Un acu’ mulator cu un randament de două ori mai mare decît al celor obișnuite a fost realizat în Finlanda. Funcționînd pe bază alcalină, el poate fi utilizat pînă la temperaturi de minus 40 grade Celsius. Este destinat în special utilizării în navigație șl transporturi. Acumulatorul poate fi încărcat și parțial.

mun-
Plenara C.C. al P.M. S.U.

— înBUDAPESTA 27 (Agerpres).zilele de 26 și 27 noiembrie, la Budapesta a avut loc plenara lărgită a C.C. al P.M.S.U Plenara a examinat și aprobat raportul Biroului Politic privind îndeplinirea celui de-al 4-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale, precum și propunerile Biroului Politic cu privire la prevederile celui de-al 5-lea plan cincinal și la planul stat pe 1976.

• „ZEBRE" DIN ME
TAL. Zebrele, liniile și săgețLh ce reglementează circulația străzi și șosele necesită dii); i in cînd o revopsire pentru â mine vizibile. Nu zul noului sistem tier, inițiat în constă în plăci de ce se implantează terei de circulație. Suprafața plăcilor are o structură specială, antiderapantă. Durabilitatea este apreciată la circa 25 de ani.

pe eind i ră- însă și în cade marcaj ru- Suedia, care metal turnate, în asfaltul ar-

și bugetul de
„Zafra primului Congres al P. C. dinHAVANA 27 — Corespondentul Agerpres transmite : Zafra din 1976, denumită „Zafra primului Congres al P.C. din Cuba", va marca un nou avans pe calea recoltării mecanizate a trestiei de zahăr, prin folosirea altor 325 combine „KPT-l".

Cuba**într-o chemare la campaniei viitoare, ziarul subliniază importanța 1 lucrărilor pentru obținerea unei ductivități sporite și mărilor nefavorabile a afectat plantațiile ani. >
„optimizarea"1 „Granma" mecanizării pro- ur- care doireducerea ale secetei, în ultimii

întrevedere. Ministru! a’ge- rian al comerțului, Layachi Yaker, președintele actualei Conferințe a miniștrilor africani ai comerțului, a avut o întrevedere cu tovarășul Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, aflat într-o vizită în Algeria. Au fost abordate aspecte aie diversificării continue a raporturilor prietenești de colaborare și cooperare dintre România și Algeria, precum și unele probleme de interes comun.
Conferința F.ă.0. Joi s-au încheiat XVIII-a la Roma lucrările celei de-a conferințe generale a Orga-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

națiunile unite In sprijinul
aspirațiilor naționale fundamentale

ale poporului coreeans-a mai Adunarea O.N.U. aDupă cum anunțat, Generală a adoptat un proiect de rezoluție supus dezbaterilor de un grup de 42 de state, intre nia. lată (iilor favorabile pentru transformarea armistițiului într-o pace dreaptă in Coreea și accelerarea reunifică- rii independente și pașnice a Coreei", este apreciată în cercurile politice și ziaristice de Unite ca tinuarea lichidare lor amestecului străin, sub emblema O.N.U., în treburile interne ale poporului coreean — proces început la sesiunea trecută prin hotărirea de abolire a așa-zisei „Comisii a Națiunilor Unite pentru unificarea și refacerea Coreei". Actuala rezoluție este menită să contribuie la stimularea evoluțiilor pozitive generate prin eforturile perseverente și inițiativele politice ale R.P.D. Coreene în vederea reunificării pașnice și independente a Coreei.Participarea masivă la dezbaterile din A- dunarea Generală asupra acestui punct, precum și adoptarea rezoluției „celor 42“ atestă deosbită și actualitatea problemei. Rezoluția vizează în prin-

