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împlinea o năzuință seculară 
a poporului nostru

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN

La centrul de control șl comandâ a modernelor instalații de la Kharg Inalților oaspeți le sînt oferite buchete de flori

în aceeași ambianță de prietenie, programul de ieri a cuprins 
întâlniri cu specialiștii și conducerea unor importante obiective 
petroliere iraniene, cu oficialități ale provinciei Khuzistan, 
pretutindeni șeful statului român fiind întâmpinat cu manifes

tări de stimă și înaltă considerație

Aniversăm un eveniment măreț prin multiplele sale semnificații — unirea cu 57 de ani în urmă a Transilvaniei cu România, victorie strălucită pe drumul afirmării noastre ca națiune de sine stătătoare. încununare a aspirațiilor de veacuri ale poporului nostru pentru eliberare națională, rod al luptei pline de sacrificii duse de cele mai înaintate forțe social-politice ale vremii, în cadrul cărora rolul hotărîtor l-au avut masele populare, unirea din 1918 a reprezentat o adevărată piatră de hotar în dezvoltarea României moderne, începutul unei noi etape în istoria sa glorioasă. Relevînd caracterul legic implacabil al procesului desăvîrșirii unității statale a României, al făuririi statului unitar, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că, în 1918, „unirea într-un singur stat — aspirație seculară a românilor, cauză înălțătoare pentru care au luptat nenumărate generații de înaintași — devenise un obiectiv imediat, o necesitate stringentă impusă de însuși mersul înainte al societății românești".Vicisitudinile istoriei împărțiseră timp de veacuri pe români în mai multe țări, dar conștiința unității de neam, de origine și de limbă i-a însuflețit necontenit. Nici Milcovul și nici Carpații n-au reprezentat hotare reale între români. Trecerile dintr-o țară într-alta au ținut nestinsă convingerea nestrămutată a poporului român în unitatea sa. Cînd împrejurările au îngăduit, s-a încercat a se realiza unitatea politică. Mihai Viteazul a realizat — vremelnic, dar cit de strălucitor ! — unitatea celor trei țări românești, făcînd să renască antica Dacie. Unirea din 1600 a constituit unul din marile momente ale istoriei poporului român, care în perioada ulterioară și mai ales în secolul al XIX-lea a reprezentat un lnsuflețitor îndemn pentru urmași de a repeta ireversibil fapta viteazului voievod muntean.Locuind un teritoriu unitar, pe care elementele geografice — apele și munții — nu-1 divizau, ci-1 uneau, avînd o cultură unică, uniți prin felul de viață și obiceiuri, menținind strînse legături economice, tinzînd odată cu Începuturile epocii moderne spre piața națională, uniți prin conștiința unei origini și a unui trecut comune, românii au străbătut de-a lungul veacurilor drumul anevoios spre unitatea statală, menită a le împlini o fierbinte năzuință. Dominația străină a ridicat stavile în calea progresului și a unității, dar poporul român a știut să-și croiască, fără a șovăi, drumul înainte, să înfrlngă obstacolele ce-i stăteau in cale.
CALCULATORUL 100

Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, in condițiile destrămării societății feudale și ale ascensiunii capitaliste, neamul românesc s-a dezvoltat in națiunea modernă română, însuflețită de năzuința ardentă de eliberare socială și națională, dornică de a înlătura apăsătoarele rîn- duieli feudale, de a trăi în tiparele unei vieți noi, moderne, apropiată de cea a țărilor celor mai înaintate ale vremii, văzînd în realizarea unul stat unitar și neatîrnat calea sigură pentru asigurarea dezvoltării ei viitoare, chezășia împlinirii idealurilor sale. Corifeii Școlii Ardelene, cărturari patrioți, au stimulat prin cercetările și lucrările lor, formarea conștiinței naționale a conaționalilor lor de pe întreg teritoriul românesc, i-au făcut să se simtă mîndri de originea și trecutul lor și, totodată, con- știenți de unitatea lor.Ideea unității își croia acum drum larg în conștiința poporului român, în 1784, țăranii răsculați din Transilvania s-au ridicat cu energie nestăvilită împotriva exploatării feudale, dar, totodată, el așteptau ajutor de la frații lor din principatele române, ceea ce relevă conștiința unității poporului căruia îi aparțineau. în 1821, năzuințele spre unitate s-au vădit cu putere în timpul evenimentelor revoluționare. Tudor Vladiml- rescu îndemna Divanul din București Ia conlucrare cu cel din Moldova „ca unii ce sîntem de un neam, de o lege...". în Transilvania țăranii il așteptau pe „crăișorul" Todoruț ca pe un eliberator menit a repeta faptele Iul Horea.Dacă in Regulamentul organic a trebuit să fie introdusă o „secție" destinată a înlesni o viitoare unificare statală a principatelor, era evident vorba de inevitabila transpunere în această legiuire fundamentală a unei năzuințe dominante. Națiunea română, ajunsă în pragul maturizării ei, era însuflețită nu numai de conștiința unității ei, ci și de aceea a necesității traducerii acestei unități într-o realitate politico-statală.Revoluția de la 1848, care a cuprins aproape în întregime teritoriul românesc, a avut profunde trăsături unitare — în ceea ce privește conștiința națională a revoluționarilor, conlucrarea și programele lor de acțiune — șl, totodată, ea a pregătit viitoarea unificare statală. Unirea din 1859 a Însemnat doar un început de drum. I-au urmat firesc reformele înnoitoare menite a da societății românești structurile moderne spre care năzui-
Dan BERINDEI

(Continuare tn pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, care, la invitația Maiestăților Lor Imperiale Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și împărăteasa Farah, se află într-o vizită oficială de prietenie în Iran, au fost sîm- bătă, 29 noiembrie, oaspeții locuitorilor regiunii din sud-vestul Iranului.Vizita a fost consacrată examinării, la fața locului, a unor aspecte privind extinderea și adîn- cirea cooperării româno-iraniene într-o serie de domenii, în primul rînd al petrochimiei, ramură industrială care a cunoscut deopotrivă în cele două țări o dezvoltare dintre cele mai spectaculoase. Acest domeniu, prin multiplele exemple ale eficienței relațiilor româno-iraniene, ilustrează cu pregnanță interesul comun manifestat in direcția intensificării cooperării economice reciproc avantajoase.Acest nou moment al călătoriei 
de lucru a oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu posibilitatea de a lua cunoștință de unele dintre cele mai reprezentative realizări ale poporului iranian, angajat astăzi într-un amplu proces constructiv îndreptat spre dezvoltarea țării 
pe calea progresului și bunăstării.Vizita a pus în evidență faptul că succesele înregistrate în dezvoltarea și modernizarea industriei extractive iraniene, în crearea unui puternic sector de prelucrare, ca șl experiența valoroasă, recunoscută pe plan internațional, dobîn- dită de România în prospectarea, exploatarea șl rafinarea „aurului negru" oferă noi posibilități de extindere a cooperării dintre cele două țări în domeniul petrochimiei. Punerea în valoare a acestor posibilități, în avantajul reciproc al celor două popoare, a reprezentat, de altfel, principalul subiect al convorbirilor purtate în cursul vizitei.Distinșii oaspeți români sînt însoțiți de Homayoun Ansari, ministrul Iranian al locuințelor și planificării urbane, precum și de M. Rafii, membru al Direcției generale a Companiei naționale a petrolului iranian (N.I.O.C.).Șeful statului român este însoțit, de asemenea, de George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru și Constantin Mi- țea, consilieri ai președintelui Republicii Socialiste România, Alexandru Boabă, ambasadorul țării noastre în Iran.Insula Kharg — la origine un recif de corali, lung de 6 mile și lat de * mile, acoperit cu timpul de un 

sol dur, pietros — a fost transformată de Compania națională a petrolului iranian, prin realizarea succesivă, începînd din anul 1960, a unor cutezătoare proiecte tehnice, într-unul din cele mai mari porturi petroliere ale lumii. Punct terminus al unui vast sistem de instalații, mica insulă este legată de țărm prin șase conducte submarine, care transportă spre această veritabilă poartă economică a Iranului țițeiul extras din terenurile petrolifere ale regiunii Golfului. In timp ce avionul se apropie de pista de aterizare a aeroportului amenajat pa insulă, pe luciul apelor se conturează imaginile unor instalații industriale care tind, tot mai mult, 
să definească Iranul de astăzi. Se disting imensele rezervoare, siluetele impunătoare ale zecilor de petroliere ancorate la danele marelui port, instalațiile de desalinizare și distilare a apei de mare. Ss detașează, prin dimensiunile sale impresionante, „insula de oțel", imensa platformă ridicată în largul coastei, la danele căreia pot ancora cele mai mari tancuri petroliere existente astăzi în lume.Ora 10,15. După ce survolează teritoriul iranian de-a lungul a peste 1 000 km, aeronava specială ateri

Sini vizitata instalațiile de inoarcare a țițeiului de pe Ineuld

zează pe aeroportul Kharg, pe care sînt arborate drapelele de stat ale României și Iranului.înalții oaspeți români sînt întîm- pinați la scara avionului de comandantul forțelor navale ale regiunii, căpitanul de navă I. Jahanbani. Erau de față primarul insulei, A. Tarogh, alte oficialități locale. Două eleve iraniene oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori, urîndu-le, în limba farsl, bun venit în insula Kharg. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să ia loc pe podiumul de onoare, împodobit cu drapelele României și Iranului. Fanfara militară intonează imnurile de stat ale celor două țări. Comandantul gărzii de onoare, aliniată pe aeroport, prezintă raportul militar. Președintele Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare. îi sînt prezentate apoi persoanele oficiale locale venite pe aeroport.Sute de locuitori ai insulei, adunați de-a lungul drumului principal, pavoazat cu drapelele de stat ale României și Iranului, au ținut să fie prezenți la sosirea președintelui Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu. La trecerea co

loanei prezidențiale sîntem din nou martorii unei primiri entuziaste, al manifestărilor de profundă satisfacție și bucurie ale populației de a-i avea ca oaspeți pe iluștrii soli ai -României. Aplauze și urări prietenești de bun venit, pornite din inimă, izbucnesc la trecerea mașinii în care se aflau tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Primul obiectiv al vizitei îl constituie centrul de control și comandă a fluxului de petrol și a funcționării instalațiilor de pe insula Kharg. Aici, reprezentanții Companiei naționale a petrolului Iranian informează pe înalții oaspeți despre activitatea, modul de organizare și dotarea tehnică a complexului petrolier de la Kharg. Din explicațiile date în fața hărții, machetelor și tablourilor de comandă se desprinde că țițeiul extras din terenurile petrolifere continentale este colectat prin cele șase conducte submarine într-un uriaș parc de rezervoare — unele dintre ele cu o capacitate de un milion de barili fiecare — și transportat apoi prin alte conducte pentru a fi încărcat, în cele din urmă, în petro- Iiere-gigant, după sistemul încăr

cării gravitaționale. Cele zece dane ale portului Kharg asigură astfel un export de milioane de barili de țiței zilnic, împreună cu cele ale „insulei de oțel" din apropiere. Acest colos de metal, ridicat în anii 1971—1972, este prevăzut cu imense macarale, o complicată a- paratură pentru măsurarea cantităților de țiței, un sistem de iluminare cu control automat și o platformă pentru aterizarea elicopterelor. Pentru o mai mare eficiență, instalațiile de la Kharg sînt concentrate pe o suprafață foarte restrînsă, iar legătura cu navele acostate se face prin poduri acționate automat.Sînt vizitate, în continuare, una dintre dane, precum și zona rezervoarelor de depozitare, care pot înmagazina cantitățile de petrol exportate de Iran în patru zile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează, pe parcursul vizitării acestor moderne instalații, de soluțiile constructive aplicate la executarea lor, de eficiența investițiilor alocate în acest scop și a exploatării întregului complex tehnic 
de la Kharg. în același timp, șeful

Ieri, 29 noiembrie a.c., la întreprinderea de calculatoare electronice din Capitală a fost finalizat cel de-al 100-lea calculator e- lectronic universal, din seria celor două tipuri de bază — „Felix" C 256 și C 32 — destinate dotării centrelor de calcul din țară, precum și exportului. în prezent, colectivul întreprinderii se află angajat cu toate forțele în acțiunea de asimilare a unor noi produse de Înaltă tehnicitate, care

urmează să intre în fabricație în anul viitor. Unul dintre acestea este mașina de facturat șl contabilizat cu circuite integrate — F.C. 16, F.C. 64 — care oferă posibilități de calcul mult mai largi decît tipurile e- xistente F.C. 15, F.C. 30 — pregătită pentru a intra în producție de serie din primele zile ale lunii ianuarie 1976. Tot în fază a- vansată de asimilare se află și calculatorul de buzunar C.E. 812, care, față de tipul 801,

asimilat in acest an, permite și efectuarea de calcule inginerești. Un alt produs nou va fi calculatorul electronic de mare capacitate C 512, a cărui prototip urmează să fie gata luna viitoare, cu 8 luni mai devreme. De subliniat că toate aceste produse se disting prin caracteristici tehnico-funcționa- le superioare, care le fac competitive cu mijloace similare ale tehnicii de calcul realizate în alte țări. (Dumitru Tîrcob).
Continuăm ancheta noastră;

CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?

