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Au îndeplinit 
planul anual
• Constructorii șantierului 

Rovinari al întreprinderii de 
lucrări hidrotehnice speciale 
și-au Îndeplinit cu aproape 
trei luni mai devreme sarci
nile de plan pe anul în curs.

• Colectivul Combinatului 
de prelucrare a lemnului din 
Blaj a anunțat îndeplinirea 
planului de producție pe pa
tru ani din cincinal și a an
gajamentelor asumate în cin
stea Congresului al XI-lea al 
partidului. Pînă la această 
dată, un număr de 15 între
prinderi industriale din jude
țul Alba au atins cotele fina
le de plan pe 1974.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația militară sovietică și delegația 

Comitetului sovietic al veteranilor de război

în atmosfera de puternic avînt politic și în muncă dinaintea

Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român

Ieri, a avut loc, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

ADUNAREA FESTIVĂ 
consacrată celei de-a XXX-a 
aniversări a Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

Dind glas celor mai înalte simțăminte ale tuturor celor care servesc patria sub drapel, 
organizațiile de partid din armata, ca și alte organizații ale partidului nostru, 
au făcut propunerea, susținută cu înflăcărare de toți militarii, ca 
LA CONGRESUL Al XI-LEA ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI SĂ FIE REALES TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea to varășului
NICOLAE CEA UȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,Sărbătorim astăzi a 30-a a- niversare a Zilei Armatei, a momentului istoric care a marcat trecerea la crearea și dezvoltarea armatei noi populare. Acesta a reprezentat un capitol de cea mai mare importanță în opera generală de edificare a socialismului în România — și de aceea a 30-a aniversare a Zilei forțelor noastre armate constituie o mare sărbătoare a întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).Doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la această adunare festivă, consacrată sărbătoririi a trei decenii de la crearea Armatei noastre populare, tuturor militarilor forțelor noastre armate — soldați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali — un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, precum

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, coman
dant suprem al forțelor, armate, 
joi seara, în sala Operei Româ
ne, a avut Ioc adunarea festivă 
consacrată celei de-a XXX-a 
aniversări a Ziiei Armatei Re
publicii Socialiste România. 
Această sărbătoare a întregului 
popor se înscrie în atmosfera 
de puternic avînt politic și în 
muncă dinaintea Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Rornân, întimpinaț de ostașii tă
rii, asemenea tuturor oamenilor 
muncii, cu rezultate deosebite 
în întreaga lor activitate.

La sosire, pe platoul din fața 
operei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat cu 
puternice aclamații și urale. Un 
mare număr de bucureșteni, 
oameni ai muncii, militari ai 
forțelor noastre armate scan
dează neîntrerupt numele secre
tarului general al partidului, 
exprimă, prin aplauze și ovații, 
adeziunea deplină la propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de înaltă 
răspundere de secretar general 
al Partidului Comunist Român 
la cel de-al XI-lea Congres.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Comandantul suprem al forțe
lor noastre armate a trecut apoi 
în revistă garda de onoare.

In aceeași atmosferă de rpare 
însuflețire, secretarul general al 
partidului, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
sînt salutați, la sosirea în sală, 

și din partea mea personal. 
(Aplauze puternice ; urale).Devenită tradițională, sărbătorirea Zilei Armatei Republicii Socialiste România capătă acum o importanță deosebită prin faptul că are loc în anul jubiliar cînd întreaga națiune a făcut bilanțul strălucitelor realizări dobîndite în cele trei decenii care au trecut de la eliberarea țării de sub dominația fascistă. Are o profundă semnificație coincidența dintre anul nașterii armatei noastre noi și anul care a inaugurat noua istorie a României, epoca glorioasă a independenței și suveranității patriei, trecerea la transformarea revoluționară a societății românești. Marile victorii dobîndite de poporul român în făurirea vieții sale noi în a- ceste trei decenii sînt strîns legate și de armata noastră care, împreună cu întreaga națiune, sub conducerea partidului comunist, a participat
de cei prezenți la adunare.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Emil Bodnaraș. Ștefan 
Voitec. Manea Mănescu. Gheor- 
ghe Cioară, Emil Drăgănes- 
cu, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Stoi
ca, Uie Verdeț, Emil Bobu, 
general de armată Ion Ioniță, 
Iosif Uglar. Stefan Andrei, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, 
generali activi șt în rezervă, re
prezentanți ai oamenilor muncii, 
gărzilor patriotice și detașamen
telor de pregătire a1 tineretului 
pentru apărarea patriei.

în prezidiu a luat loc. de ase
menea, general-colonel A. T. Al
tunin, locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.S.S.. Erou al 
Uniunii Sovietice, conducătorul 
delegației militare sovietice la 
sărbătoarea Zilei armatei ro
mâne.

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și guvernului, ai Consiliu
lui de conducere al Ministeru
lui Apărării Naționale, ai Con
siliului de conducere al Minis
terului de Interne și ai altor 
ministere, conducători ai unoi 
instituții centrale, activiști di 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești, oameni de știin
ță și cultură, veterani din răz
boiul antifascist — comandanți 
de mari unități și unități pe 
frontul antihitlerist —, generali

(Continuare în pag. a 11-a) 

nemijlocit la munca de refacere și înflorire a țării, a jucat un rol important în dezvoltarea economică și socială a României pe drumul socialismului, Pentru înalta contribuție . adusă Ia făurirea și cimentarea orînduirii noastre noi, la apărarea cuceririlor socialiste ale întregului popor, la toate marile realizări cu care se mîndrește astăzi națiunea noastră, de la această tribună felicit din toată inima, în numele conducerii de partid și de stat, pe toți militarii patriei noastre socialiste ! (A- 
plauze puternice ; urale).