care și Româ- Rezoluția, intitu- „Crearea condi-

la Națiunile marcînd con- procesului de a consecințe-

însemnătatea

co-nilor Uniterea
cipal desființarea niandamenlului Națiu- din Coreea de sud, retrage- tuturor trupelor-străine, staționate ilegal în această parte a tării, precum și înlocuirea acordului tie armistițiu militar in Coreea printr-un tratat de pace i R.P.D. Coreeană Statele Unite.Una dintre ideile e- sențiale puse în evidență de dezbaterile asupra acestui punct și subliniate prin votul masiv in favoarea ei este recunoașterea faptului că restabilirea unității naționale a Coreei, pe baze democratică și pașnice, constituie o problemă internă care trebuie reglementată exclusiv de către poporul coreean, fără ingerințe din exterior, pe baza exercitării dreptului său inalienabil și imprescriptibil de a dispune în mod liber de propriul său destin.După cum se știe, România a sprijinit în permanență dreptul sacru și inalienabil ai poporului coreean de a-și decide singur soarta, cauza sa națională justă : reunifi- carea pașnică și independentă a patriei. în acest spirit, țara noastră a acționat consecvent, numărîndu-se printre inițiatorii înscrierii punctului respectiv pe ordinea de zi și printre coautorii rezoluției. Reafirmind

intre
i Și

această poziție neabătută a României, reprezentantul țării noastre a cerut, în cadrul dezbaterilor, retragerea neintirziată a tuturor trupelor Ș> desființarea bazelor militare străine din Coreea de sud pentru a se da astfel posibilitatea reean liber melorAnimat de sentimente de caldă și frățească prietenie față de poporul coreean, poporul român și-a manifestat de la tribuna forului internațional deplina solidaritate militantă cu cauza nobilă a unificării coreenilor din Nord și din Sud într-o singură patrie.Recentele dezbateri au evidențiat încă o dată necesitatea ca O.N.U. să acționeze cu toată în sprijinul lor vitale < lui coreean. < buind- astfel la gerea focarelor tensiune jși din lume, la darea păcii ționale.Votul dat de plenara Adunării Generale rezoluției „celor 42" cheamă la intensificarea eforturilor pentru transpunerea în viată a prevederilor ei. în concordantă cu interesele poporului coreean. a'e destinderii, păcii și înțelegerii internaționale.
C.ALEXANDROAIE

poporului cosă se pronunțe asupra proble- care îl privesc.

necesitatea să răspunderea 1 aspirații- ale poporu- contri- stin- de conflict consoli- interna-
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tokio Misuri preconizate
tie partidele de stingă pentru
depășirea

recesiunii, 
dezbateri 

economice 
Este sem- 
acest sens

Evoluția economiei 
nipone, afectată de ac
centuarea fenomene
lor combinate ale in
flației și 
suscită vii 
in cercurile 
și politice, 
nificativ in
faptul că lucrările ac
tualei sesiuni extra
ordinare a Dietei, con
sacrate problemelor e- 
conomice, au fost pre
lungite pînă la 20 de
cembrie. tn fața 
persistenței recesiunii 
— cea mai amplă din 
întreaga perioadă post
belică — guvernul a 
procedat recent la re
vizuirea r . „ 
pe anul financiar 
curs. Astfel, se așteap
tă ca ritmul mediu de 
dezvoltare să fie de 
2,2 la sută, față de 4,3 
la sută cit se prevă
zuse inițial. Pe de al
tă parte, produsul na
țional brut se va cifra 
la 149 550 miliarde 
yeni, cu 9 000 miliar
de yeni mai puțin 
decit in prognoza ela
borată in ianuarie.