„înscriere la cuvînt", de lorgu IORDAN
în pagina a II-a

(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați cu câldurâ de guvernatorul 
general al provinciei Khuzistan
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Salvamontul 
la înălțime!»

Un grup de turiști coborau de 
la Virful cu Dor spre Sinaia, pe 
o vreme crincenă, cu zăpadă 
viscolită. La un moment dat, 
trei tineri (Liliana Angliei, Mi
hail Chiriac și Valentin Caia) 
s-au pierdut de grup, apoi au 
rătăcit drumul. Ghidul (Alexan
dru Savu) a alertat Salvamon
tul din Sinaia. Imediat, au ple
cat in căutarea dispăruților trei 
echipe de alpiniști încercați, in 
trei direcții diferite, una mai 
primejdioasă decît alta. Echipa 
formată din Nicolae Nagy, 
Gheorghe Ciutacu, Decebal Me
hedinți și Nicolae Sbircea a re
ușit sd-i găsească pe cei trei 
aproape înghețați, la punctul 
Stinca Roșie. Cu eforturi deose
bite, salvamontiștii i-au dus pe 
cei trei tineri la cabana de la 
Cota 1500, unde au primit pri
mele îngrijiri, iar a doua zi au 
fost internați in spitalul din Si
naia. Ieri am fost anunțați că 
cei trei sînt in afară de orice 
pericol, mulțumind din inimă, 
și pe această dale, celor care 
i-au salvat.

Este, dar...Modul birocratic în care sînt formulate răspunsurile unora la cereri concrete ale cetățenilor vizează absurdul. Iată o mostră : „Prin prezenta, vă comunicăm următoarele : carnetul de muncă al numitului Bătrinu Traian se află la noi, fiind rătăcit prin. acte. în momentul în care ii vom găsi, il vom înmîna titularului". Rindurile de mai sus au fost extrase, ad-literam, dintr-o adresă oficială emisă de cooperativa „Constructorul" — Brăila către Direcția protecției muncii și ocrotiri sociale Brăila. Cu alte cuvinte... este, dar sește. lip-
Vagoane 
alandala no-S-a intimplat vineri, 28 
iembrie, in stația C.F.R. Timi- 
șoara-Nord. Lingă acceleratul 
104, o forfotă neobișnuită. Că
lători și însoțitori aleargă de 
colo-colo, căutîndu-si vagoanele. 
Se uită la bilete, se uită la nu
merele de pe vagoane, timpul 
trece, mai sint două minute pină 
la plecarea trenului si mulți 
dintre ei incă nu și-au gă
sit locurile. Cauza: o ciudată 
„numerotare" a vagoanelor, la- 
tă-le, in ordine : 1, 4, 5, 5 bis, 
5 bis (al doilea bis .'), 7, 8, 6, 
10, 11, 12 și... 431. Dar și mai 
ciudat a fost faptul că din gar
nitură lipsea vagonul 9, pentru 
care se vinduseră insă zeci de 
bilete. Pină la urmă, la îndem
nul unui conductor, călătorii cu 
bilete pentru 9 s-au înghesuit în 
vagonul... 6. Și, de aici, alte în
curcături.

I 
I

Ce-au păzit 
paznicii?Antonică Birzan și Gheorghe Gigoi, din comuna Mihăești (Vil- cea), au intrat (ce păzeau... paznicii ?) în incinta Combinatului chimic Rimnicu-Vilcea. Cum in cale le-a ieșit o grămadă de fier vechi, celor doi le-a venit ideea să-1 valorifice la I.C.M. Da, dar cum să-l transporte ? Tocmai atunci a trecut prin fața lor un autocamion condus de Mircea Chelza. Cei doi l-au oprit și i-au spus că au sarcină de la „șef" (fără să Spună de la care „șef", și fără ca șoferul să-i întrebe), ca să ducă de urgență fierul vechi la punctul de colectare. Au încărcat ditamai autocamionul, au ieșit cu el pe poartă și, din nou, nu se știe ce-au păzit... paznicii, de nu i-au întrebat de sănătate. Abia în drum spre I.C.M. au fost reținuți de către un lucrător de miliție, căruia i s-a părut suspectă încărcătura. Acum, se „încarcă" dosarul cu piesele de rigoare.

• ••

Strict 
autentic— Eu, la volan, sub influența 
alcoolului 7 — se mira proprie
tarul autoturismului l—MM—807. 
E o confuzie...

— Vreți să vă convingeți cu 
fiola 7 — l-a întrebat agentul de 
circulație din Satu-Mare. Poftiți. 
Vedeți că s-a înverzit toată 7

— Nu e bună fiola.
Milițianul ii mai dă o fiolă, 

dar de data aceasta cu martori.
— Nici fiola asta nu-i bună. 

Mai vreau una.
Nu l-au mai lăsat martorii. Era 

de prisos. Pe lingă amenda plă
tită, pentru două luni de acum 
încolo a fost pus pe.., verde. 
Pieton.

| Flanela 
si năravul•Abia ieșit dintr-o detenție, Marcel Bortă din Muntenii de Jos (Vaslui) n-a rezistat ispitei de a se îmbrăca din furat. In- trind în magazinul „Central" din Vaslui, a cerut o flanea groasă („să-mi țină de cald, că-i iarnă"), a probat-o pe îndelete, apoi și-a îmbrăcat și haina pe deasupra și a încercat să se strecoare, pe furiș, spre ieșire. A fost oprit la timp și obligat să „schimbe" flanela cu din detenție, „t. Poate că, in sfîrșit, schimbe și năravul.
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hainele .gata probate", o să-și
Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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CONVOAIELE FERTILIZĂRIIîn această perioadă, In agricultură sint în plină desfășurare o serie de lucrări specifice sezonului de iarnă. Pe lingă activitatea curentă din zootehnie, legumicultura, la repararea tractoarelor și mașinilor agricole, acum trebuie să se execute unele lucrări de cea mai mare importanță pentru a se asigura condiții bune obținerii unor recolte mari în anul viitor. Este vorba de fertilizarea unor suprafețe cit mai mari cu îngrășăminte naturale. După cum este bine cunoscut, administrarea îngrășămintelor organice, așa cum atestă și rezultatele cercetării științifice, a- sigură obținerea unor importante sporuri de recoltă. Mai mult, îngrășămintele naturale au o remanență mare, de 3—4 ani. determinînd atît refacerea fertilității, cit și a structurii solului și îmbogățirea lui cu humus. Sînt numai citeva argumente bine cunoscute de lucrătorii și specialiștii din agricultură, care pledează pentru fertilizarea în acest an a unor terenuri cit mai întinse cu gunoi de grajd.Calculele dovedesc că rezervele de îngrășăminte naturale existente în unitățile agricole permit fertilizarea a sute și sute de mii de hectare. Iată de ce comandamentele județene și cele comunale, ca și conducerile unităților agricole, trebuie să organizeze în această perioadă ample acțiuni pentru transportul la cimp al îngrășămintelor naturale și pentru îm-

în fiecare unita- ca pe formațiu- ferme și brigăzi — speciale acestor lucrări.
prăștierea acestora, te agricolă se cere nile de muncă să fie constituite echipe pentru executarea Echipele trebuie să aibă asigurate mijloace de transport și să cuprindă un număr suficient de oameni pentru încărcat și descărcat, pentru îm- prăștierea pe cîmp a îngrășămintelor naturale.Din cauza zăpezilor care au căzut în toate regiunile țării, în unele locuri tractoarele și remorcile nu pot intra în cîmp. în aceste situații, conducerile unităților agricole trebuie să ia măsuri pentru folosirea săniilor la transportul gunoiului. Este în tradiția lucrătorilor ogoarelor ca, In iernile cu zăpezi mari, să transporte în cîmp îngrășămintele naturale cu ajutorul . săniilor. Pretutindeni, unde condițiile o cer, trebuie să se acționeze în acest fel. Este păgubitoare, și deci de neîngăduit tendința care se manifestă la conducătorii unor unități agricole de a aștepta topirea zăpezilor pentru a transporta îngrășămintele naturale numai cu tractoarele cu remorci.Cum se desfășoară aceste acțiuni ? Programul stabilit de Ministerul A- griculturii prevede ca în trimestrul patru să fie fertilizate cu îngrășăminte organice 163^00 ha, din care 40 900 ha in întreprinderile agricole de stat și 122 200 ha In cooperativele agricole. Datele centralizate la

Ministerul Agriculturii arată că pină la 28 noiembrie au fost fertilizate 24 500 ha în întreprinderile a- gricole de stat — 60 la sută din prevederi — și 106 050 ha în cooperativele agricole — 87 la sută din prevederi, număr mare de cooperative din județele Timiș, Arad, Dîmbovița, Vrancea, Covasna, Suceava, Botoșani au fost fertilizate
într-un agricole Bihor, Mureș, Neamț, cu Îngrășăminte naturale suprafețe mari. Nu același lucru se poate spune despre desfășurarea acestor lucrări In cooperativele agricole din județele Dolj, care au realizat numai 39 la sută din prevederile pe trimestrul patru, Galați — 38 la sută, Olt - 46 la sută, Mehedinți — 61 la sută,. Maramureș — 49 la sută, Caraș- Severin — 45 la sută, Argeș — 55 Ia sută. Buzău — 56 la sută, Constanța — 59 la sută etc. în aceste județe este nevoie ca organele agricole să ia măsuri urgente pentru fertilizarea pînă la ultimul hectar a suprafețelor prevăzute. Totodată, este de datoria comandamentelor comunale și a organizațiilor de partid din unitățile agricole în care sînt întirziate lucrările să urmărească și să sprijine conducerile unităților agricole în mobilizarea forței de muncă și concentrarea mijloacelor de transport pentru ca acțiunea de fertilizare să se desfășoare din plin, indiferent de starea timpului.

Aurel PAPADIUC

Sibiu, Bacău,

wVÎRSTA A TREIA"
și arta de a adăuga viată anilor

virstnicilor, după încetarea acti
vității profesionale 7— Terapia ocupațională este o cale de a avea o viață plină de sănătate și satisfacții pînă la adinei bătrî- neți ; aceasta înseamnă găsirea unor ocupații care să dea fiecăruia sentimentul utilității, al unei împliniri. Iată și o dovadă dentă în acest sens. Dacă în vîrstă de 55—60 de ani________daptat mai ușor (in procent mai ridicat decît bărbații), aceasta se datorează faptului că și după pensionare ele continuă. în cadrul gospodăriei, o serie de activități ; deci, în cazul lor, spre deosebire de bărbați, nu intervine o întrerupere totală și bruscă a vieții active. S-a evidențiat, totodată, că s-au adaptat mai ușor pensionarii căsătoriți și cu familie (57,2 la sută) ; Cu alte cuvinte, menținerea unui rol activ in familie atît al soțului, cit și al soției constituie unul din factorii esențiali ai adaptării virstnicilor. O altă cale este terapia biotrofică după metoda Asian, care a fost și este utilizată cu rezultate confirmate In întreaga lume ca o terapie ce intervine în restabilirea echilibrelor neuro-psihice, a stării fizice, ca factor ăntidepresiv și de regenerare, cu eficientă maximă in prevenirea fenomenelor de Imbătrlnire precoce.

— Legislația noastră, care pre
vede că, după pensionare, oricine 
poate să lucreze timp de 4 luni 
pe an sau cu jumătate de normă, 
vine in sprijinul păstrării unei 
îndelungi capacități de viață ac
tivă.Foarte elocvente sint în acest concluziile unor testări în legă- cu opinia celor analizați cu pri- Ia regimul de muncă după pen-

în ultimele trei decenii, ca urmare a importantelor transformări econo- mico-sociale din țara noastră și a progreselor medicale înregistrate, durata medie de viață a crescut de la 38-40 ani in anul 1945, la 70 de ani in prezent. Ca atare, un număr din ce in ce mai mare de persoane ating „vîrsta a treia". Problema care se ridică la noi, ca și în întreaga lume, este ca omul să ajungă la o vîrstă înaintată în condiții de sănătate deplină și activitate, pentru a adăuga viață anilor și nu ani în plus unui organism uzat.Școala românească de gerontologie socială, prin studiile efectuate in ultimele decenii și, mai ales, prin amplele anchete psiho-sociale — unice de pildă, dacă ținem seama de numărul mare al persoanelor studiate — se bucură de prestigiu pe plan mondial. Unul dintre principalii autori ai acestor cercetări, dr. ALEXANDRU CIUCA, director in Institutul național de gerontologie șl geriatrie din București și vicepreședinte al Asociației internaționale , d,e gerontologie, a a- vut amabilitatea să răspundă la citeva întrebări, în cadrul unei, convorbiri.— Cele peste 200 000 de persoane virstnice analizate — din grupele cele mai reprezentative și din diferite zone geografice — au răspuns la un chestionar ce cuprinde 54 de întrebări referitoare la statutul lor socio-pro- fesional, situația familială, starea sănătății, situația financiară și modul în care își petrec timpul liber, cu scopul > de a cunoaște modificările intervenite în starea de sănătate fizică și psihică, opinia lor privind pensionarea ș.a. Drept urmare, s-au putut desprinde o serie de concluzii de importantă practică pentru o categorie a populației din ce in ce mai numeroasă și al cărei aport socio-economic nu este de neglijat.
— Cunoaștem că o problemă 

majoră pusă în evidentă de an
chetele efectuate de specialiștii 
institutului o constituie integra
rea in viața socială a pensiona
rilor, adică adaptarea lor la un 
nou mod de viață generat de în
treruperea unei lungi activități 
profesionale.— în urma unei anchete efectuate in rîndul a 1 641 persoane din 8 orașe — 10 Ia sută din acestea fiind în primii cinci ani după pensionare — a rezultat că 53,2 la sută s-au adaptat ușor, 41,3 la sută s-au adaptat greu și 5.5 la sută nu s-au adaptat încă. S-au adaptat ușor la noua lor jșituație pensionarii care, din primii ani, și-au menținut o stare psihică bună, manifestată prin interes pentru viață, pentru evenimente, pentru ceea ce se petrece in jur, care desfășoară diferite activități. Dimpotrivă, la persoanele apreciate ca „adaptate greu" s-au constatat tulburări psihice, intre care tendința de izolare, apatia, stări depresive sau nervoase, cu consecințe negative asupra relațiilor de familie și in societate, dezorientare in organizarea vieții, lipsa în general a unor activități organizate. în sfirșit, dintr-a treia categorie — cei neadaptați incă la noua lor situație — majoritatea o formează bărbații în vîrstă de 6.0—65 ani, aflați în primii ani de pensionare. între ei, 6.7 la sută sint necăsătoriți. locuiesc singuri (6.5 la sută), sau in familii unde există neînțelegeri (15,6 la sută). în paralel cu concluziile ce se desprind din analiza a- cestor proporții, considerăm că factorul determinant al neadaptării acestor persoane constă în tipul de sistem nervos. După cum reiese din anchetă, este vorba de persoane care, deși au un venit corespunzător și o pregătire superioară (funcționari, tehnicieni), totuși, nu își „găsesc rostul".