Dragi tovarăși și prieteni,Sărbătorirea Zilei armatei constituie o expresie a înaltei cinstiri și recunoștințe pe care partidul, întregul popor le poartă fiilor națiunii noastre care au luptat și s-au jertfit pentru libertatea și integritatea patriei, pentru victoria îm

potriva hitlerismului. Totodată, ea reprezintă un prilej de evocare a tradițiilor seculare ale oștirilor române care, de-a lungul zbuciumatei noastre istorii, s-au acoperit de glorie în lupta pentru apărarea ființei noastre naționale, a gliei strămoșești, pentru libertatea, neatîrnarea și demnitatea patriei.Armata noastră nouă de astăzi este purtătoarea și continuatoarea demnă a mărețelor tradiții de patriotism și spirit de jertfă doveditele înaintași in momentele grele prin care a trecut patria noastră. Ea duce cu cinste mai departe strălucitele fapte de arme înscrise în istoria națională de arcașii lui Mircea cel Bătrîn, de plăieșii lui Ștefan cel Mare, de armatele lui Mihai Viteazul și altor domnitori, care n-au precupețit niciodată viața pentru apărarea pămîntului țării împotriva cotropitorilor ; ea continuă minunatele tradi

ții ale pandurilor lui Tudor Vladîmirescu, ale eroicilor soldați din Dealul Spirii care și-au vărsat sîngele pentru cauza revoluției de la 1348 ; este urmașa glorioșilor dorobanți — „români de viță veche", cum îi numea poetul Va- sile Alecsandri — care în redutele de la Plevna și Grivi- ța, de la Rahova și Smîrdan au cucerit, în 1877, independența de stat a României ; ai eroilor de la Oituz, Mărăști. și Mărășești care în timpul primului război mondial au apărat cu trupul lor pămîntul strămoșesc împotriva ocupan- ților militariști germani, au căzut pe cîmpul de luptă pentru salvgardarea unității și integrității teritoriale a patriei. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).Istoria armatei noastre este legată nemijlocit de întreaga istorie și luptă a poporului român împotriva dominației străine, pentru apărarea inde

pendenței, formarea statului național unitar și apărarea suveranității naționale.încă de la crearea sa, Partidul. Comunist Român a acordat o atenție deosebită educării fiilor de muncitori și țărani din rîndurile armatei în spiritul apărării intereselor clasei muncitoare, ale maselor largi populare, atragerii lor în lupta revoluționară a proletariatului, a țărănimii, a forțelor înaintate ale națiunii, pentru cauza eliberării sociale și naționale, pentru progres și o viață mai bună. Con- ducînd lupta generală antifascistă, acționînd cu fermitate, în condițiile deosebit de grele ale ilegalității pentru unirea tuturor forțelor patriotice naționale împotriva războiului dezlănțuit de Germania hitle- ristă, pentru ieșirea României din războiul antisovietic în care fusese tîrîtă împotriva
(Continuare In vas. a 111-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
armate, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a întilnit, 
joi seara, cu membrii delegației 
militare sovietice, conduse de 
general-colonel A. T. Altunin, 
locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., Erou al Uniunii So
vietice, și ai delegației Comite
tului sovietic al veteranilor de 
război, în frunte cu generalul 
locotenent în rezervă D.I. Smir
nov, Erou al Uniunii Sovietice,, 
care se află în țara noastră cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 
XXX-a aniversări, a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, ge
neral de armată Ion Ioniță. Au

Editorul japonez Ikeda Tsuneo
Joi la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Ikeda Tsuneo, președintele edi
turii „Kobunsha" din Tokio, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie „Japonia—România".

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Șeful statului român s-a în
treținut cordial cu Ikeda Tsuneo 
care este editorul volumului 
„România. Nicolae Ceaușescu —

Directorul general al GATT
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi' pe dr. 
Olivier Long, directorul general 
al Acordului General pentru 
Tarife Vamale și Comerț — 
G.A.T.T., care face o vizită în 
țara noastră.

Oaspetele a exprimat gratitu
dinea de a fi primit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
a dat o înaltă apreciere inițiati
velor și contribuției României, 
ca membru al G.A.T.T., la efor
turile pentru dezvoltarea liberă, 
echitabilă, a relațiilor comercia
le și economice internaționale, 
la promovarea spiritului de co
laborare și înțelegere între na
țiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și dr. Olivier Long au avut, 
apoi, un schimb de vederi pri
vind problematica negocierilor 
comerciale ce se desfășoară sub 
egida G.A.T.T. și în legătură cu 
unele aspecte ale activității ță
rii noastre în cadrul acestui or
ganism internațional.

în timpul convorbirii, a fost 
relevat rolul important ce re
vine G.A.T.T. în stimularea și 
facilitarea schimburilor econo
mice între toate țările, în libe

Organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

ieri, a început în Capitală 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
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Sosirea in țara noastră a unei 
delegații de tineret din R. P. Chineză

A sosit la București o delega
ție de tineret din R.P. Chineză 
condusă de tovarășa Kao Șu- 
lan, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, care face o 
vizită în țara noastră la invita
ția Uniunii Tineretului Comu
nist.

Din delegație fac parte to
varășii : Cen-Sin-fa, secretar al 
Ligii Tineretului Comunist Chi
nez (L.T.C.C.) din orașul Șanhai, 
Liu In, secretar adjunct din 
provincia Cijetzian, Li Luan, 
președintele asociației studenți
lor de la Universitatea Politeh
nică „Jiao Tun" din Sian, și Ku 
Dei-li, interpretă.

La sosirea în Capitală, dele
gația tineretului chinez a fost 
salutată de tovarășii : Vasile 
Nicolcioiu, membru al Comisiei 
Centrale de revizie a P.C.R., se
cretar al C.C. al U.T.C., Cris
tina Luca, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 

participat, de asemenea, membri 
ai conducerii Ministerului Apără
rii Naționale și generali în re
zervă, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist.

A fost de față colonel A.F. 
Musatov, atașat militar, aero și 
naval al Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej, oaspeții au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde felicitări cu 
prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România.

In timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a exprimat do
rința de a întări și adinei con
tinuu bunele relații de prietenie 
și colaborare româno-sovietice, 
dintre armatele celor două țări, 
dintre partidele și popoarele 
român și sovietic, în folosul 
comun, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

o politică de pace și cooperare 
internațională", apărut în edi
tura „Kobunsha", în trei ediții, 
și care înmănunchează texte a- 
lese din convorbirile, expuneri
le și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, însoțite de o 
prezentare biografică a pre
ședintelui României.

în timpul convorbirii... s-a a- 
preciat că editarea, la Tokio, a 
acestui volum . despre România 
reprezintă o contribuție la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei dintre cela 
două țări și popoare.

ralizarea comerțului. în intere
sul cauzei păcii, progresului și 
prosperității tuturor popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat hotărirea Româ
niei de a-și aduce o contribu
ție sporită la djviziuneâ inter
națională a muncii, la schimbu
rile mondiale, dezvoltînd rela
țiile sale comerciale și econo
mice cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor so
cială, pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Șeful statului român a subli
niat că astăzi, mai mult decît 
oricînd, se impun reducerea 
substanțială a tarifelor vamale 
și înlăturarea tuturor ba
rierelor și restricțiilor din 
calea schimburilor internațio
nale, realizarea unui comerț 
fără nici un fel de discri
minări, între state egale în 
drepturi — principiu fundamen
tal al G.A.T.T. — diminuarea 
decalajelor între țările indus
trializate și cele în curs de dez
voltare, instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R.
Au fost prezenți, de asemenea, 

tovarășul Lu Ti-sin, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze la București, și alți 
membri ai Ambasadei R.P. Chi
neze.