Pornind de la ana
liza situației actuale a 
economiei 
Partidul 
Japonia 
tații un 
titulat urgență șirea crizei ce, pentru remedierea depresiunii și inflației și pentru salvgar- ' darea nivelului de trai al poporului" P.C.J 
se pronunță pentru e- 
fectuarea de investiții

prognozelor
în

nipone, 
Comunist din 

a dat publicl- 
document 'in- „Politica de pentru depă- economi-

1Iff

inflației și
cu prioritate în 
toarele economice 
care depinde in măsu
ră hotăritoare îmbu
nătățirea condițiilor 
de viață ale maselor 
muncitoare, mențio- 
nind, in acest sens, 
construcțiile de locu
ințe, de scoli, îmbună
tățirea bazei materiale 
a instituțiilor din sec
torul asigurărilor soci
ale. Totodată, P.C.J 
propune să se între
prindă măsuri în di
recția restructurării 
sistemului financiar și 
monetar (favorabil, în 
prezent, marilor între
prinderi), astfel incit 
bugetul și mijloacele 
financiare să poată fi 
utilizate pe deplin 
pentru salvgardarea 
nivelului de trai al 
populației și recon
struirea economiei ni
pone pe baze demo
cratice.

La rindul său, Par
tidul Socialist din Ja
ponia a dat publicită
ții un program de mă
suri urgente pentru 
depășirea recesiunii, 
propunind realizarea, 
cu prioritate, a unor 
proiecte de lucrări pu
blice, vizînd îmbună
tățirea condițiilor 
viață
sprijinirea 
derilor 
de noi 
că
P.S.J.
pentru
ternului de 
instituirea de taxe pe 
profiturile realizate 
prin practici specula-

sec- 
de

recesiunii
live, precum și pentru 
îmbunătățirea sistemu
lui de asigurări soci
ale.

Presa niponă subli
niază semnificația de
osebită a hotăririi 
P.C.J. și P.S.J. de a 
se sprijini reciproc in 
cadrul actualei sesiuni 
extraordinare a Die
tei, conform acordului 
privind acțiunile uni
tare, încheiat recent. 
Astfel, cele două par
tide și-au reafirmat 
hotărîrea de a se o- 
pune cu fermitate pro
iectelor de lege vi
zînd sporirea prețu
rilor la unele produse 
și servicii, de a cere 
măsuri antirecesionis- 
te și antiinflaționiste 
corespunzătoare inte
reselor poporului, de 
a acționa pentru
doptarea proiectului 
de lege asupra măsu
rilor de urgentă re
feritoare la utiliza
rea forței de muncă și 
combaterea șomajului, 
pentru revizuirea le
gislației antimonopol, 
precum și pentru ga
rantarea dreptului. la 
grevă șl a drepturilor 
fundamentale ale mun
citorilor.
frontului parlamentar 
unit al principalelor 
două partide nipone 
de opoziție este, potri
vit observatorilor de 
aici, de natură să exer
cite o influență puter
nică în viața politică și 
economică niponă.

a-
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• OMUL DE NEAN
DERTHAL FOLOSEA... 
PLANTELE MEDICINALE. Antropologul american Ralph Solecki și antropologul francez Arlette Leroi-Gourhan, de la centrul de cercetări preistorice de pe lingă Muzeul omului din Paris, au declarat că, după părerea lor, omul de Neanderthal utiliza plantele medicinale pentru îngrijirea sănătății sale. Ipoteza celor doi oameni de știință se bazează pe studierea stratului de plante din grota Shanidar din Irak, pe care a fost descoperit un schelet uman datînd de 60 000 de ani. în jurul scheletului s-au găsit depuse specii diferite de flori sălbatice, bine cunoscute pentru proprietățile lor medicale.

de presă transmit
nizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), care a adoptat un șir de rezoluții privind înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, dezvoltarea industriei de conservare și prelucrare a produselor agricole, dezvoltarea cercetării științifice în domeniul a- griculturii, creșterea rolului procesul dezvoltării rurale femeii în și altele.

dului Renania de nord-Westfalia, s-a deschis o expoziție a cărții de limbă germană, tipărită în România în ultimii 31 de ani. La vernisaj au participat primul ministru al guvernului de land, Heinz Kuhn, președintele parlamentului aceluiași land, dr. Lentz, precum și deputați și numeroase personalități ale vieții culturale și științifice din Diisseldorf.