■ — Ce soluții sugerează cer- 
eercetarea științifică pentru 
păstrarea unei îndelungate stări 
de sănătate fizică și psihică a

t V

10,00
11,15

La F.M.I.L. Rădăuți

Produse noi
In fabricația de serie

concju- femeile s-au a-

în acest an, colectivul de muncă de la Fabrica mixtă de industrie locală din Rădăuți a asimilat și introdus in fabricația de serie un însemnat număr de produse. Intre noutățile sectorului metal, bunăoară, se numără un elevator destinat e- chipării combinei C 12. Pînă acum, 1 500 de asemenea agregate au fost livrate întreprinderii " “ "tală. bucureștene alte cinci timp, în fabricii . ___ ,noi tipuri de mobilier. înnoirea producției constituie pentru industria locală rădăuțeană o importantă garanție a încheierii cu succes a planului pe acest an și demarării sub bune auspicii a producției din anul viitor. (Gh. Parascan).

„Semănătoarea" din Capi- Aceleiași întreprinderi destinate în același lemn al în serie,îi sînt repere, sectorul se produc,

CUM VORBIM, 
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

DUMINICA, 30 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I
Deschiderea programului. 
Cravatele roșii.
Film serial pentru copii: „Dak- 
tari".
Viața satului.
Aventura 
vieții'*. 
Bucuriile 
De strajă 
Telex. 
Album duminical.

cunoașterii : „Poemul 

muzicii la Satu-Mare. 
patriei.

11,45
12,30
13.00
13,05______ _______
15,00 Magazin sportiv. Baschet mas

culin : selecțiuni înregistrate din 
dubla tnttlnlre Steaua — Dinamo 
București (derbiul campionatului 
național).

15,50 Succese ale artei Interpretative 
românești peste hotare.

sens tură vire sionare : 68,7 la sută au fost pentru activități profesionale cu jumătate de normă, iar 31,3 la sută pentru 4 luni de reîncadrare pe an. Și motivația dorinței de continuare a unei activități Încadrate (într-o Întreprindere) este interesantă. Astfel. 40.6 la sută au declarat că doresc aceasta din obișnuința de o viață de a munci și numai 3,2 la sută pentru completarea vechimii.— Ce este și cum trebuie să 
fie folosit timpul liber al virstni
cilor ?— Timpul a populației dar care să nizat. De felul în care a înțeles fiecare, de-a lungul întregii sale vieți și activități, munca și timpul liber depinde în continuare starea de sănătate fizică și psihică deplină, pină la cele mai adinei bătrineți.

liber al ăcestei categorii este un timp liber ales, fie folosit în mod orga-

Elena MANTU

LA TG. JIU

Sîmbătă dimineața au fost inaugurate la Tg. Jiu două importante e- dificii sociale : spitalul județean, cuplat cu policlinică. Amplasat In zona centrală a municipiului, spitalul dispune de 700 de paturi, de secții de pediatrie, boli cardiovasculare, medicină internă, chirurgie, obstetri- că-ginecologie, anestezie și terapie intensivă, servicii de radiologie și laborator, de alte secții și servicii dotate cu aparatură de specialitate de înaltă tehnicitate. Policlinica ce îl completează funcționează cu toate specialitățile, cu 7 dispensare de medicină generală, farmacie etc.Cu acest pțilej. comitetul de partid din unitățile medico-farmaceutice ale municipiului Tg. Jiu și comitetul oamenilor muncii din Direcția sanitară a județului Gorj au adresat Co-
17.30 Gala filmului de animație (VIII). 
ÎS,40 Reportaj TV : „Pentru cine ră

sare soarele".
19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film artistic : „Trenul de 3 și 10 

spre Yuma" — producție S.U.A.
21.30 Mozaic muzical-coregrafic. 
22,00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
11.30
„George Enescu".
Eroi Îndrăgiți de copil : Bugs- 
Bunny.
Ora melomanului.

10,00

20.00

Concertul filarmonicii

20,25 ___ _ ___________ _
21,15 Din lirica universală. „Golestan 

sau grădina florilor".
21.30 Film serial : „Mannix".

LUNI, 1 DECEMBRIE
PROGRAMUL I

18,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune tn limba maghiară. 
19,00 Familia.
19,20 1001 de seri.

„Scîn- pentru a doua oară, după vreo 12— 13 ani, dacă nu mă înșel, inițiativa unei dezbateri privitoare la problemele practice ale limbii noastre naționale, cercare n-a meritat, și, nu din cauza Judecind după felul cum se desfășoară lucrurile de astă-dată, sînt toate speranțele să se ajungă la un rezultat cel puțin a- preciabil, dacă nu pe deplin satisfăcător. în orice caz, personal doresc din toată inima să reușim in această întreprindere de inalt interes patriotic.Tot ce s-a spus pînă acum și, probabil, se va mai spune sînt constatări și aprecieri cu privire la o anumită stare de lucruri pe care o cunoaște, fie și vag, mai toată lumea. Ea este însă numai un efect, și noi trebuie să căutăm și să analizării cauzele care au creat-o. Iată Ce-mi în cele ceCauzele și, după . grave, unele chiar foarte grave. Peste una din ele, care se găsește la baza tuturor, trec pentru motivul că este nevoie de vreme mai mult ori mai puțin Îndelungată și, îndeosebi, de o muncă stăruitoare, pentru a fi înlăturată treptat și, pînă la urmă, definitiv. S-a dat un citat din Heliade- Rădulescu despre legătura strinsă dintre cultură (eu aș zice, mai degrabă, în cazul de față, instrucțiune} și expresia ei cea mai pură, care este limba. în condițiile actuale de viață ale poporului nostru, răspîndirea strucțiunii și general are, nu aibă, cel camdată, un tensiv. Lupta pe care o ducem trebuie să urmărească transformarea treptată a acestui caracter în unul intensiv.Celelalte cauze se pot înlătura mai ușor, fiindcă nu sînt, ca să zic așa, de durată. încep cu cea mai

Sînt bucuros că teia“ a luat,
Prima în- găsit ecoul bineînțeles, „Scînteii".

propun să fac urmează.sint multiple părerea mea,

in- a culturii In nu poate să puțin deo- caracter ex-

„de jos", In sensul că de la ea se „înalță", adică pornesc, celelalte. Mă refer la modul cum se predă limba română în școlile de toate gradele. Regulile gramaticale se „învață" în loc să se „deprindă" de către elevi. Li se dictează aceste reguli, ca niște formule, care trebuie reținute întocmai, și cînd urmează a fi a- plicate la interpretarea unui text, majoritatea copleșitoare a elevilor nu știu ce să facă cu ele.

Slaba atenție acordată felului cum se scrie constituie, după mine, o caracteristică foarte frecventă a literaturii noastre actuale. Scriitori buni și foarte buni nu se dovedesc a fi prea grijulii în ce privește așa-zisa formă a operei lor. Și a- ceasta dintr-un tel de minimalizare, ca să nu spun altminteri, a acestui aspect așa-zis formal al scrisului lor. Cine citește atent și din acest punct de vedere romanele
Iorgu IORDAN

înscriere
la cuvînt

Regulile trebuie „scoase" din text, prin interpretarea inteligentă și metodică a lui de către profesor împreună cu elevii. Numai așa aceștia își pot da seama că regulile gramaticale sînt nu o invenție a oamenilor, ci o realitate obiectivă a limbii însăși. Acest lucru trebuie învățat însă la universitate, unde se pregătesc viitorii profesori. Din păcate, o veche deprindere, ca să nu-i spun tradiție, de pe vremea cînd se credea că în în- vățămîntul superior se face numai știință (cu ș mare I) foarte înaltă, continuă să fie și astăzi puternică. Mai mult. în ultimii 15 ani, aproximativ, pasiunea exagerată pentru concepțiile și metodele lingvisticii moderne a celor mai mulți dintre specialiștii noștri, care lucrează, aproape toți, și ca profesori, a întărit a- ceastă „tradiție", fiindcă, în comparație cu lingvistica tradiționalistă, cea modernă li se pare a fi superioară.

de azi, chiar ale u- nor autori foarte valoroși, constată ușor o serie de neglijențe pur și simplu de neînțeles. Faptul se explică și prin graba cu care se compune o carte literară de 300—400 de pagini. Se pare că multor scriitori cu experiență nu le trebuie decît 2—3 luni pentru a le umple. Cred că editurile nu „se amestecă", indiferent din ce motive, iar criticii literari nu se opresc, în recenziile lor, aproape niciodată, asupra acestui așa- zis detaliu. Se știe însă că deprinderea de a vorbi și a scrie nu numai corect, ci și îngrijit se capătă, tn prirnul rînd, prin lecturi de opere literare.Influență mai mare din acest punct de vedere e- xercită însă asupra noastră publicistica de toate felurile. în acest domeniu, neglijenta — Impusă, adesea, și de grabă, de astă-dată mai mult ori mai puțin inevitabilă — se aliază cu tendința de

„a crea", adică de a scrie altfel decît „lumea de rînd", cu scopul nu de a-1 ajuta pe cititori, ci de a-i „epata". în numeroasele mele articole de „cultivare a limbii" de acum 8—10 ani, am adus, cred, dovezi numeroase și convingătoare în acest sens. Situația actuală nu e mai bună, dimpotrivă.în sfîrșit — e un fel de a vorbi — Radioul și Televiziunea, care se a- dresează unor milioane de oameni și prin aceasta contribuie, pot și trebuie să contribuie, la îmbunătățirea modului de ■ vorbi și a scrie al ascultătorilor și telespectatorilor, nu se deosebesc, in bine, de celelalte mijloace de răspîndire a culturii și,' limbi la sităților noastre cred că e de prisos să vin cu precizări. Fiecare dintre noi are posibilitatea să constate dacă a- precierile mele corespund sau nu realității.Ce-i de făcut T Acad. Al. Rosetti s-a referit la Comisia de cultivare a limbii, care funcționează pe lingă Prezidiul Academiei Republicii Socialiste 1 România. Sînt de acord cu propunerea d-sale, pe care aș completa-o în sensul ca acest organ să depindă de guvernul republicii noastre. Mai întîi, pentru a avea o autoritate. Alt argument în sprijinul propunerii mele este existența unui asemenea organ statal în Franța, țară cu tradiție literară mai mult decît milenară. Consiliul francez respectiv este prezidat de primul ministru și conține în titulatura lui cuvîntuj „apărare". Francezii vor să-și apere limba contra unui inamic, care li se pare că este engleza. De fapt, zic eu, dușmanii stnt în Franța, sînt francezii care nu pot trăi fără să-și „asezoneze" graiul lor matern cu anglisme. Și noi trebuie să ni-1 apărăm pe-al nostru, nu împotriva „străinilor", d tot a noastră înșine.

implicit, a unei înălțimea nece- și aspirațiilor actuale. Și aici

Pe șantierele noilor capacități de la Combinatul de îngrășăminte

chimice din Turnu-Măgurele

Termenele
sosesc nici cu Intrare

LISTA OFICIALĂ

în anii actualului cincinal, prin dezvoltările succesive de capacități, Combinatul de Îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele a devenit una din unitățile de bază ale industriei noastre chimice, un mare furnizor de astfel de substanțe absolut necesare a- griculturii. Colectivul combinatului, constructorii și montorii s-au străduit ca, în paralel cu utilizarea la parametri tnalți a instalațiilor, să finalizeze tn bune condiții fiecare etapă de dezvoltare și diversificare a producției de îngrășăminte chimice. Numai că acum, cu toate eforturile depuse, cu tot sprijinul primit din partea comitetului județean de partid, beneficiarul, constructorul și montorul sînt puși tn situația de a nu respecta termenul din planul de stat — 30 noiembrie 1975 — de punere în funcțiune a capacităților din etapa a V-a de dezvoltare. Practic, cum au evoluat lucrurile pe șantierele fabricii de amoniac (care condiționează punerea în funcțiune a capacităților de producție din etapa

■nițelului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune, între altele : în numele întregului personal medico-sanitar din județ exprimăm, din adincul inimii, cele mai sincere și călduroase mulțumiri conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru minunatul dar oferit celor ce trăiesc și lucrează pe străbunele noastre meleaguri — spitalul șî policlinica, date în folosință astăzi, 29 noiembrie 1975, care ilustrează încă o dată grija permanentă, totala prețuire pe care Partidul Comunist Ro- mânt și statul nostru le acordă prezentului și viitorului societății noastre, bunului ei cel mai de preț — omul. (Agerpres)
19,30 Telejurnal.
10,00 1 Decembrie 1913. O producție a 

studioului de film TV în colabo
rare cu studioul cinematografic 
„Al. Sahia".
Floarea din grădină — emisiune 
concurs pentru tineri Interpreți 
de muzică populară.
Roman-foileton : „Familia Thi
bault".
24 de ore.
PROGRAMUL n
Telex.
Cu suflet vibrtnd pentru tară 
— ctntece pentru tineret.
Film artistic : „Jungla tragică". 
Balet TV : Lecția de muzică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copii : „Dak- 
tari".
Biblioteca pentru toți. Liviu Re- 
breanu.
Telex.
Iarna pe șantierele Capitalei. 
Muzică și dans.