★
Delegația de tineret din R.P. 

Chineză a avut o fntilnire prie
tenească cu tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. în ca
drul întîlnirii s-a realizat un 
schimb de informații privind 
activitatea politico-educativă 
desfășurată în rîndul tineretu
lui, preocupările actuale ale 
U.T.C. și L.T.C.C. S-a relevat 
dorința comună de a dezvolta 
legăturile de prietenie și cola
borare dintre tineretul român și 
chinez, dintre cele două organi
zații de tineret în spiritul rela
țiilor dintre partidele și popoa
rele noastre.
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CONFERINȚA NAȚIONALA 
A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

SI PROIECTĂRII

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII ZILEI ARMATEI

Joi dimineață, au început în 
Capitală lucrările primei Con
ferințe naționale a cercetării ști
ințifice și proiectării, organizată 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

în prima zi. la lucrările con
ferinței au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Cornel Burtică, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Nicolae Qiosan, președinte
le Marii Adunări Naționale, 
loan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, membri ai Comi
tetului Central al P.C.R., miniș
tri, conducătorii institutelor 
centrale de cercetară, președin
ții academiilor de știință, direc
torii institutelor de cercetare și 
proiectare, oameni de știință, 
cercetători, cadre didactice din 
lrivățămîntul superior, specia
liști din centrale industriale și 
mori intreprinderi.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Gheorghe Oprea, vi
ceprim-ministru al guvernului.

în continuare, tovarășul loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, a prezentat raportul 
cu privire la contribuția științei 
și tehnologiei la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare econo
mică și socială a țării stabilit de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale P.C.R., prin
cipalele direcții ale activității 
de cercetare științifică și de 
proiectare in perioada următoa
re, în lumina proiectelor Pro
gramului partidului și Directive- 
lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

în cadrul lucrărilor în plen au 
luat cuvintul tovarășii Valeriu 
Ceoceonică, director general 
al Institutului central de cerce
tări pentru electronică, electro
tehnică, automatică. mașini- 
unelte și mecanică fină, Bujor 
Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Ilie Șalaoa 
director general al Institutului 
central de cercetări economice, 
Ion Anton, rectorul Institutului 
Politehnic — Timișoara. Eufro- 
sina Ștefănescu, cercetător ști
ințific principal lâ institutul de

Aniversarea a 40 de ani de la
răscoala țăranilor români și maghiari 

din Valea Ghimeșului
S-au împlinit 40 de ani de 

cînd țăranii români și maghiari 
de pe Valea Ghimeșului s-au 
ridicat la luptă cu arma în 
mină pentru libertate și drenta- 
te socială, pentru dreptul de a 
stăpîni pămîntul pe care il 
muncesc. Cu prilejul aniversării 
acestei importante acțiuni re
voluționare de masă organizată 
și condusă de partidul comu
niștilor în anii grei ai ilegali
tății. la Ghimeș-Făeet. a avut 
loc. joi. o mare adunare popu
lară. la care au participat re
prezentanți ai oamenilor muncii

O amplă expoziție de pictură, 
sculptură, grafică celebrează a 
XXX-a aniversare a Zilei ar
matei Republicii Socialiste 
România. Sursa de inspirație a 
artiștilor : eroismul poporului 
român, aflat sub arme la răs- 
pîntii ale istoriei, pentru apăra
rea ființei naționale ; hotărirea 
lui neclintită, de astăzi, a fi 
scut cuceririlor revoluționare, 
inestimabilelor valori create in 
ultimii treizeci de ani, valori
lor noastre tradiționale. Sen
timentul pregnant' pe care-1 
degajă lucrările este de fier
binte patriotism. Este senti
mentul cu care istoria a intrat ca 
temă, majoră în întreaga noas
tră artă. în istorie artiștii noș
tri au descoperit un subiect ma
jor, capabil să se adreseze mult 
mai direct și convingător decît 
oricare altul sensibilității pa
triotice, și-n aceasta constă una 
din laturile cele mai elocvente 
ale vocației lor civice.

N-ar fi lipsit de interes a în
cerca odată reunirea acestei 
direcții artistice Intr-o generoa
să retrospectivă. începînd cu 
citarea unor relicve ale artei 
dacice și cu acel celebru „Atac 
al Constantinopolului" pictat în 
secolul al XVI-lea pe zidurile 
Moldoviței, alegorie transpa
rentă a sentimentelor patriotice 
și a luptelor pentru neatîrnare 
din epocă, trecind mai apoi la 

cercetări textile, Ion Românu, 
director general al Institutului 
cehtral pentru conducere și in
formatică, Emapoil Florescu, in
spector general al Inspectoratu
lui General de Stat pentru di- 
rectivare și control in proiecta
rea și executarea construcțiilor, 
Gh'eorghe Popa, secretar al co
mitetului de partid din Institu
tul de cercetări și modernizări 
energetice, Elena Ceaușescu, di
rector general al Institutului 
central de cercetări chimice, 
Iancu Drăgan, director general 
al Institutului central de cerce
tări metalurgice, Nicu Constan
tin, director al întreprinderii de 
mașini grele — București, Mih- 
nea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și po
litice, Romulus Cristescu, direc
tor general al Institutului cen
tral de matematică, și Radu Voi- 
nea, rectorul Institutului Poli
tehnic București.

Exprimind gindurile și simță
mintele care ii animă pe toți lu
crătorii din domeniul cercetării 
științifice și al proiectării, înal
ta lor prețuire și stima pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorii din plen și din comi
sii au relevat că oamenii mun
cii din acest sector susțin, ală
turi de întregul nostru popor, 
propunerea ca secretarul gene
ral al partidului să fie reales, 
la apropiatul Congres, in aceas
tă înaltă funcție, alegere în care 
întreaga noastră națiune vede 
o garanție a făuririi cu succes 
a societății socialiste multilate
ral. dezvoltate în patria noastră, 
a înaintării României spre co
munism.

După amiază, lucrările con
ferinței au continuat pe 7 sec
țiuni de specialitate : chimie, 
fizică, matematică;: industrie 
extractivă, energetică și meta
lurgică ; construcții de mașini, 
electronică, electrotehnică, auto
matizare, tehnică de calcul, 
transporturi, telecomunicații ; a- 
gricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și industrie ușoară ; 
proiectarea de investiții econo
mice și social-culturale, con
strucții. materiale de construcții, 
industria lemnului ; biologie, să
nătate, protecția mediului încon
jurător ; științe sociale și poli
tice, economice, juridice, comerț, 
finanțe.

din județele Bacău, , Harghita, 
Mureș și Neamț, mii de săteni 
de pe- Văile Ghimeșului și Tro- 
tușului, generali și ofițeri su
periori.