de 
ale populației, 

intreprin- 
mici, crearea

locuri de mun- 
De asemenea 

se pronunță 
revizuirea sis- 

impozite,

Liderul Mișcării Socia
liste Paneleas (P.A.S.O.K.}, Andreas Papandreu, aflat în vizită la Bagdad, s-a întîlnit, miercuri, cu Chebli El-Ayssami, secretar general adjunct al Partidului Socialist Arab Baas din Irak. întrevederea s-a axat asupra căilor susceptibile de întărire a relațiilor dintre țările arabe și Grecia, în general, și dintre Irak și Grecia, in special.

Președintele Geral<1 Ford, a ținut miercuri seara, la Casa Albă, o conferință de presă în care a anunțat un program federal de ajutor financiar pentru salvarea municipalității New York-ului, amenințată de faliment. El a cerut Congresului să aprobe acordarea unor împrumuturi municipalității New York- ului, în valoare totală de 2,3 miliarde dolari.
Reuniune ministerială. La Paris au început joi lucrările unei reuniuni la nivel ministerial la care participă reprezentanți ai guvernelor celor 18 țări membre ale Consiliului Europei. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la examinarea modalităților de punere în a- plicare a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, semnat la Helsinki.
Expoziție. La Dusseldorf, în foaierul clădirii parlamentului lan-

ROMA „CAZUL

Experiență nucleară fran
ceză. Franța a procedat, miercuri, la o experiență nucleară subterană în atolul Fangataufa, din Pacificul de sud, a anunțat un comunicat al Ministerului francez al Apărării.

Carts alba. Guvernul britanic a dat publicității joi o Carte albă în care propune parlamentului crearea în Scoția și în Țara Galilor a unor adunări legislative, cu atribuții limitate la domeniile educației, ocrotirii sănătății, locuințelor, transporturilor, mediului înconjurător.
Departamentul comerțu

lui G1 S.UJI. a anuntat- miercuri, că exporturile au depășit în octombrie importurile cu 1,076 miliarde dolari, față de surplusul de 976 milioane dolari înregistrat în septembrie. Acest excedent se datorește creșterii exporturilor de produse a- gricole, de precum și de echipament industrial, automobile.
Acord egipteano—brita

nic. Protoc°Iul unui acord de cooperare economică dintre Egipt și Marea Britanie a fost semnat miercuri la Cairo, prevăzînd, printre altele, construirea în Egipt a unor întreprinderi textile, a unei uzine de pile electrice, precum și cooperarea în vederea reconstruirii orașelor din zona Canalului Suez.INNOCENTI"

Consolidarea

Paul DIACONU

începînd de miercuri după-amia- ză, întreprinderea „Leyland Innocenti" din apropiere de Milano este ocupată de cei 4 500 de muncitori. Consiliul de fabrică, împreună cu citeva sute de muncitori și-au petrecut întreaga noapte în interiorul fabricii. Ocuparea întreprinderii, hotărîtă de organizațiile sindicale și pusă în practică în urma unei adunări generale ad-hoc, constituie reacția imediată a muncitorilor față de decizia societății multinaționale de a lichida fabrica italiană și de a concedia pe toți cei 4 500 de angajați.La această hotărîre „drastică și fără precedent" s-a ajuns după patru luni de tratative între conducătorii societății, guvern și reprezentanții organizațiilor sindicale. în cursul verii, ,;Leyland“ a făcut cunoscut că. ținînd seama de actuala conjunctură economică în care se desfășoară procesul de producție, este nevoită să concedieze 4 500 de lucrători. Organizațiile sindicale au considerat nefavorabilă o astfel de soluție. în acest moment a intervenit guvernul in calitate de mediator. Dar nici intervenția a- cestuia n-a dus la o ieșire din im-