10,30

îl. 2»

12,10

17,00
17,05

17.25
19,00
19,20
19.30 
20,00

20,23

21,15
21,20
21,40

a V-a), pe șantierele mari instalații — de de îngrășăminte complexe — in perioada de cînd despre aceste nr. 10102, din în prezent ?Problema nr.— de care depinde, in primul rind, darea in exploatare a capacităților din etapa' a V-a — este primirea tuturor utilajelor și materialelor de bază, unele de la furnizorii din țară și altele din import. Cea mai importantă este o coloană de sinteză pe care trebuie s-o livreze întreprinderea de mașini în cooperare utilaj chimic menul contractualnoiembrie 1974). Cu 6 luni s-a deDă- șit și termenul de livrare a unui filtru de aer de către întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Buzău. O datorie are și întreprinderea „Unio" Satu-Mare, care incă de Ia 30 iunie a.c. trebuia să livreze un dispozitiv de tractat vagoane. Mai lipsesc, de asemenea, 14 din cele 70 întrerupătoare tip OTOMAX, pe care trebuia să le expedieze pînă la 30 martie Întreprinderea bucureșteană „Electroaparataj" (celelalte s-au livrat abia în trimestrul trecut). întîr- zie și sosirea unui grup de intervenție Diesel, apoi lipsesc o serie de conducte, fitinguri, ventilatoare ș.a.De la Ing. Iacob Pelea, directorul combinatului din Tr. Măgurele, am reținut că în prezent mai lipsesc circa 300 tone utilaje și diferite cantități de alte materiale necesare lucrărilor din etapa a V-a. De aceea, conducerea combinatului se adresează comuniștilor din unitățile furnizoare, comitetelor de partid și comitetelor oamenilor muncii să facă tot ce este cu putință, să nu precupețească nici un efort pentru ca în cel mai scurt timp posibil utilajele și materialele restante să-sosească Ia Tr, Măgurele. Cel mai important lucru ar fi ca pină la sfirșitul anului aceste utilaje și materiale să ajungă pe șantierul marelui combinat chimic.Este de remarcat faptul că, în ultimul timp, constructorul și montorul— prin unitățile sale specializate (din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale) — și-au mobilizat mai mult forțele, au intensificat ritmul lucrărilor. în aceasta se regăsește, intre altele, eficienta ședințelor de comandament de la Tr. Măgurele, in cadrul cărora s-au adoptat măsuri menite să contribuie la recuperarea intîrzieri- lor, Ia intensificarea execuției lucrărilor de construcții-montaj. „Este regretabil, totuși — ne spunea Mihai Neagu, directorul sucursalei județene Teleorman a Băncii de investiții — că măsurile stabilite cu aceste prilejuri nu au fost în totalitate aplicate". Un exemplu : în ședința de comandament de la 16 octombrie, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Construcțiilor Industriale, s-a convenit ca. in trimestrul IV, pe șantierele de la Tr. Măgurele să se mon-

celorlalte două acid azotic șiziarul nostru a scris investiții („Scînteia" 17 mai 1975) și pină1, nesoluționată încă

grele din București, cu întreprinderea de „Grivița roșie" (ter- a expirat la 15.

teze 4 250 tone utilaje, din care octombrie 1334 tone, in noiembrie 1796 tone, iar in decembrie 1120 tone. Cu toate acestea, în octombrie s-au montat circa 400 tone, iar în noiembrie nu s-a atins ritmul de montaj stabilit. Căror factori se datorează o atare situație ?— Rămînerile in urmă de la etapa a V-a de dezvoltare a combinatului — aprecia ing. loan Cotoară, secretar al Comitetului județean Teleorman al.P.C.R. — se datoresc atît titularului de investiție, care nu a asigurat sosirea pe șantier, la termenele prevăzute, a unor utilaje și materiale din țară și din import, cit și constructorului și montorului, deoarece nu și-au îndeplinit propriile programe de lucru, în ideea de a diminua cit mai mult posibil din stocul de utilaje existent pe șantier, de a recupera astfel din întîrzierile față de grafice.Termenul de punere in funcțiune a etapei a V-a, am desprins din discuția cu Tiberiu Bota, director adjunct al combinatului, s-a replanifi- cat pentru semestrul I 1976. „Dar respectarea noului termen este sub semnul întrebării — își exprima părerea directorul adjunct — deoarece, după terminarea montării utilajelor (întru- cît aceasta nu se va încheia pînă la sfirșitul anului), ciclul de probe tehnologice durează între 4 pînă la 6 luni". „Numai coloana de sinteză are un ciclu de montaj, de probe și izolații de peste 6 luni" — am reținut de la secretarul comitetului județean de partid.Ce măsuri urgente s-au luat in a- ceste zile pentru impulsionarea lucrărilor de construcții-montaj ? Iată răspunsul primit de la Trustul de construcții industriale din București : S-au adus la Tr. Măgurele încă 300 de muncitori calificați (lăcătuși, sudori ș.a.) ; a fost completată dotarea cu macarale grele, corespunzător cerințelor de montare a tuturor utilajelor ; s-au organizat brigăzi de sudori în schimburi prelungite de lucru ; toate clădirile de pe șantierul etapei a V-a sînt închise și încălzite pentru a se munci în condiții bune în timpul iernii ; s-au întocmit programe de lucru la toate utilajele de construcție, astfel ca fiecare dintre acestea să fie folosit cu randament maxim.Este imperios necesar ca noul termen de punere în funcțiune — primul semestru din anul viitor — a e- tapei a V-a de dezvoltare a Combinatului de Îngrășăminte chimice de Ia Tr. Măgurele să fie respectat. Pentru aceasta, concomitent cu livrarea grabnică a tuturor utilajelor tehnologice și a materialelor, du aplicarea măsurilor privind intensificarea ritmului de construcții-montaj, se impune ca toți factorii cu responsabilități în realizarea noilor capacități de producție — titular de investiții, furnizori de utilaje și materiale, beneficiar, constructori și montori — să-și unească eforturile, să colaboreze fructuos.

a obligațiilor C.E.C. ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți lunară din 29 noiembrie 1975

TOTAL:
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Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 lei. în valoarea cîștl- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata ciștigurilor se efectuează prin sucursalele și filialele C.E.C.
★Casa de Economii și Consemnațiunî face cunoscut că tragerea la sorți a premiilor concursului „Cine economisește cîștigă", organizat cu prilejul Săptămînii economiei din acest an, va avea loc în Capitală la data de 5 decembrie 1975, ora 16,30, la Clubul finanțe-bănci, ttr. Doamnei nr. 2.

De la ADASLa tragerea de amortizare a asigurărilor de viață pentru luna noiembrie 1975 au ieșit următoarele opt combinații de litere :E.Q.O. ;L.X.J. ;W.V.J. ; G.H.R. ;Toți asigurații una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare de amortizare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

J.D.U. ;D.Q.W. ;P.Z.L. ;L.X.L. cărora le-au Ieșit
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN
Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu

Și a tovarășei Elena Ceaușescuîn onoarea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, cu prilejul vizitei iluștrilor oaspeți în orașul Abadan, guvernatorul general al provinciei Khuzistan, dr. Nastratollah Mojtabai, a oferit sîmbătă un dineu, care a reunit proeminente personalități ale vieții politice, economice și culturale din această regiune 
a Iranului.

La dineu au luat parte George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru și stantin Mitea, consilieri ai ședintelui, Alexandru Boabă, basadorul României în Iran,lalte persoane oficiale române care însoțesc pe șeful statului în sa în Iran.Din partea iraniană au cipat Homayoun Ansari,

Con- pre- am- cele-vizitaparti - mi-

nistrul locuințelor și planificării urbane, ambasadorul Iranului în România, Reza Bahrami, alte persoane oficiale civile și militare care alcătuiesc misiunea de onoare a- creditată pe lîngă distinșii oaspeți români, primarul orașului Abadan, reprezentanți ai autorităților militare, vieții economice, culturale și universitare din acest oraș.Guvernatorul provinciei Khuzistan, dr. Nastratollah Mojtabai,

și președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au rostit toasturi, care au fost urmărite cu deosebit interes și subliniate cu vii aplauze de către parti- • cipanții la dineu.Pregnantă manifestare a prieteniei româno-iraniene, a considerației și stimei față de România și președintele țării noastre, dineul s-a desfășurat într-o atmosferă de deosebită cordialitate.
Toastul guvernatorului general Toastul președintelui

Nastratollah Mojtabai Nicolae Ceaușescu «

Stimate domnule președinte, Stimată doamnă Ceaușescu, Stimați oaspeți,Prezența dumneavoastră în provincia Khuzistan este pentru noi o mare onoare și plăcere. însăși vizita dumneavoastră în Iran repre- a eforturilor a duce mai depaj-te și legăturile înrădăcinate cele două națiuni ale
zintă o manifestare comune de de a întări adînc între noastre.Națiunile rea înțelepților lor conducători, acționează pentru a-și atinge obiectivele principale : progresul economic, pacea și cooperarea internațională.Noi, aici, în Iran, sub stindardul Revoluției Albe, înălțat de marele nostru conducător Maiestatea Sa Șahinșahul Aryamehr, urmărim a- cest scop — de a construi și a făuri 
o mare civilizație. Aceasta înseamnă construirea unei societăți a bunăstării, a bunelor relații cu alte

noastre, sub conduce-

state, a păcii și colaborării depline în lume. Tocmai de aceea urmărim cu adîncă admirație, cu entuziasm progresele obținute de națiunea dumneavoastră, sub conducerea dumneavoastră, domnule președinte, activitatea dumneavoastră pusă în slujba unei lumi mai bune, a bunăstării, păcii și colaborării internaționale.Sînt convins că și în viitor, pe baza acestor relații care s-au cimentat prin vizitele și întîlnirile reciproce, raporturile româno-iraniene se vor dezvolta spre înflorirea colaborării între cele două țări ale noastre.Permiteți-mi să toastez în sănătatea domnului președinte și a doamnei Ceaușescu,pentru stimații noștri oaspeți din România,pentru înflorirea și progresul României,pentru prestigiul său internațional ! (Aplauze).