în acordurile imnului eroilor, 
a fost dezvelită o placă comemo
rativă care poartă inscripția : 
„în amintirea răscoalei țăranilor 
români și maghiari din Valea 
Ghimeșului — 1934—1974".

în încheierea adunării, parti- 
cfpanții au adresat Comitetului 
Contrai al P.C.R. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă.

Aman, Grigorescu și Henția, 
primii noștri „reporteri de 
război" și ajungînd, mai depar
te, pină în epoca contemporană. 
O asemenea tentativă n-ar face 
decît să sublinieze nuanțat, 
printr-o ilustrare concretă și 
convingătoare resorturile și țe
lurile acestei întreprinderi. Re
zultatul ei ar contribui, de bună 

LA SALA DALLES

„ARMATA ROMÂNĂ 
ÎN ARTA PLASTICĂ “

seamă, la educația publicului, a 
tineretului. Arta noastră a nă
zuit spre întocmirea unei cro
nici în imagini, care să fie 
„cartea" de învățătură .artistică, 
politică a generațiilor urmă
toare.

Actuala expoziție are un ca
racter eterogen, dar în această 
îmbinare a evenimentelor tre
cute Cu cele prezente se poate 
intui un principiu, un criteriu 
al organizatorilor preocupați a 
etala permanențele unei viziuni 
istorice, modul în care contem
poraneitatea iși judecă propria 
„biografie" colectivă. Din ima-

(Urmat t din pag. I)

și ofițeri superiori, oameni *1 
muncii din Capitală.

Au participat membrii dele
gației militare sovietice și ai 
delegației Comitetului Sovietic 
al veteranilor de război, în 
frunte cu generalul-locotenent 

lin rezervă D. I. Smirnov, Erou 
al Uniunii Sovietice, care se a- 
flă în țara noastră cu prilejul 
manifestărilor consacrate celei 
de-a XXX-a aniversări a Zilei 
Armatei noastre populare.

La festivitate au fost prezenți 
atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic acredi- 

Ț tați în țara noastră.
După intonarea Imnului de 

stat al Republicii Socialiste 
'România, adunarea este deschi
să de tovarășul Gheorghe Cioa
ră, prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei.

Despre semnificația celei de-a 
XXX-a aniversări a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România a vorbit generalul de 
armată Ion Ioniță, ministrul a- 
părării naționale.

Se împlinesc 30 de ani de la 
25 Octombrie 1944, a spus vor
bitorul, cind ostașii vitezei ar
mate române, luptind cu abne
gație, umăr la umăr cu ostașii 
glorioasei armate sovietice, au 
ciesăvirșit eliberarea teritoriului 
patriei de sub dominația fas
cistă. Intrată in conștiința po
porului ca un simbol luminos 
al înaltelor virtuți ostășești, al 
eroismului de care au dat dova
dă militarii români in crincena 
încleștare cu fascismul, această 
dată a devenit Ziua armatei.

Sărbătorirea Zilei armatei 
este o dovadă vie a profundei 
recunoștințe pe care oamenii 
muncii o poartă militarilor care 
au luptat șî s-au jertfit pentru 
eliberarea patriei de sub domi
nația fascistă, constituie o ex
presie grăitoare a prețuirii de 
care s‘e bucură armata in socie
tatea noastră, a grijii ce i-o 
poartă Partidul Comunist Ro
mân.

Anul acesta sărbătorim Ziua 
armatei la scurt timp de la ju
bileul eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, operă mărea
ță la înfăptuirea căreia armata 
și-a adus contribuția sa activă 
și, totodată, în condițiile în care 
întreaga viață a țării este do
minată de efervescența politico- 
ideologică și bogata activitate 
creatoare de pregătire a celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Militării, asemenea întregului 
popor, a spus vorbitorul, au 
primit cu vie satisfacție, min- 
drie patriotică și deplină apro
bare proiectele documentelor 
Congresului al XI-lea al parti
dului, a căror înfăptuire va 
asigura făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României; spre co
munism. Bind glas celor mai 
înalte simțăminte ale tuturor 
celor care servesc patria sub 
drapel, organizațiile de partid 
din armată, ca și alte organiza
ții ale partidului nostru, au fă
cut propunerea, susținută cu în
flăcărare de toți militarii, ca 
la Congresul al XI-lea in func
ția de secretar general al parti
dului să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Armata Republicii Socialiste 
România — organism militar 
de tip nou, una din marile rea
lizări ale politicii partidului 
nostru comunist —, a spus in 
continuare ministrul Apărării 
Naționale, este continuatoarea 
glorioaselor tradiții făurite de 
poporul român in lupta sa în
delungată și grea pentru apăra
rea gliei strămoșești și a ființei 
sale naționale, pentru libertate 
și independență.

Procesul făuririi armatei popu
lare, început în focul insurecției 
armate și al luptei împotriva 
Germaniei hitleriste, a consti
tuit o parte integrantă a tran
sformărilor revoluționare care 
au avut loc în societatea noas
tră ca urmare a luptei maselor 
populare conduse de Partidul 
Comunist Român.

în continuare, ministrul apă
rării Naționale s-a referit pe 
larg la participarea eroică a 
armatei române, cot la cot cu 
armata sovietică, la lupte grele 
pentru eliberarea completă a 
teritoriului patriei și, în conti
nuare, pînă la zdrobirea defi
nitivă a hitlerismului.

în conștiința poporului român 
se păstrează neștearsă recuno
ștința față de comuniști și anti
fasciști, față de toți patrioții 
care au luptat și s-au jertfit 
pentru libertatea șț suveranita
tea patriei, pentru a deschide 
României drumul spre progres, 

ginile trecutului conștiința ar
tistică s-a oprit la acelea care 
au prefigurat izbînzile prezen
tului. Imaginile prezentului vor
besc în numele unor aspirații 
istorice. Este firesc, însă, ca 
imaginile prezentului să do
mine : aspecte ale pregătirii mi
litare. din toate specialitățile, 
ale pregătirii militare a tinere

tului, ale aportului substanțial 
al armatei Ia efortul constructiv 
al întregii țări, ale pregătirii 
politico-ideologice a cadrelor 
militare. Foarte multe dintre 
aceste imagini sînt convingă
toare și sub raport strict artis
tic, răspunzînd astfel exigen
țelor acelui atît de necesar de
ziderat educativ tradus prin 
cuvintele : vor dăinui.