pas, soluțiile avansate nefiind reținute drept valide.„Cazul Innocenti — după cum scria în ediția sa de joi ziarul „A- VANTI" — nu trebuie văzut ca un nor de furtună pe un cer senin". Situația generală a ocupării forței de muncă este în continuă deteriorare pe întreg teritoriul peninsulei. în afara fabricii de la Milano, a cărei închidere va pune în pericol alte circa 8 000 de posturi din diferite sectoare dependente, se mai au în vedere și u- nele proiecte de reducere a activității productive la „Montedison", la „Pirelli", la „Singer" etc.Găsirea unei soluții pentru „cazul Innocenti" este importantă pentru actualul guvern, angajat in prezent în tratative cu organizațiile sindicale pentru reînnoirea contractelor de muncă a peste 3,5 milioane de lucrători. După cum este știut, pentru sprijinirea platformei de acțiune a mișcării sindicale federația C.G.I.L. — C.I.S.L. — U.I.L. a hotărît să organizeze o grevă generală de opt ore la 12 decembrie.
Radu BOGDAN

• PENTRU „SĂNĂTA
TEA" LIVEZILOR. utiliza- rea sistematică a fotografiilor din avion pentru a constata starea și evoluția livezilor contribuie — după părerea Biroului de cercetări terestre al N.A.S.A. — la ameliorarea sensibilă a dezvoltării pomiculturii. Asemenea cercetări, efectuate asupra a 11 livezi de piersici din Georgia (S.U.A.), au permis să se determine care sînt speciile cele mai rezistente șl să se urmărească în același timp evoluția bolilor de care sînt afectați arborii. S-au putut astfel depista din vreme suferințele și vătămările arborilor și aplica prompt tratamentul adecvat.

• PARISUL - GAZDĂ 
INEDITĂ A' FILMULUI. Parisul găzduiește pentru prima oară un festival internațional al filmului. Director al importantei manifestări este cunoscuta actriță Jeanne Moreau. Debutul festivalului, în incinta palatului Chaillot — special amenajat pentru proiectarea diverselor producții cinematografice incluse în competiția oficială-z- a fost marcat prin prezen'’’ ea a două pelicule cu caracter documentar : una omagială, dedicată marelui actor al scenei și ecranului francez Gerard Philips, iar cealaltă — „80 de ani de Cinema francez" — o antologie alcătuită de Henri Langlois, rectorul cinematecii di- pariziene.

• BELGIA IN LUPTA 
ANTIDROG. Desterdamul a înlocuit Marsilia ca centru major de distribuire ilegală a stupefiantelor în Europa occidentală, s-a constatat că, după destrămarea „filierei franceze", Belgia joacă în prezent rolul de principală rută de tranzit a traficanților spre Olanda. Situația ca atare a determinat o intensificare a eforturilor din partea autorităților belgiene : pe lingă tot mai numeroasele interceptări de încărcături ilegale cu narcotice, dosite în fel și chip, se semnalează și o înăsprire a legislației antidrog, traficantii fiind pasibili acum de pedepse cu închisbarea pe termene pînă la 20 de ani.

cînd Am-

• NERO, PĂRINTELE 
DEVALORIZĂRII 2 Multe s-au spus și s-au scris despre împăratul roman Nero ; dar ceea ce se știe mai puțin este, poate, faptul că el a fost „părintele" primei devalorizări pe care a cunoscut-o imperiul roman după „stabilizarea monetară" e- fectuată de August și de succesorii acestuia. Începînd din anul 64 e.n., Nero emite monede, cărora, fără a le schimba valoarea nominală din epoca lui August, le reduce dimensiunile și procentajul de metal prețios, sporind în același timp și numărul de emisiuni. Această „reformă monetară", departe de a fi „actul necugetat al unui suveran dezechilibrat", a fost întreprinsă pentru „importante rațiuni economice" — afirmă profesorul polonez Andrej Kunisz.
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