Domnule guvernator,Doamnă,Doamnelor și domnilor,Este o deosebită plăcere pentru noi ca, în cadrul vizitei pe care o facem în Iran, să venim în această parte a țării, care, de fapt, constituie centrul petrolier al Iranului. Este cu atît mai plăcut, cu cît a- ceastă bogăție — petrolul — se găsește, de acum, în mîinile poporului iranian, demonstrînd — și aici, ca pretutindeni — că popoarele sînt ferm hotărîte să fie stăpîne pe bogățiile naționale, să le folosească în scopul dezvoltării, al bunăstării și fericirii lor.Intr-adevăr, între România și Iran se dezvoltă relații bune de colaborare bilaterală — economică, tehnico-științifică, culturală, cît și pe plan internațional. In convorbi- rilel pe care le-am avut în aceste zile cu Maiestatea Sa, am ajuns, de comun acord, la concluzia de a * extinde în continuare relațiile ro-

mâno-iraniene, considerînd că a- ceasta corespunde intereselor ambelor noastre popoare, cit și cauzei păcii și colaborării internaționale.Este de la sine înțeles că, preo- cupîndu-ne de a conlucra spre binele popoarelor noastre, sîntem deopotrivă interesați în instaurarea unor relații noi în viața internațională, în făurirea unei lumi în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, corespunzător voinței sale, pe baza egalității, respectului reciproc, neamestecului în treburile interne.Doresc să toastez pentru prosperitatea și fericirea poporului prieten iranian !Pentru o colaborare tot mai trainică între România și Iran !Pentru Maiestatea Sa Șahinșahul Iranului și împărăteasa Farah !Tn sănătatea dumneavoastră, domnule guvernator, și a doamnei.In sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

La complexul petrolier de la Kharg(Urmare din pag. Dstatului român are cuvinte elogioase la adresa hărniciei și priceperii muncitorilor și specialiștilor iranieni care au realizat aceste construcții tehnice ce se numără printre cele mai moderne din lume.In dialogul care are loc aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de performanțele tehnice obținute de specialiștii iranieni în domeniul exploatării resurselor petroliere, de eficiența instalațiilor. Gazdele arată, la rîndul lor, că le sînt bine cunoscute instalațiile de foraj produse în România, pe care
Rezultate remarcabile, noi și ample perspectivePresa iraniană continuă să consacre spații ample vizitei in Iran a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.Ziarele care au apărut în cursul dimineții — „Rastakhiz", „Ayandegan" (in limba persană), „Tehran Journal", „Kayhan International", „Le journal de Teheran" — reflectă pe larg desfășurarea vizitei înalților oaspeți români. „Le journal de Teheran", sub titlul „Români* — Iran, relații exemplare", a subliniat în mod deosebit faptul că relațiile multilaterale româno-iraniene sint bazate în mod esențial pe respectarea principiilor coexistenței pașnice. Același ziar publică un articol consacrat schimburilor comerciale româno-iraniene, rele- vtnd că acestea vor atinge. în 1980, un miliard de dolari. Sint trecute apoi în revistă variatele domenii în care cooperarea româno-iraniană

a dat excelente roade, a dus la rezultate reciproc avantajoase. Actuala vizită — subliniază ziarul citat — va face ca legăturile dintre cele două țări prietene să atingă un stadiu superior.La rîndul său, „Ayandegan" apreciază, in editorialul intitulat „Relațiile de cooperare româno-iraniene", că actuala vizită a șefului statului român va marca un nou moment, de mare însemnătate, în dezvoltarea și adîheir'ea prieteniei și colaborării dintre cele două țări.Unul din momentele care a reținut In mod special atenția presei, susci- tind comentarii deosebit de favorabile Ia adresa raporturilor româno- iraniene, a politicii promovate consecvent de țara noastră pe arena internațională, a fost dineul de joi seara. Toasturile celor doi șefi de stat au fost difuzate integral de agenția PARS și publicate de toate ziare-

le amintite. „Le journal de Teheran", de pildă, relevă baza principială pe care sînt așezate relațiile dintre România și Iran, coincidenta sau a- propierea punctelor de vedere ale
Revista preseiiraniene

celor două țări, ale celor doi șefi de stat în problemele internaționale, reliefează rolul foarte activ, deosebit de important, pe care l-a jucat România în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Ziarul „Kayhan International" își începe comentariul astfel : „Șahinșahul și președintele Nicolae

Ceaușescu s-au pronunțai din nou in favoarea instituirii unei noi ordini economice internaționale, pentru o cooperare sinceră între toate națiunile, pentru pace in lume". Același ziar pune accentul pe politica externă a țării noastre, subliniind ideile importante din toasturile rostite de cei doi șefi de stat, menționînd cuvintele de înaltă apreciere ale Șahinșahului Aryamehr la adresa relațiilor multilaterale româno-iraniene, „care s-au intensificat permanent in ultimii ani și continuă să se intensifice, atingînd astfel dimensiuni considerabile".Făcînd ample referiri președintelui Nicolae „Kayhan International" pozițiile constructive ale tre in marile probleme internaționale — noua ordine economică, conflictul din Orientul Mijlociu, dezarmarea, rolul O.N.U., subdezvoltarea.
la toastul Ceaușescu, evidențiază țării noas-

La rîndul său, „Tehran Journal" subliniază faptul că președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr cred cu putere în faptul că pot exista încredere între popoare și relații constructive între națiunile lumii, indiferent de sistemele de gu- vernămînt sau de deosebirile ideologice.Referindu-se la convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr, ziarele de după-amiază subliniază perspectivele deosebite pe care actualul dialog le deschide relațiilor de cooperare româno-iraniene, gama variată de domenii în care cele două țări pot conlucra rodnic, în beneficiul ambelor popoare.La rîndul lor, radioul și televiziunea iraniană au informat, In tot cursul zilei, despre desfășurarea vizitei.’

le folosesc cu deplin succes, că a- preciază însușirile lor tehnice deosebite.In timpul călătoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împărtășind din impresiile produse de obiectivele vizitate, a dat o înaltă apreciere eforturilor pe care le depune poporul iranian pentru valorificarea superioară, în profitul propriei sale dezvoltări și prosperități, a bogățiilor naturale de care dispune, realizărilor pe care le-a obținut în dezvoltarea rapidă a țării pe calea progresului și civilizației, a făuririi unei economii moderne, de înaltă eficiență.Autoritățile locale și consiliul de conducere al complexului petrolier de la Kharg au oferit în cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu un dejun, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de deosebită cordialitate.Cu avionul special, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, șl tovarășa Elena Ceaușescu au sosit, în cursul după-amiezii de sîmbătă, la Abadan.Situat pe o insulă din delta fluviului Shatt-Al-Arab, acest oraș de circa 460 000 locuitori, care a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare impetuoasă, își datorează prosperitatea extracției și prelucrării petrolului. Rafinăria de aici — una din cele mai mari instalații de prelucrare a „aurului negru" din lume — transformă anual, într-o gamă largă de produse, circa 25 milioane tone de țiței.Dacă dezvoltarea de pînă acum a acestui înfloritor centru a fost

dependentă de exploatarea zăcămintelor de petrol din provincia Khuzistan, el va prospera în viitor și datorită punerii în valoare a altor bogății din această regiune. Aici au fost descoperite mari rezerve de gaze naturale. De asemenea, apele golfului pot furniza importante cantități de sare. Pe baza celor două importante materii prime se proiectează dezvoltarea unei Industrii petrochimice de mare eficiență. Pe rîurile din regiunea Khuzistan se preconizează ridicarea unor hidrocentrale, care vor furniza energia necesară noilor ramuri industriale. Barajele ce se vor ridica în acest scop vor permite, totodată, irigarea unor întinse suprafețe de terenuri agricole.Adevărat „monument" al civilizației petrolului, Abadanul, unul din cele mai moderne orașe iraniene, își întîmpină oaspeții cu imaginea proaspătă- a perimetrelor verzi ce încadrează cartierele de locuințe.La aterizarea avionului, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm- pinați de guvernatorul general al provinciei Khuzistan, dr. Nastratollah Mojtabai, și de primarul orașului Abadan, Aii Ramezani. Două eleve oferă înalților oaspeți buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu sînt conduși apoi la reședința care le-a fost rezervată pe timpul șederii în A- badan.
Relatarea vizitei și tele/oto- 

grafiile au fost realizate de 
trimișii speciali Agerpres.

■ ■■■■■■■■■■■■
Vizita președintelui parlamentului 

indonezian
PRIMIREA LA PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI

Cronica zilei

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, sîmbătă dimineața, pe dr. Idham Chalid, președintele Adunării Populare Consultative și al Camerei Reprezentanților Poporului din Republica Indonezia, care, la invitația președintelui Marii Adunări Naționale, se află într-o viii..’ oficială în țara noastră.Președintele parlamentului indonezian a rugat pe primul ministru al guvernului să transmită calde salutări președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Suharto, iar din partea poporului indonezian, urări de succese în îndeplinirea programelor de construcție economică și socială poporului român.Din însărcinarea președintelui Nicolae Ceaușescu, primul ministru Manea Mănescu a rugat pe oaspete *ă transmită salutul său președintelui
★Dr. Idham Chalid, împreună eu persoanele oficiale care îl însoțesc tn vizita In tara noastră, a depus, slm- bătă, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.în continuare, oaspeții indonezieni, însoțiți de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, au vizitat întreprinderea bucureșteană „Semănătoarea".Președintei* parlamentului îndo-

FOTBAL ROMÂNIA —Ieri după-amiază, pe stadionul „S3 August" din Capitală, s-a desfășurat întilnirea amicală dintre selecționatei* României și Uniunii Sovietice.Partida — desfășurată într-un spirit de deplină sportivitate — s-a încheiat cu un rezultat echitabil, ți-
HANDBALAseară, la Cottbus s-au întîlnit în- tr-un meci amical echipele masculi; ne de handbal ale R. D. Germane și României. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 17—16 (8—10). Jocul a fost urmărit de peste 2 000 de spectatori. Astă-seară, la Berlin, are loc partida revanșă.Sîmbătă seara, în cadrul întîlnirilor Internaționale de handbal desfășurate la Ploiești au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : Vulturul Ploiești — Tunisia (feminin) 16—13 

Suharto și urări de prosperitate poporului indonezian.în timpul convorbirilor s-a apreciat evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale dintre România și Indonezia, subli- niindu-se necesitatea identificării de noi căi și forme de acțiune în vederea extinderii cooperării economice reciproc avantajoase, a colaborării științifice și culturale. S-a relevat, de asemenea, cu satisfacție că cele două țări și popoare militează pentru instaurarea unui climat de pace și colaborare, pentru edificarea unei noi ordini pQlitice și economice internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, și Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri.A fost prezent Sukahar, ambasadorul Indoneziei la București.♦nezian a avut, în aceeași zi, întrevederi cu Ștefan Nicolae, prim-ad- junct al ministrului comerțului- exterior și cooperării economice internaționale, și Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost abordate aspecte privind posibilitățile de intensificare a colaborării și cooperării economice ro- mâno-indoneziene, precum și probleme ale vieții internaționale.A fost prezent ambasadorul Indoneziei la București, Sukahar.(Agerpres)
U.R. S.S. 2-2 (1-1)nînd seama de aspectul jocului. Corect arbitrajul lui Rudy Glockner (R.D.G.).

★Astăzi, la Galați, într-o partidă, de asemenea amicală, se intilnesc selecționatele de tineret (jucători sub 23 de ani) ale U.R.S.S. și României.(9—5) ; România — Cehoslovacia (junioare) 14—9 (7—6) ; România — S.U.A. (senioare) 36—10 (17—5).
BASCHETîn sala sporturilor de Ia Floreasca s-a disputat simbătă seara tradiționalul derbi masculin de baschet dintre echipele bucureștene Steaua și Dinamo, din cadrul campionatului național. Baschetbaliștii dinamoviști au obținut victoria cu scorul de 77—72 (44—40). A doua întîlnire dintre aceste formații va avea loc astăzi, la ora 10,30, în aceeași sală.

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat da la Moscova delegația Consiliului general A.R.L.U.S., condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului general A.R.L.U.S., care, la invitația Asociației de prietenie sovieto-română. a participat la lucrările celei de-a 4-a Conferințe unionale a A.P.S.R.La aeroportul Otopeni, delegația a fost întimpinată de membri ai Biroului și activiști ai Consiliului general A.R.L.U.S.A fost de față N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice la București.La plecarea din Moscova, tovarășul Mihai Dalea a fost condus la aeroportul Șeremetievo de V.I. Kono- top, membru al C.C. al P.C.U.S., pre
(Urmare din pag. I)seră revoluționarii de la 1848. iar independența și' desăvîrșirea unității statale a națiunii s-au impus ca o- biective ce trebuiau neapărat atinse în etapa istorică ce se deschisese prin voința și fapta poporului român. Unirea fiind o cucerire a maselor populare, a națiunii. Peste mai puțin de două decenii, prin vitejia oștenilor și jertfele poporului, a fost realizată Independența. Era evident că Unirea din 1859 și Independența din 1877 constituiau premise ale actului final de constituire a României moderne prin făurirea statului unitar menit a strînge in frontierele țării întreaga națiune. Consolidarea statului neatîrnat a dat temeiuri viitorului act al unificării statale, pentru care națiunea milita cu pasiune și care reprezenta obiectivul primordial, țelul suprem al românilor subjugați stăpînirii străine. înțelegînd sensul adine al evoluției istorice, a- părind interesele vitale ale poporului, socialiștii români au slujit cu ardoare idealul desăvîrșirii unificării statale. „O țară, ca un organism social — scria Dobrogeanu-Gherea — trebuie să se dezvolte ca un organism întreg in marginile sale etnice".Organizîndu-se pe plan politic, românii din cadrul monarhiei austro- ungăre au desfășurat o dîrză acțiune de afirmare a drepturilor lor. Memoriile lor de protest și revendicări — îndeosebi Memorandumul prezentat împăratului Francisc-Iosif In 1892 — au avut un profund ecou tn epocă, deși guvernanții de la Viena și Budapesta nu le-au dat curs favorabil.Izbucnirea primului război mondial, crîncenă și sîngeroasă înfruntare dintre marile puteri imperialiste, a precipitat cursul evenimentelor. România a participat la război înce- pînd din 1916. fără ca țelurile ei să coincidă cu cele ale marilor puteri ; într-adevăr, țara noastră nu urmărea 