Este bine venită inițiativa 
organizatorilor de a include pe 
simezele expoziției alături de 
lucrările pictorilor, activînd in 
Studioul de Creație al armatei 
dintre care am cita pe : Octav 

spre socialism. Aducem și 
cu acest prilej un omagiu 
fierbinte tuturor ostașilor și 
ofițerilor români care prin 
vitejia și curajul demne de 
marile tradiții patriotice ale 
oștirilor române, prin sacri
ficiul de singe pe care l-au dat, 
au contribuit la înfăptuirea ac
tului istoric ăl insurecției, la 
alungarea armatelor hitleriste 
din România, la victoria finală 
în războiul antihitlerist.

Ne exprimăm, de asemenea, 
recunoștința față de eroica ar
mată sovietică, ai cărei ostași 
și-au vărsat sîngele pentru eli
berarea patriei noastre, pentru 
înfrîngerea definitivă a Germa
niei fasciste, pentru libertatea 
popoarelor. O înaltă cinstire a- 
cordăm luptătorilor din armate
le celorlalte țări ale coaliției 
antihitleriste, milioanelor de e- 
roi ai mișcării de rezistență, tu
turor acelora care prin lupta lor 
au contribuit la lichidarea peri
colului robiei hitleriste.

Partidul nostru — a spus în 
continuare vorbitorul — a con
siderat că victoria revoluției 
populare poate fi asigurată nu
mai în condițiile în care poporul 
iși creează propria armată, pro
fund devotată intereselor sale, 
apărătoare de nădejde a cuceri
rilor revoluționare ale oameni
lor muncii, participantă activă 
la opera de edificare a noii o- 
rinduiri.

în împrejurările social-politi- 
ce de după victoria insurecției 
armate, partidul. — devenit prin
cipala forță politică a țării —, 
dezvoltind experiența activității 
desfășurate in armată încă în 
anii ilegalității, și-a extins per
manent influența asupra oștirii, 
iar apoi, prin crearea cadrului 
instituțional necesar, a exerci
tat conducerea ei nemijlocită, 
determinînd transformarea or
ganismului militar în pas cu 
profundele schimbări înnoitoare 
ce aveau loc iii întreaga țară.

Armata noastră de astăzi, 
componentă principală a siste
mului de apărare a patriei, dis
pune de tot ceea ce este nece
sar pentru îndeplinirea oricăror 
misiuni încredințate de partid 
și popor, este în măsură să des
fășoare cu succes acțiuni de 
luptă în Condițiile războiului 
modern.

Reflectînd prin conținutul și 
menirea sa trăsăturile orinduirii 
noastre socialiste, Armata Re
publicii Socialiste România este 
astăzi o armată cu un profund 
caracter popular, legată strins, 
prin toate fibrele ființei sale, cu 
poporul din care face parte, cu 
viața și aspirațiile iui.

Trup din trupul națiunii noas
tre, armata imbină in mod ar
monios pregătirea pentru înde
plinirea misiunii de bază, cu 
participarea la opera de dezvol
tare economico-socială a țării.

Izvorul tăriei armatei, aheză- 
șia exercitării depline a rolului 
ce-i revine in societatea noastră 
constau ip conducerea ei de că
tre Partidul Comunist Român.' 
Prevederile proiectului de 
Program, care consemnează că 
partidul va întări și in viitor 
armata, ridicînd nivelul pregă
tirii ei de luptă și politice și va 
asigura dotarea ei cu mijloace 
de luptă moderne, constituie o 
nouă dovadă a preocupării con
stante a partidului pentru dez
voltarea potențialului defensiv al 
țării.

Folosesc și acest prilej pentru 
a vă exprima, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Cele mai cal
de sentimente de prețuire, dra
goste și recunoștință ale ostași
lor țării pentru contribuția ho- 
tărîtoare adusă prin activitatea 
dumneavoastră la fundamenta
rea științifică a concepției noas
tre despre apărarea patriei so
cialiste, a doctrinei și politicii 
militare ale partidului și statu
lui nostru, pentru grija ce o 
acordați Înzestrării, instruirii și 
educării armatei ca și a celor
lalte componente ale sistemului 
național de apărare.

Acționind în spiritul cerințelor 
Programului ideologic al parti
dului, organele și organizațiile 
de partid și cele ale U.T.C. din 
armată, toate cadrele desfășoară 
o rodnică activitate educativă 
care contribuie la formarea o- 
mului nou, cu un înalt nivel de 
conștiință, disciplinat, pătruns de 
ideile comunismului, care se 1- 
dentiflcă pînă la dăruire cu in
teresele poporului.

în deplină concordanță cu po
litica profund internaționalistă a 
Partidului Comunist Român, ar
mata noastră dezvoltă colabo
rarea, prietenia și schimbul de 
experiență cu armatele țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale tuturor țărilor so
cialiste. Totodată, dezvoltă rela
țiile cu armatele țărilor care pă
șesc pe calea unei dezvoltări in
dependente, cu armatele altor 
state, contribuind prin aceasta la 
înfăptuirea politicii generale a 
partidului și statului nostru, de 
întărire a relațiilor de colabo

Iliescu, Marius Butunoiu, Eca- 
terina Marin-Zăinescu, loan 
Țarălungă, Iosif Santa, și lu
crările cu tematică istorică și 
militară ale unor prestigioși ar
tiști contemporani, tematică ce 
constituia pentru cei mai mulți 
dintre aceștia o constantă a me
ditației lor artistice (Ion Jalea, 
Brăduț Covaliu, Corneliu Baba, 
Boris Caragea, Alexandru Ciu- 
curencu, Ștefan Constantinescu, 
Traian Brădean, Ion Sălișteanu, 
Viorel Mărginean, Vasile Cel- 
mare, Aurel Nedel. Mihai Rusu, 
Spiru Chintilă, Peter Balogh, 
Naum Corcescu, Oscar Han, Do
rio Lazăr, Rădulescu Gir, 
Arthur Vetro). Cum am putea 
caracteriza succint această ma
nifestare ? Cred că cel mal ni
merit prin cuvintele maestrului 
Ion Jalea înscrise în prefața 
catalogului : „Prin tematica
abordată, prin trăsătura de 
unire între ce a fost IERI, ce 
este AZI și ce va fi MÎINE, ex
poziția „Armata română în arta 
plastică" reprezintă o mărturie 
a dragostei de țară, a dorului 
de libertate și neatîrnare, a în
crederii în noi înșine de a ne 
făuri un viitor comunist, prefi
gurat Cu măiestrie și înțelep
ciune în documentele progra
matice ale Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român".

C. R. CONSTANTINESCU 

rare cu toate țările, fără deose
bire de orlnduirea lor socială.

Armata noastră populară, a 
spus in încheiere vorbitorul, este 
pregătită in orice moment să 
execute ordinele partidului, po
porului, comandantului nostru 
suprem. La jubileul de astăzi, 
întregul personal al armatei Iși 
reafirmă angajamentul solemn 
și hotărirea neclintită de a în- 
tîmpina cu noi și însemnate rea
lizări în toate domeniile de ac
tivitate cel de-al XI-lea Congres 
al partidului, de a munci fără 
preget pentru înfăptuirea între
gii politici interne și externe a 
partidului și statului, de a apăra 
cu fermitate cuceririle revolu
ționare ale poporului, libertatea, 
independența și suveranitatea 
scumpei noastre patrii, viitorul 
ei luminos prefigurat de docu
mentele Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

A luat apoi cuvintul generalul 
colonel A. T. Altunin, conducă
torul delegației militare sovie
tice :

Permiteți-mi, a spus oaspetele, 
ca în numele membrilor dele
gației militare sovietice, al în
tregului personal al Forțelor 
Armate Sovietice, să vă felicit 
călduros pe dumneavoastră, și 
prin dumneavoastră pe toți mi
litarii români, cu prilejul aces
tei date memorabile — cea de-a 
30-a aniversare a Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România.

Sărbătorind acest glorios ju
bileu, împreună cu poporul 
român frate și cu militarii săi, 
oamenii sovietici își manifestă 
stima față de cei care, cu pre
țul vieții au asigurat libertatea 
poporului român, credincioșilor 
săi fii și fiice căzuți in lupta 
împotriva tiraniei fasciste, os
tașilor sovietici care și-au jert
fit viața pentru eliberarea 
României.

Arălînd că insurecția din au
gust 1944 din România a fost 
un rezultat al luptelor maselor 
populare, că trecerea României 
de partea coaliției antihitleris
te a însemnat un moment de co
titură in destinele poporului 
român, în istoria relațiilor so- 
vleto-române, vorbitorul a su
bliniat lupta comună dusă de 
ostașii sovietici și români pentru 
eliberarea teritoriului României 
de sub ocupanții fasciști, iar 
apoi pentru eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei.

Guvernul sovietic și coman
damentul armatei sovietice au 
dat o înaltă apreciere eroismu
lui ostașilor români. Trupele 
române au fost citate de 7 ori 
prin ordinele comandamentului 
suprem al Forțelor Armate ale 
U.R.S.S. Peste 190 000 de soldați 
și ofițeri români au fost decorați 
cu ordine și medalii sovietice.

Oamenii sovietici cunosc bine 
numele eroilor români, care au 
dus faima poporului lor în lup
tele împotriva contropitorilor 
fasciști. Păstrăm o amintife ne
ștearsă despre eroii primei 
Divizii române de infanterie de 
voluntari, care poartă numele 
eroului național al României 
Tudor Vladimirescu, formată la 
cererea patrioților români pe te
ritoriul U.R.S.S. în anii 1943— 
1944, care, pentru îndeplinirea 
exemplară a misiunilor primite 
in luptele cu cotropitorii ger- 
mano-fasciști, prin Decretul 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a fost decorată cu 
ordinul „Drapelul Roșu".

Frăția de arme sovieto-româ- 
nă născută în luptele împotri
va dușmanului comun a fost 
întărită prin sîngele vărsat de 
cei mai buni fii ăi popoarelor 
noastre.

în perioada de după război 
— a spus apoi vorbitorul — 
Partidul Comunist Român și 
guvernul, dezvoltind economia 
națională pe calea socialismu
lui, au acordat o mare aten
ție ridicării capacității de apă
rare a țării, întăririi forțelor 
armate. Succesele întregului 
personal al Armatei române în 
pregătirea de luptă și poli
tică sint confirmate de avîn- 
tul cu care militarii români 
muncesc pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea 
celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării țării de sub dominația 
fascistă și în cinstea Congresu
lui al XI-lea al Partidului Co
munist Român.

Succesele prietenilor noștri 
români, a tovarășilor de arme 
români, sint privite cu satisfac
ție de militarii sovietici, de 
toți oamenii sovietici.

Referindu-se apoi la dezvol
tarea prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele noas
tre, vorbitorul a spus : în pre
zent, frăția de arme sovieto- 
română constituie parte inte
grantă a alianței frățești care 
unește popoarele U.R.S.S. și Re
publicii Socialiste România.

Lărgind și dezvoltind colabo
rarea lor în cadrul organizației 
Tratatului de la Varșovia, a 
spus în continuare vorbitorul, 
Uniunea Sovietică, Republica 
Socialistă România și celelalte 
țări socialiste frățești aduc o 
contribuție deosebită Ia cauza 
întăririi păcii și securității po
poarelor lumii.

în încheierea cuvântării sale, 
vorbitorul s-a referit la mesa
jul de salut pe care conducerea 
de partid și de stat a U.R.S.S. 
l-a adresat conducerii de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, în care se arată că 
C.C. al P.C.U.S. și guvernul so
vietic vor promova și în viitor 
linia întăririi legăturilor multi
laterale de prietenie intre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
în interesul popoarelor sovietic 
și român, al unității statelor 
socialiste, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Sărbătorind cea de-a XXX-a 
aniversare a Zilei Armatei noas
tre populare, a spus gene
ralul locotenent Vasile Milea, 
șef de stat major al Comanda
mentului central al gărzilor pa
triotice, imi oferă plăcutul pri
lej de a arăta că zecile de con-, 
tingente de ieri — astăzi mun
citori, țărani și intelectuali 
reuniți în rîndurile a sute de 
mii de luptători, amintîndu-și

ORDIN DE ZI 
al Comandantului suprem al Forțelor armate 

ale Republicii Socialiste România

voltarea Monomial naționale. Legată tndastrao- 
tibil do popor, Înaltă școală de formare și edu
care patriotloă a tinerei generații, armata este 
integrată trup și suflet operei mărețe de edificare 
a socialismului In România, militlnd neobosit, 
impreună cu Întregul popor, pentru Înălțarea 
patriei pe noi și noi trepte do progres șl civili
zație. întreaga noastră națiune cinstește in mod 
deosebit forțele armate, gărzile patriotice, for
mațiunile de pregătire militară a tineretului șl 
celelalte forțe ale sistemului național de apărare 
care, conlucrind strins, înfăptuiesc neabătut con
cepția partidului de apărare a patriei de către 
Întregul popor.

Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri 
militari, ofițeri și generali,

La cea de-a XXX-a aniversare a Zilei arma
tei, vă adresez calde felicitări pentru modul In 
care vă faceți datoria, pentru rezultatele bune 
obținute în pregătirea militară și politică, in 
sporirea puterii combative a unităților și mari
lor unități.