ședintele conducerii central* a A.P.S.R.A fost prezent Gheorghe Badrus, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunpa Sovietică.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Centrafricane, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al a- cestei țări, Antonio Franck.
★între 25 și 29 noiembrie au avut loc la București lucrările seminarului internațional de educație preșcolară cu tema „Educația intelectuală a copilului preșcolar din grădiniță", la care au participat specialiști din Bulgaria, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică.

acapararea de teritorii, ci sprijinirea luptei de eliberare a întregii națiuni, înfăptuirea țelurilor legitime ale locuitorilor tuturor provinciilor românești. Așa cum relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu toate că primul război mondial a avut un caracter imperialist, poporul român nu a participat la acest război călăuzit de intenții de cotropire și anexiune teritorială. Unitatea noastră națională a fost rezultatul luptei maselor populare din toate colțurile țării, opera Întregului popor român. Unirea a 
FORMAREA STATULUI UNITAR ROMÂN

fost Încununarea victorioasă a luptei seculare duse de cele mai înaintate forțe ale poporului român din Moldova, Muntenia și Transilvania, de cărturarii și marii ginditori ai neamului, a activității desfășurate de elementele revoluționare, de mili- tanții socialiști, a aspirațiilor și voinței întregului popor român.Intîmpinînd cu nestăvilită bucurie pe oștenii conaționali în partea intii a campaniei armatei române din 1916, transilvănenii și-au dezvăluit de la început simțămintele, concretizate apoi prin masivele înrolări de voluntari. După ce armata română a fost constrinsă la retragere, acțiunea revoluționară a înșiși românilor subjugați desfășurată în teritoriile românești din afara României a constituit factorul hotăritor al desăvîrșirii unității noastre statale. Colaborarea’ realizată între Partidul național român și Partidul social-democrat — ceea ce a făcut ca revendicările naționale să fie strîns împletite cu un program de revendicări so-

Membrii ansamblului „Llaonin" din R.P. Chineză au făcut sîmbătă o vizită la I.R.E.M.O.A.S. din Capitală. Cu acest prilej, mesagerii cînte- cului și dansului chinez au oferit un spectacol în cinstea muncitorilor a- cestei întreprinderi. Spectacolul a fost primit cu deosebită căldură.
De la Ministerul

Educației și InvâțâmîntuluiMinisterul Educației și învățămln- tului aduce la cunoștință că admiterea la doctorat va avea loc între 15 și 25 decembrie a.c. Desfășurarea colocviului de admitere la doctorat se va face conform actelor normative in vigoare. (Agerpres)
cial-polltice — a reprezentat o premisă decisivă a încununării cu iz- bindă a procesului istoric in curs de desfășurare.Lupta poporului român pentru realizarea unității statale s-a desfășurat în condițiile favorabile create de victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, de prăbușirea imperiilor din Europa centrală, condiții care au stimulat mișcarea de eliberare națională a popoarelor subjugate. La 12 octombrie 1918, Conferința Comitetului Central al Partidului național 

român a proclamat la Oradea dreptul națiunii române „să hotărască singură așezarea sa printre națiunile libere", iar a doua zi dreptul la autodeterminare a fost răspicat proclamat și de socialiștii români la Congresul Partidului social-democrat din Ungaria. Citeva zile mai tirziu, la 18 octombrie, citirea in Parlamentul de la Budapesta a declarației de autodeterminare a poporului român ilustra în chip ireversibil hotărirea națiunii.La sfîrșitul lunii octombrie s-a constituit Consiliul Național din Transilvania, format paritar din cîte șase reprezentanți ai celor două partide care acționau in colaborare pentru înfăptuirea năzuințelor poporului român. Consiliul a exercitat puterea de fapt asupra teritoriilor românești timp de o lună, lucru confirmat în mod expres la 10 noiembrie prin ho- tărîrea proclamată de a prelua „puterea deplină de guvernare asupra teritoriilor locuite de români". Dar dreptul de autoguvernare și de auto-

A APĂRUT BROȘURA:

Contribuții ale României la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contemporaneBroșura cuprinde următoarele documente t— Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale. (Declarație difuzată la a Vil-a sesiun* extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. — septembrie 1975).— Poziția României in problemele dezarmării, tn primul rlnd ale dezarmării nucleare, și in instaurarea unei păci trainice in lume. (Document difuzat la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite — 5 noiembrie 1975).— Poziția României cu privire Ia Îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, Ia întărirea rolului său în realizarea colaborării intre toate statele, fără deosebire de orînduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice. (Document prezentat la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite — 12 noiembrie 1975). Editura poUHctt

determinare al poporului român din Transilvania trebuia să fie exprimat în fața lumii Întregi de națiunea însăși. De aceea, reluînd inițiativa revoluționarilor pașoptiști care strîn- seseră poporul pe Cimpul Libertății de la Blaj, s-a hotărit convocarea Marii Adunări Naționale a românilor transilvani la Alba Iulia, oraș ales simbolic, deoarece aci infăptuise Mihai Viteazul Unirea din 1600 și tot aci își sfîrșise viața tragic Horea. Tn afara celor 1 228 de delegați s-au strins la marginea vechii cetăți peste

100 000 de oameni, reprezentanți ai tuturor categoriilor societății, înregls- trindu-se prezența, alături de ro-. mâni, a unor sași și .maghiari. Au răsunat atunci. întîmpihate cu ovații nesfirșite, cuvinte care aveau să ră- mină pe vecie înscrise în istoria României 1 „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor indreptățiți Ia Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie (1 decembrie) 1918. decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dinșii cu România".Unirea Transilvaniei și a Banatului desăvîrșea procesul unificării statale a națiunii române. Visul milenar al unității se vedea făurit. întreaga națiune era strînsă în hotarele unul singur stat ; constituirea statului unitar a fost opera națiunii române insăși. Departe de a fi un act de anexiune militară — efectul unor evenimente conjuncturale sau acorduri de cancelarii și cu atit mai puțin un dar din afară, Unirea a constituit rezultanta firească', împli

nirea năzuinței de veacuri a poporului spre unitate, rodul luptei pline de sacrificii a acestuia pentru înfăptuirea marelui ideal național. Tratatul de pace nu a făcut decit să consfințească o situație de fapt, creată de lupta maselor populare, împlinirea unei necesități obiective a insăși dezvoltării istorice, mareînd finalizarea unui Îndelungat proces de făurire a statului român modern.Făurirea statului unitar a creat condițiile ridicării pe o treaptă mai Înaltă a luptei forțelor înaintate ale societății românești. Nu întîmplător la mai puțin de trei ani după marele act din 1 decembrie 1918 a avut loc constituirea Partidului Comunist Român, forța politică hotărîtoare în crearea noilor destine ale României, stegarul luptei victorioase pentru e- liberare socială și națională. Moment fundamental al istoriei României, ziua de 1 decembrie 1918 se înscrie cu litere de aur în cartea devenirii națiunii, ca poartă spre viitor. ca premisă a realizării României socialiste. ■ 'La a 57-a aniver/are a ’ actului ■ Istoric de la 1 decembrie 1918, R<§nâ- nia socialistă prețintă tabloul unei țări în plină înflorire a forțelor creatoare. în care unitatea frățească- dintre oamenii. muncii roț^țni și -cei a- parținînd naționalităților conlocuitoare, indestructibila unitate și coeziune a întregului popor sub steagul Partidului Comunist Român constituie temelia de granit a trăiniciel noii orin- duiri sociale. însuflețit de glorioasele sale tradiții de luptă, ca și de perspectivele minunate deschise de Programul partidului, poporul român își strînge rîndurile în jurul partidului. consacrîndu-și toate forțele înfăptuirii hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea. idealului măreț de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare • României spre comunism.
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NAȚIUNILE UNITE Festivitățile din R. S. F. Iugoslavia SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
„Este necesară acțiunea hotărită 

a tuturor statelor pentru 
încetarea cursei înarmărilor"

Adoptarea prin consens a unui proiect de rezoluție 

elaborat de România

BELGRAD 29 — Corespondentulnostru transmite : Ziua de 29 noiembrie, sărbătoarea națională a Iugoslaviei, a fost marcată într-un cadru festiv în întreaga țară. în întreprinderi, instituții și școli au avut loc adunări festive și intîlniri cu veterani ai mișcării muncitorești, prilej cu care au fost evocate evenimente memorabile de acum trei decenii și s-a făcut bilanțul realizărilor dobîndite în anii construcției socialiste. Ziua republicii a fost întîmpinată și anul a- cesta cu succese remarcabile în pro-

ducție. Patrimoniul țării s-a îmbogățit cu noi unități Industriale și o- biective socîal-culturale, au fost date în folosință noi magistrale feroviare și tronsoane de drumuri asfaltate,, iar un număr de muncitori au intrat în locuințe noi.Ca în fiecare an, cu prilejul marii sărbători, au fost decernate tradiționalele premii A.V.N.O.I. pentru merite deosebite In domeniul științei, culturii și artei, precum și în activitatea productivă, socială și sportivă.

A REPUBLICII CENTRAFRICANE

Excelenței Sale
Mareșal JEAN BEDEL BOKASSA

Președinte pe viață al Republicii Centrafricane

NAȚIUNILE UNITE 29 — Corespondentul nostru transmite : închein- du-și dezbaterile asupra punctului românesc privind „consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume", Comitetul politic al Adunării Generale a adoptat prin consens un proiect de rezoluție elaborat de delegația țării noastre și supus aprobării Împreună cu alte 14 delegații, în calitate de coautoare.Rezoluția exprimă profunda Îngrijorare a statelor pentru faptul că, în ciuda repetatelor cereri ale Adunării Generale privind adoptarea de măsuri efective de Încetare a cursei Înarmărilor, înarmările și. In special, înarmările nucleare au continuat să se accelereze intr-un ritm alarmant, absorbind uriașe resurse materiale și umane și constituind un grav pericol pentru pacea și securitatea mondială și pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor țărilor. 1Luînd notă de noile evoluții care au avut loc în domeniul înarmărilor în etapa de după publicarea raportului secretarului general privitor la consecințele cursei Înarmărilor, rezoluția subliniază incompatibilitatea escaladării înarmărilor cu eforturile vizînd crearea unei noi ordini economice internaționale, eforturi care presupun, mai mult ca aricind, acțiunea hotărită a tuturor statelor pentru încetarea cursei înarmărilor și transpunerea in viață a unor măsuri efective de dezarmare, in special in domeniul nuclear. Subliniind că dezarmarea este o chestiune care preocupă în cel mai înalt grad toate statele, rezoluția evidențiază rolul O.N.U. în informarea tuturor guvernelor și popoarelor asupra situației existente în domeniul cursei înarmărilor și dezarmării.Documentul cheamă toate statele și organismele care se ocupă de problemele dezarmării să pună în centrul
Documentul prezentat

preocupărilor lor adoptarea de măsuri efective pentru încetarea cursei înarmărilor, în special în domeniul nuclear și al reducerii bugetelor militare, îndeosebi ale țărilor puternic înarmate și să întreprindă eforturi susținute în vederea realizării unor progrese pe calea dezarmării generale.Secretarul general al O.N.U. este chemat să aducă la zi raportul privind consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare, pe care să-I prezinte celei de-a XXXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. De asemenea, rezoluția cheamă guvernele tuturor statelor, organizațiile neguvernamentale și interguvernamentale să acorde secretarului general tot sprijinul necesar pentru întocmirea acestui studiu.Evidențiind semnificația adoptării acestei rezoluții în contextul intensificării eforturilor pentru instaurarea unei noi ordini economice în lume, reprezentantul Guineei a subliniat importanța prevederii din rezoluție privind informarea guvernelor și o- piniei publice internaționale în special asupra consecințelor economice ale cheltuielilor militare și a rolului central ce revine O.N.U. în cadrul acestui proces.Reprezentantul Braziliei a arătat că, adoptînd rezoluția inițiată de România, s-a dat expresie îngrijorării statelor membre ale organizației în legătură cu multiplicarea, fără precedent în timp de pace, a arsenalelor militare, evidențiind, totodată, imperativul concentrării eforturilor pentru adoptarea de măsuri efective de dezarmare nucleară.Reprezentanții Mexicului șl Ciprului au relevat însemnătatea deosebită a accentului pus de rezoluție asupra consecințelor deosebit de nefaste pe care le are escaladarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celei nucleare, asupra păcii și securității in lume.
de România privind

Adunarea solemnă de la TiranaTIRANA 29 (Agerpres). — A 31-a aniversare, la 29 noiembrie, a eliberării patriei și a victoriei revoluției populare și a 63-a aniversare, la 28 noiembrie, a proclamării independenței naționale a Albaniei, au fost sărbătorite la Tirana în cadrul unei adunări solemne. Au luat parte Hadji Lleshi, președintele Prezidiului A- dunării Populare a R.P. Albania, Mehmet Shehu, președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători albanezi, veterani ai luptei de eliberare, oameni ai muncii, militari.în cadrul adunării, Qirjako Mihali, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, a rostit o cuvîntare, în care a evocat lupta plină de sacrificii dusă de poporul albanez pentru do-

bîndirea independenței și libertății naționale. De asemenea, el s-a referit la succesele obținute în edificarea socialismului și dezvoltarea economiei țării, precum și la sarcinile de viitor în acest, domeniu.Adunări și diferite altețări comemorative au fost, de menea, organizate în alte localități ale R.P. Albania. manifes- ase-

Proclamarea Republicii
Democratice a Poporului

din Timorul de Est

Îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U. 
In atenția Comitetului ad-hoc al Adunării Generaleîn cadrul Comitetului pentru problemele juridice al Adunării Generale a O.N.U. s-a obținut vineri un consens privind prelungirea mandatului Comitetului ad-hoc însărcinat cu revizuirea și îmbunătățirea Cartei Națiunilor Unite. S-a convenit, totodată, asupra sporirii numărului membrilor comitetului de la 42 la 47, precum și asupra extinderii competenței și funcțiilor acestuia.în baza noului mandat, Comitetul •d-hoc va examina în mod detaliat, între altele, documentul prezentat de tara noastră actualei sesiunii a Adunării Generale privind poziția sa în legătură cu îmbunătățirea șl democratizarea activității O.N.U., întărirea rolului organizației In realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, 

a unei lumi mai bune și mai drepte, 
a unei păci trainice.Comitetul va prezenta viitoarei se

siuni a Adunării Generale un raport asupra activității sale.
★în Comitetul nr. 5 al Adunării Generale continuă dezbaterile asupra problemei repartizării geografice a personalului Secretariatului O.N.U.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul țării noastre a arătat că România se pronunță pentru o aplicare consecventă a principiului repartizării geografice echitabile a posturilor în toate organele Națiunilor Unite, pentru generalizarea metodei de desemnare democratică a statelor și în sectoarele Secretariatului O.N.U., pentru înscrierea în Cartă a principiului rotației periodice în o- cuparea posturilor. Exigențele actuale ale lumii contemporane — a relevat vorbitorul — impun ca tuturor statelor membre să Ii se asigure posibilitatea unei repartizări adecvate în toate organele și organismele O.N.U.