In posturile de luptă încredințate, să vă Însu
flețească permanent exemplul de vitejie și neîn
fricare al eroilor poporului, al clasei munoitoare, 
al partidului — care au scris pagini nepieritoare 
in cartea istoriei — faptele mărețe ale oame
nilor muncii in opera de edificare a noii socie
tăți pe pămintul românesc !

Puneți întreaga voastră energie și pricepere, 
patosul patriotic și revoluționar in munca șl 
lupta pentru Întărirea și înflorirea patriei, pen
tru înfăptuirea Idealurilor luminoase Înscrise tn 
Programul partidului nostru comunist, călăuza 
întregului popor in opera de clădire a viitorului 
de aur al României !

Fiți gata totdeauna să răspundeți, ca un sin
gur om, chemării partidului, să dăruiți tot ce 
aveți mai bun pentru patria noastră socialistă !

Vă urez multă sănătate și fericire, succese tot 
mal mari in pregătirea de luptă și politică, in 
întreaga activitate ostășească desfășurată sub 
mîndrul drapel al Republicii Socialiste România 1

Comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri 
militari, ofițeri și generali.

Astăzi, poporul nostru aniversează, ott senti
mente de legitimă mindrie și satisfacție, Ziua 
Armatei Republicii Socialiste România. Devenită 
tradițională, sărbătorirea armatei capătă sem
nificații deosebite in acest an jubiliar in care 
Întreaga națiune socialistă română a făcut bilan
țul strălucit al celor trei decenii de ia eliberarea 
de sub dominația fascistă și întimpină cu pu
ternic entuziasm Congresul al XI-lea al parti
dului, care va dezbate și adopta mărețul Pro
gram al făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintării României spre comunism.

în urmă cu 30 de ani, la 25 octombrie 1944, 
ultima brazdă de pămint românesc a fost elibe
rată de sub ocupația fascistă, prin lupta eroică 
purtată de viteaza armată română, umăr la 
umăr cu glorioasa armată sovietică, luptă susți
nută cu abnegație de întregul popor, la che
marea Partidului Comunist Român. Cinstirea 
acestei zile constituie o expresie a recunoștinței 
față de fiii poporului român care s-au jertfit 
pentru libertatea patriei, pentru victoria Împo
triva hitlerismului, un prilej de evocare a tradi
țiilor înaintate făurite de poporul nostru tn bă
tăliile purtate pentru împlinirea idealurilor sale 
naționale și sociale, pentru independență, pen
tru o viață mai bună.

Făurită și educată de Partidul Comunist Ro
mân. armata noastră nouă — scut de nădejde 
al statului socialist — are nobila misiune de a 
apăra cuceririle revoluționare ale poporului, 
libertatea și integritatea teritorială a patriei, pa
cea și securitatea întregii națiuni.

Partidul și poporul dau o înaltă prețuire de
votamentului. răspunderii și fermității cu care 
militarii — de la soldat la general — participă 
la înfăptuirea politicii interne și externe, mar- 
xist-leniniste a partidului, eforturilor lor de a-și 
Însuși tehnica modernă cu care este dotată ar
mata noastră, de a-și ridica necontenit nivelul 
pregătirii milttarc și politice, contribuției deose
bite pe care ostașii patriei o aduc Ia construirea 
unor obiective de mare importanță pentru dez

cu emoție de acele momente de 
neuitat pe care le-au trăit în 
rîndurile armatei noastre popu
lare odată cu făurirea și dez
voltarea ei. — își exprimă dra
gostea și recunoștința lor fier- 
binte, alături de întregul nos
tru popor, față de Partidul Co
munist Român, față de dum
neavoastră, tovarășe comandant 
suprem, care permanent ma
nifestați o deosebită grijă și 
înaltă răspundere privind desti
nele de astăzi și de miine ale 
națiunii noastre socialiste.

în această deosebită preocu
pare față de generațiile de as
tăzi și de miine ale țării noas
tre s-a înscris și formarea găr
zilor patriotice și a celorlalte 
formațiuni de pregătire și 
apărare, dîndu-se astfel posibi
litatea ca toți cetățenii să se 
pregătească pentru a fi în mă
sură să participe efectiv la 
apărarea patriei.

Constituite din bărbați și fe
mei, fără deosebire de naționa
litate, animați de un devota
ment nețărmurit față de patrie 
și partid, gărzile patriotice de 
pe întreg teritoriul patriei Se 
pregătesc alături de forțele ar
mate, bucurîndu-se de tot spri
jinul și ajutorul acestora, fapt 
pentru care ne exprimăm în
treaga noastră gratitiidine.

în aceste zile de mare efer
vescență politică și patriotică, 
folosind prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România, ra
portăm că sîntem ferm hotărîți 
să transpunem în viață progra
mul partidului, hotărîrile celui 
de-al XI-lea Congres, angajln- 
du-ne, totodată, să ne pregătim 
temeinic pentru a fi gata ori- 
cînd ca, împreună cu armata, 
cu celelalte formațiuni, să apă
răm libertatea, independența și 
suveranitatea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

Luînd cuvintul, Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a spus :

în aceste clipe solemne, toți 
tinerii patriei, care s-au născut, 
trăiesc și muncesc în anii lumi
noși ai socialismului, aduc oma
giul și recunoștința lor fierbinte 
ostașilor români, care, în urmă 
cu trei decenii, tineri fiind 
atunci ca și noi, s-au acoperit 
de glorie nepieritoare în lupta 
pentru zdrobirea fascismului, 
pentru libertate șj fericirea 
noastră, a întregului popor. A- 
celeași sentimente de Înaltă 
prețuire le nutrim și pentru 
militarii de astăzi ai armatei 
noastre, care, acționind perma
nent pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, a ordinelor co
mandantului suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se pregătesc 
cu abnegație pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale 
națiunii noastre socialiste, partl- 
cipind, totodată, în mod activ 
la traducerea în viață a pro
gramului de dezvoltare multila
terală a României.