DILI 29 (Agerpres). — Secretarul general al Biroului Politic al Frontului Revoluționar pentru Independența Timorului (FRETILIN), Jose Ramos Horta, a anunțat sîmbătă la Dili, capitala administrativă a teritoriului, că Timorul portughez și-a proclamat unilateral independența și a numit un guvern provizoriu — transmit agențiile și Reuter.într-un interviu , reluat de agenția Jose Ramos Horta stat se numește Republica Democratică a Poporului din Timorul de Est. Noua administrație a Timorului este condusă de Xavier Do Amiral, președintele FRETILIN, a menționat secretarul general al organizației. Forțele FRETILIN — a arătat Jose Ramos Horta — controlează în prezent 99 la sută din întreg teritoriul Timorului.Potrivit declarației sale, o delegație a noului guvern va pleca, în cursul săptămînii viitoare, la O.N.U. pentru a solicita admiterea noului stat în Organizația Națiunilor Unite. Guvernul provizoriu, a declarat el, va organiza, în decurs de 12 luni, alegeri pentru a oferi poporului din Timorul de Est posibilitatea de a hotărî asupra sistemului politic și economic pe care dorește să și-1 aleagă.

VIENTIANE 29 (Agerpres). — Potrivit agenției Khaosan Pathet Lao, Consiliul Politic de Coaliție Națională și membri ai Guvernului Provizoriu de Uniune Națională din Laos s-au întrunit la Vieng Say într-o conferință comună specială, sub conducerea prințului Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, președintele C.P.C.N.Prințul Șpfanuvong a prezentat un raport asupra situației interne și internaționale. Participanții au examinat probleme legate de dezvoltarea țării în noua situație.
Associated Pressacordat presei și Associated Press, a precizat că noul

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

uma Prețuire „ambasadorilor" 
tehnicii româneștiUn modern excavator hidraulic, manevrat cu ușurință în pofida greutății sale de 16 tone, a constituit unul din punctele de atracție la Tîrgul Internațional al Pacificului, de la Lima. A- cest agregat — realizat la întreprinderea „Progresul" Brăila — pe care ziarul „La Cronica" l-a numit „vedeta" tîrgului, a marcat o nouă prezență prestigioasă a industriei românești în Peru.Dinamismul economiei românești, potențialul diversificat al exporturilor sale devin tot mai cunoscute și larg apreciate in această țară latino- americană, în cadrul dezvoltării relațiilor comerciale și a cooperării economice și tehnico-științifice cu România. în ultimele luni, un „tren" românesc, cu peste 350 de vagoane, a trecut... o- ceanul. Este vorba de vagoane românești fabricate la Arad, achiziționate de întreprinderea de stat „Enafer Peru" pentru modernizarea sistemului de transporturi feroviare din țară. Inginerii și specialiștii peruani cu care am stat de vorbă în perioada montării

vagoanelor și-au exprimat satisfacția față de calitățile lor tehnice și funcționale, neomițînd să amintească de .Jocul important" al vagoanelor românești în rețeaua căilor ferate — inclusiv transportarea minereului de la cea mai mare exploatare cupriferă din țară — „Centromin".O foarte bună impresie au produs în Peru unele tipuri de autovehicule românești cu dublă tracțiune, potrivite pentru drumurile anevoioase din Anzi. Un lot de autoturisme „ARO-240" — produse la întreprinderea mecanică din Cîmpulung Muscel — a fost achiziționat de „Banco Agrario". Autovehiculele românești au rezistat, în cele mai bune condiții, la drumuri foarte grele și accidentate situate la mari înălțimi, cum ar fi căile de acces spre „Antamina" (4 200 metri altitudine) și mina „San Lorenzo" (3 200 metri).Tehnologia românească, experiența specialiștilor din țara noastră au dobîndit un bun renume în cadrul celor două întreprinderi mixte româ-

no-peruane — „Antamina" și „Fabrica de mașini-unelte andine". La „Antamina", unde în septembrie s-au terminat lucrările de foraj din faza de explorare, toate operațiile etapei respective au fost executate cu mașini și utilaje din țara noastră, energia electrică și aerul comprimat fiind furnizate de grupuri electrogene și compresoare, de a- semenea din România. Cadre de gpndu- cere și specialiști peruani de la cele două întreprinderi mixte și-au exprimat, cu diferite prilejuri, aprecieri elogioase la adresa nivelului tehnicii românești și eficienței transferului de tehnologie din țara noastră în realizarea acestor obiective de mare importantă pentru dezvoltarea industrială a țării.Dezvoltarea acțiunilor de cooperare în domeniile economic și tehnologic aduc — așa cum a dovedit experiența de pînă acum — o importantă contribuție la adînci- rea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Peru.
Eugen POP

cinema
• Alexandra șl 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.
• Marele Gatsby : PATRIA — 
9,30; 12.30; 16,15; 19,30, CAPITOL
— 9,45; 12,45; 16,15; 19,15, MELO
DIA — 9; 12,15; 16; 19,15. MODERN
— 9.45; 12,45; 16,15; 19,15. FERO
VIAR — 9,15; 12,30; 16; 19,15.
•> Mastodontul : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.

• Cazul a avut un deznodămint 
fericit: LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Orașul văzut de sus s VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Polițista I 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 î VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
e- 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 șl Bran : CENTRAL — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. FLO-

Cea de-a XVII-a aniversare a proclamării Republicii Centrafricane lml oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român, al guvernului Republicii Socialiste România, al Partidului Comunist Român și al meu personal, un mesaj prietenesc, sincere și călduroase felicitări, pentru dumneavoastră personal, pentru Mișcarea Evoluției Sociale din Africa Neagră, urări de noi succese pe calea progresului șl bunăstării pentru poporul cen- trafrican prieten.Sărbătoarea dumneavoastră națională îmi oferă, totodată, ocazia de a vă împărtăși dorința și hotărîrea noastră de a face totul pentru dezvoltarea șl Întărirea continuă a relațiilor de prietenie și cooperare dintre popoarele *1 țările noastre.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

încununare a Îndelungatei lupte pentru dezvoltarea de sine stătătoare, proclamarea republicii la 1 decembrie 1958 constituie, alături de cucerirea independenței în 1960, pietre de hotar în istoria poporului centrafrican. Pășind pe noul drum, tînărul stat și-a concentrat eforturile în vederea lichidării moștenirii trecutului, valorificării resurselor naturala ale țării, creării unei industrii proprii. Pe harta economică au apărut o serie de fabrici de prelucrare a bumbacului, de produse alimentare și alte bu-

nur! de consum. Un loc deosebit în eforturile pentru dezvoltarea economică îl ocupă agricultura, ramură în care lucrează cea mai mare parte a populației. Introducerea mașinilor și îngrășămintelor, crearea de cooperative, cărora statul le furnizează ajutoare în mașini și utilaje, a avut ca rezultat creșterea producției agricole în ultimii ani.Lupta poporului centrafrican, ca și a tuturor popoarelor din Africa, pentru consolidarea independenței naționale și dezvoltarea pe calea progre-

sului, este cunoscută și apreciată în țara noastră. între România și Republica Cen- trafricană s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare multilaterală, puternic impulsionate de convorbirile purtate de președintele Nicolae Ceaușescu cu președintele Jean Bedel Bokassa, la București și la Bangui. Amplificarea în continuare a dintre cele corespunde intereselorromân și centrafrican, ale cauzei păcii și înțelegerii în lume.
colaborării două țări pe deplin popoarelor

Primul ministru al Portugaliei subliniază necesitatea
stringentă a unei

• Noi schimbări înLISABONA 29 (Agerpres). — Intr-un discurs radiotelevizat pronunțat vineri seara, primul ministru al Portugaliei, amiralul Jose de Azevedo, a declarat că, dițiile normalizării situației în țară, cel de-al șaselea „ provizoriu își poate relua activitatea. Premierul a că ridicarea tuită parțial Lisabona ar curînd.„A sosit naționale — amiralul Azevedo, și-au definit deja poziția". Primul ministru a apreciat că „actele ires-

Pinheiro în con- militare guverninformat, de asemenea, stării de asediu insti- ln regiunea militară putea fi anunțată înmomcntul reconcilierii a declarat, între altele, Forțele armate poziția".

reconcilieri naționale
rîndul forțelor armateponsabile și aventuriste" ale anumitor militari nu ar putea servi decît elementelor de dreapta.Pe de altă parte, din Lisabona se transmite că amiralul Rosa Coutinho, membru al Consiliului Revoluției, și-a prezentat demisia, care a fost acceptată. Comunicatul oficial dat publicității precizează că decizia amiralului nu este legată de ultimele evenimente de ordin militar.în același timp, Consiliul Revoluției a informat că președintele Costa Gomes ți a de rinei Sotto amiralului Filgueiras Soares.

a decis să numească în func- șef al Statului Major al mape contraamiralul Augusto Silva Cruz, care li succede

BEIRUT 29 (Agerpres). — La Beirut au fost luate o serie de măsuri In vederea punerii în execuție, începînd e de sîmbătă, a planului elaborat de Comitetul superior de coordonare pentru restabilirea ordinii în cartierele Chiah și Ain Remmaneh, unde s-au înregistrat cele mai frecvente și violente ciocniri între fracțiunile rivale libaneze.Tot sîmbătă, cabinetul libanez s-a întrunit în prezența șefului statului, Suleiman Frangieh, pentru a lua în discuție soluțiile menite să favorizeze reîntoarcerea la o viață normală și calmă la începutul săptămînii următoare.

agențiile de presă transmit: de Mexico, Fernando Lopez Muino. Nu au fost înregistrate victime. Sa fac cercetări pentru descoperirea a- tentatorilor.
Simpozionul european al 

foștilor combatanți,13 care au participat reprezentanți a aproximativ o sută de asociații naționale de foști combatanți și rezistenți, s-a încheiat la Paris. Simpozionul a fost consacrat problemelor dezarmării. Din partea țării noastre a participat Nicolae Cioroiu, vicepreședinte al Comitetului foștilor luptători antifasciști, care a prezentat inițiativele României pentru crearea unui climat de, destindere, securitate și pace pe continentul european, pentru o politică de dezangajare militară, de dezarmare generală și totală.
Primul ministru egiptean, Mamdouh Salem, a conferit cu omologul său libian, Abdel Salam Jalloud, cu care a examinat o serie de problems de interes comun și, pe plan mai larg, privind lumea arabă. Libia este ultima etapă a turneului pe care premierul egiptean l-a efectuat în Africa de nord. El a informat, de asemenea, oficialitățile libiene în legătură cu rezultatele recentelor vizite ale președintelui Anwar El Sadat în Franța. Statele Unite și Anglia.
Alegeri generale pentru ,n_ noirea celor 87 de mandate ale parlamentului Noii Zeelande au avut loc sîmbătă. Partidul Național, al cărui lider este Robert Muldoon — partid de opoziție în timpul guvernării cabinetului laburist condus de Wallace Rowling — a obținut 53 de locuri, față de 34 cîte au revenit laburiștilor. în mod automat, Robert Muldoon va deveni șeful viitorului guvern.
La Panmunjon 8 8Vut ,oc 8 14-a ședință de lucru a reprezentanților societăților de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de sud. Cu acest prilej, reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut părții sud-coreene să nu mai folosească în scopuri politice convorbirile în probleme umanitare, relevînd, totodată, necesitatea scoaterii din impas a acestor convorbiri.

0 recentă statistică a Bi
roului Internațional al 
Muncii arată că numărul șomerilor din țările industrializate a crescut, din luna septembrie 1974 pînă în aceeași lună a anului 1975, de la 6 milioane la 17,1 milioane de persoane. Ținîndu-se seama de dimensiunea medie a unei familii, numărul persoanelor afectate de șomaj se ridică astfel la 40,4 milioane, cel mai ridicat indice de șomaj din ultimii 40 de ani. Recordul este deținut de S.U.A. și Canada, unde 8,1 lă sută din forța de muncă este lipsită de slujbe. \

La Weimar a fost deschisă o 
expoziție consacrată vieții și o- 
perei lui Mihai Eminescu, orga
nizată de Muzeul de istorie a 
literaturii din București, in co
laborare cu Muzeul național al 
literaturii clasice germane din 
Weimar.

Adunarea Generală a 
O.N.U. a procedat vineri la înnoirea unei treimi din cei 36 de membri ai Consiliului Mondial al Alimentației, organism înființat la recomandarea Conferinței Mondiale pentru Alimentație, desfășurată în noiembrie anul trecut la Roma. Patru state sînt nou alese în acest important for internațional : Mauritania, Ruanda, Somalia și Tailanda.

Producția de cereale a ță
rilor membre ale Pieței co
mune se va c*fra anu' acesta>con_ form specialiștilor, la 97 462 000 tone metrice, cea mai redusă cantitate obținută din 1970 pînă acum. Scăderea recoltei de cereale cu circa 10 la sută față de 1974 se datorește climatului uscat care a predominat în cursul acestui an.

REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Legătura pierdută : DRUMUL 
SĂRII t* 16; 18; 20.

Program de desene animate t 
DOINA — 9,30; 11,15.
• Mary Poppins i DOINA — 13; 
16; 19.
• Marele premiu (ambele serii)
— 10, Rapacitate — 18,30, Draga 
mea Climentina — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).

Cantemir : MUNCA — 16; 18;
20, PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Unde este compania a 7-a ? t
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragoste la 16 ani I UNIREA 
—‘ 16; 18; 20.

Ultimul act : ARTA — 15: 17.30; 
20.
• Ana și comandorul : GIULEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

• Piciul — Trtntorii : BUCEGI — 
15,45; 18; 20.

Jakob mincinosul : VITAN — 
15,30; 18; 20.
• A fost odată un Hollywood i 
FERENTARI — 15,30; 19.
• Flacăra ; COTROCEN1 — 19.
•- Secretul planetei maimuțelor :
COTROCENI — 10; 12,15; 16,30.
• O anchetă : MOȘILOR — 16; 18; 
20.
• Se mal lntimplă minuni : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• O călătorie spre centrul pă-
mîntului : PACEA — 14,15; 17;
19,45.
• Ochii Shlvanei : CRÎNGAȘI — 
15; 18.
• Fată bătrtnă : VIITORUL — 14; 
16; 18; 20.
• Mireasa lui Zandy : RAHOVA 
- 15.45; 18; 20,15.

0 nouă rundă de nego
cieri s'a încheiat în insula pana- meză Contadora între delegațiile Republicii Panama și Statelor Unite cu privire la noul tratat asupra Canalului Panama și zonei adiacente, fără a se înregistra rezultate pozitive.

Viteza maximă 011 care s<# poate circula pe șoselele din R.F. Germania a fost fixată printr-o lege votată în Bundestag la 100 km/h. Limitarea vitezei a fost introdusă în R.F.G. cu trei ani în urmă cu titlu provizoriu. De atunci s-a constatat o •cădere substanțială a numărului accidentelor de circulație.
0 bombă P'asatâ de persoane necunoscute a ’explodat în automobilul ambasadorului Cubei la Ciudad

Un grup de experți ame
ricani va sosi săptămîna 
viitoare în Orientul Apro
piat pentru a pregăti instalarea ■ aproximativ 200 de observatori civili din Statele Unite în cele trei stații de observație americane din Peninsula Sinai — informează Departamentul de Stat. Trimiterea tehnicienilor are loc, după cum este cunoscut, în conformitate cu acordul interimar de dezangajare militară încheiat Intre Egipt ,și Israel în luna septembrie, asumarea responsabilităților lor urmînd a avea loc la 22 februarie 1976.

Republica Surinamva pro’ mova o politică externă de strîngere a relațiilor cu toate țările lumii, a declarat ministrul surinamez al dezvoltării economice, Edward Bruma.
Islanda Iși anunță intenția de a și reconsidera 

apartenența la N. A. T. 0.
din cauza conflictului cu Marea Britanie 

in problema pescuituluiREYKJAVIK 29 (Agerpres). — Islanda ar putea să-și reconsidere a- partenența Ia N.A.T.O., dacă Marea Britanie nu va retrage navele militare din zona apelor sale de pescuit, a declarat ministrul de externe is- landez, Einar Agustsson, într-o conferință de presă referitoare la așa- numitul „război al codului", care a cunoscut o recrudescentă in ultimele zile. După cum se știe, Marea Britanie a trimis nave militare să protejeze traulerele sale care operează în largul coaștei islandeze, refuzînd să recunoască drept zonă națională de pescuit a Islandei perimetrul de 200 mile de la țărm, așa cum a hotărît unilateral guvernul de la Reykjavik.

Ministrul islandez a menționat că atît timp cît navele militare britanice nu sînt retrase nu poate fi vorba de negocieri între cele două părți.Comentînd declarația șefului diplomației islandeze, agențiile de presă relevă că o eventuală retragere din N.A.T.O. a Islandei ar avea drept primă și cea mai însemnată consecință închiderea bazei militare de la Keflavik, unde se află un efectiv de 1 000 militari americani. Islanda nu are forțe militare afectate N.A.T.O., dar ea permite avioanelor și navelor militare ale N.A.T.O. să se aprovizioneze cu combustibil și să facă escale pe teritoriul său.
teatre

«r A.R.I.A. (la Opera Română) : 
Spectacol extraordinar susținut 
de Ansamblul de cîntece și dan
suri „Liaonin44 din R.P. Chineză
— 19,30.
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirița — 11, Co
moara din deal — 19,30, (sala mi
că) : Moartea ultimului golan — 
10, Cui i-e frică de Virginia Woolf?
— 19,30, (sala Atelier) : Miniaturi 
lirice și coregrafice — 20.
• Filarmonica „George Enescu* 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România): Ciclul „După- 
amiezile muzicale ale tineretului*4. 
Formația „Concertum44 — 18.

Orchestra simfonică a Radiote- 
levizlunii : Concert susținut de or

chestra „Mozarteum*. Dirijor: Ra
du Zvorișteanu. Solistă : Maria
na Sîrbu — 20.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Contesa Maritza — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 10,30, Volpone — 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 10, Fer
ma — 15, Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere — 20, (sala din str 
Alex. Sahia) : Elisabeta I — 10, 
Poezie și muzică — 15, Tranzit — 
20.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 10, Mania posturi
lor — 15,30, Subiectul era tranda
firii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Ultima oră — 10, Adio, 
Charlie — 15, Dilema — 19.30, (sa
la Studio) : A 8-a zi dis-de-diml- 
neață — 11, Nu am Încredere în 
bărbați — 15,30, Patru lacrimi — 
19.

•r Teatrul Giuleștl : Scufița roșie
— 10, Cu oltencele nu-i de glumit
— 15, Patima roșie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Di
vorțul —- 11, Scrisori pe portativ
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — ii; 19,30, (sala Victoria) : 
Cavalcada comediei — 19,30.

Teatrul „I. Vasilescu44 : Bunica 
se mărită (premieră) — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Pe
tre — 10, Răi și nătărăi — 12.
• Circul București : „Ce vrăji mal 
face... Iosefini44 și Ansamblul de 
liliputani de Ia Circul din Mosco
va — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Simple coincidențe — 15, Cinci 
seri — 19,30.

PE PRETUTINDENI
• CRONICĂ „MAG

NETICA". Un grup de oameni de știință din Leningrad 
a reușit să afle date Interesante despre trecutul îndepărtat al unor meteoriți. Cu ajutorul unor măsurători deosebit de precise, ei au studiat gradul de magne- tlzare a meteoriților compuși din fier și din piatră. S-a constatat că adesea meteoriții prezintă cîmpuri magnetice miniaturale, ale căror variații echivalează cu o adevărată memorie ce păstrează urmele evenimentelor importante din „biografia" lor : ciocniri cu alțl meteoriți, efectul puternic al temperaturilor ridicate, al unor reacții chimice ș.a.

• Șl „VENEȚIA ORI
ENTULUI- SE SCUFUN
DA? Bangkokul, capitala Tal- landei, ți-a dștigat supranumele de „Veneția Orientului" datorită canalelor care îl străbateau. Pînă acum cîteva decenii se circula prin oraș aproape exclusiv pe apă. O bună parte a canalelor au fost apoi astupate, în prezent existind numai zece asemenea căi acvatice. Dacă în felul acesta s-au creat condiții favorabile pentru construcția de clădiri moderne, în schimb a crescut pericolul Inundațiilor în sezonul ploios, apele neavind, din cauza reducerii numărului canalelor, posibilitatea de a se retrage imediat. Anul acesta, a- pele au acoperit 90 la sută din principalele străzi ale Bangko- kului ; au fost întrerupte zeci d*1 mii de circuite telefonice, iăi transportul a fost considerabil îngreunat. în plus, datorită Infiltrării apelor in sol, temeliile clădirilor au început să se lase. „Veneția Orientului" urmează și in această privință modelul său european...

• UN MOWGLI AFRI
CAN. Un grup de exploratori suedezi a descoperit In Burundi un băiat de 5—7 ani care trăia intr-un cîrd de maimuțe și se adaptase in multe privințe vieții din junglă. El a putut fi, totuși, lesne observat, deoarece nu se putea cățăra pe arbori cu a- ceeași agilitate ca maimuțele. Rătăcit, probabil, acum cîțiva ani, de părinții săi, băiatul nu știa să vorbească, iar pe sol se mișca folosind toate cele patru membre. El nu a reeditat întocmai povestea băiețelului indian Mowgli — care, în povestirea lui Kipling, se adăpostise printre lupi — dar fapt este că fiarele nu i-au făcut nici un rău.

• ÎMPOTRIVA fuma
tului - ACUPUNC
TURA. Doi anesteziologi din Boulogne utilizează de peste un an de zile un tratament împotriva fumatului bazat pe anal- gezia prin acupunctura. Medicii francezi pornesc de la promită că la nivel cerebral există un centru al obișnuinței fumatului pe care-1 inhibă, fixînd (pentru 4—6 săptămîni) fie un fir de nailon, fie un fel de agrafă la marginea pavilionului urechii, acolo unde se află terminațiile nervoase ce urmează a fi excitate. Lingă acest punct se află un altul asupra căruia se poate acționa prin aceeași metodă pentru a modifica senzația gustativă. Fixarea firului se face prin anestezie locală. Pacienții constată că in urma tratamentului gustul țigărilor devine dezagreabil, în scurtă vreme nemaisim- țind nevoia de fumat. în 50 la sută din cazurile tratate s-a realizat o reușită deplină, in 25 la sută o reducere substanțială a consumului de tutun și în 25 la iută — un eșec.

• ASTRONAUTI CU 
DIOPTRII. Pentru anul 1980 este programată de către forurile spațiale americane plasarea pe orbită a laboratorului „Spa- celab", cu ajutorul navetei recuperabile „Space Shuttle", la experiență urmînd să participe mai multe țări vest-europene. Așa cum s-a arătat la recenta conferință a Societății vest-ger- mane pentru medicină aviatică ' și spațială, 61 de persoane din R.F.G. s-au înscris in vederea selecției de specialiști pentru laboratorul spațial. Examinatorii vor pune accentul mai ales pe stabilitatea psihică a „concuren- ților", eforturile fizice trecindpe planul al doilea. între altele, purtarea ochelarilor nu va fi un obstacol pentru viitorii astronaut!.

• PEDEAPSĂ ORIGI
NALĂ. înmulțirea actelor huliganice pe stadioanele din Marea Britanie a determinat forurile judecătorești să reclame o Înăsprire a măsurilor de sancționare a spectatorilor prea înfocat!. în prezent funcționează mai multe centre speciale, unde, pentru 12-24 de ore, sînt trimiși tinerii turbulenți pînă la 21 de ani. Se apreciază că această detenție limitată are efecte salutare, ceea ce a determinat autoritățile să ceară o extindere a „pragului" de 21 ani, urmînd să fie sancționați și turbulenții a- vînd peste 21 de ani, pentru temperarea zelului lor necugetat din tribune.

• 200 000 DE KILO
METRI PE JOS. De 36 de anl hoinărește pe jos prin lume americanul E. Ducket. Recent, ajuns pe una din insulele Baleare, el a sărbătorit al 200 000-lea kilometru parcurs. Pornit la drum cînd avea 25 de ani, el a reușit, pînă a- cum, să tocească mai multe mii de perechi de încălțăminte. Bagajul sumar de care are nevoie Ducket îl transportă într-un cărucior confecționat anume. Lu- ind in considerare vîrsta și performanțele sale, asociația ziariștilor americani i-a atribuit o medalie de aur și titlul de onoare de... „rege al drumeților".
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