O expresie elocventă a pre
ocupării constante a conducerii 
de partid și de stat pentru dez
voltarea multilaterală a tinerei 
generații, a spus apoi vorbitorul, 
o constituie indicațiile prețioase 
privind mijloacele de îmbună
tățire continuă a pregătirii de 
luptă și politice a militarilor, cit 
și cele cu privire la perfecțio
narea pregătirii tineretului pen
tru apărarea patriei, sarcină de 
onoare încredințată de partid 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Vă raportăm, tovarășe coman
dant suprem, că indicațiile dum
neavoastră se înfăptuiesc cu 
consecvență, prin conlucrarea 
strinsă a organizațiilor U.T.C. 

cu cadrele militare și gărzile pa
triotice. în prezent, în această 
activitate sint cuprinși 1 300 000 
tineri, băieți și fete ; în vară a- 
cestui an au fost cuprinși in 
tabere de pregătire 37 000 de 
tineri ; se desfășoară cu succes 
complexul aplicativ „Pentru a- 
părarea patriei", organizat de 
Comitetul nostru Central împre
ună cu Ministerul Apărării Na
ționale, Ministerul de Interne și 
Statul Major al Gărzilor Patrio
tice. Vă încredințăm, tovarășe 
secretar general, că noul an de 
pregătire ă tineretului pentru 
apărarea patriei, care s-a des
chis recent, va fi marcat de 
creșterea substanțială a contri
buției Uniunii Tineretului Co
munist la instruirea tuturor ti
nerilor, pentru a fi gata să slu
jească patria și poporul, să 
apere cu fermitate cuceririle 
sale revoluționare.

A vorbit apoi generalul de 
armată în rezervă, Constantin 
Vasiliu Rășcanu.

Ca unul din cei care cu 30 de 
ani In urmă am participat la 
luptele grele duse împotriva 
trupelor hitleriste — a spus vor
bitorul — îmi reamintesc șl 
acum, cu adîncă emoție, de ho- 
tărîrea și bărbăția cu care toți 
ostașii țării, răspunzînd chemării 
patriotice a Partidului Comunist 
Român, s-au angajat, împreună 
cu întregul popor, în înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste, 
în luptele purtate de vitezele 
trupe române, umăr la umăr cu 
glorioșii ostași sovietici, pentru 
eliberarea pâmintului sfînt al 
patriei și apoi pe meleagurile 
Ungariei și Cehoslovaciei, con
tribuind la marea victorie a po
poarelor împotriva hitlerismului.

Rememorînd evenimentele de 
neuitat, noi, veteranii din răz
boiul antihitlerist, încercăm sen
timente de profundă satisfacție 
văzînd că sacrificiile făcute n-au 
fost zadarnice. Sub înțeleaptă 
conducere a Partidului Comunist

Distincții acordate cu 
prilejul Zilei de 25 octombrie

Cu prilejul zilei de 25 oc
tombrie, unor unități și mari 
unități ale armatei noastre 
le-au fost acordate denumiri le
gate de evenimente de seamă 
din istoria României, numele 
unor eroi din războiul antihitle
rist sau din alte bătălii impor
tante duse de poporul nostru 
împotriva cotropitorilor străini. 
Totodată, au fost decorate cu 
ordine ale Republicii Socialiste 
România drapelele unor unități, 
mari unități și instituții milita
re de învățămint, care au obți
nut rezultate deosebite în pre
gătirea de luptă și politică, in 
întreaga lor activitate.

Editurii militare, Muzeului 
militar central și Muzicii repre
zentative a armatei le-a fost 
decernat Ordinul „Meritul cul
tural" clasa I.

Unui mare număr de generali, 
ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri activi și din rezervă, an
gajați civili din Ministerul Apă
rării Naționale, veterani din

Român. în cele trei decenii de 
libertate, înfățișarea țării s-a 
schimbat din temelii, patria 
noastră socialistă ocupînd un ; 
loc demn în rindul națiunilor J 
lumii. - >

li 
Ființa ne vibrează văzînd mă

rețul viitor al țării prefigurat în 
proiectele documentelor Congre
sului al XI-lea al Partidului Co
munist Român, că țara este stră-. 
juită de brava 'noastră armată ; 
populară, înconjurată cu dragos
te ds întreagă națiune.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, la adunarea fes
tivă a luât cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebită aten
ție și viu interes, cuvintarea se
cretarului general al partidului 
a fost subliniată în repetate 
rinduri cu îndelungi și puternice 
aplauze. Minute în șir s-a ova
ționat pentru gloriosul nostru 
partid comunist, pentru secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Militarii armatei noastre popu
lare și-au exprimat și cu acest 
prilej profundul lor devotament ~ 
față de patrie, popor șl partid, " 
față de comandantul suprem al 
forțelor armate, hotărirea lor 
nestrămutată de a sta ferm în 
posturile de onoare Încredințate, ? 
gata în orice moment să apere, 
împreună cu întregul popor, cu
ceririle revoluționare, indepen
dența ți suveranitatea României 
socialiste.

Adunarea a fost urmată de un 
spectacol de gală susținut de '•* 
Ansamblul artistic „Doina" al ® 
armatei, corul de cameră „Ma- ’ 
drigal" al Conservatorului „Ci- ~ 
prian Porumbescu", soliști vocali .. 
de la Opera Română și actori al 
teatrelor din Capitală. Specta- ■ 
colul s-a bucurat de mult suc- ;,i 
ces, fiind viu aplaudat de asis- ' " 
tentă. '

Artiștilor le-a fost oferit un r' 
coș cu flori din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a j 
tovarășei Elena Ceaușescu.

războiul antihitlerist, oameni de 
știință și cultură, cercetători pe 
tărîm științific și tehnic, mun
citori, ingineri și tehnicieni !
le-au. fost conferite, de aseme- !
nea, ordine și medalia jubiliară I
„A XXX-a aniversare a Zilei 1
Armatei Republicii Socialiste •
România" pentru contribuția ;
adusă la întărirea capacității de >
apărare a patriei. ;

în același timp,. pentru. me- ' 
rite deosebite in munca de edu- 
care comunistă a ostașilor și i 
elevilor, în mobilizarea lor la î 
obținerea de rezultate bune și !
foarte bune în pregătirea de 
luptă și de Specialitate, la în- - j 
vățătură, precum și. în întă- j 
rirea ordinii și disciplinei, or- < 
ganizațiilor U.T.C. din patru J 
unități militare și celor din ' 
Școala militară de ofițeri activi * 
„Nicolae Bălcescu" și Școala mi
litară de ofițeri activi de tancuri « 
și auto „Mihal Viteazul" le-a î 
fost decernat Drapelul' Comite- « 
tului Central al Uniunii Tinere- j 
tului Comunist.
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voinței poporului, pentru alăturarea la coaliția antifascistă, Partidul Comunist Român a desfășurat o largă activitate;! în rîndurile armatei, ale ostașilor, a întărit necontenit legăturile și colaborarea cu forțele militare, inclusiv cu generalii și ofițerii din comandamentele superioare. Viața, evenimentele care au urmat au demonstrat justețea acestei orientări a partidului nostru, a politicii sale de conlucrare cu toate forțele antifasciste și naționale, cu armata, de mobilizare a ei de partea poporului in momente hotă- rîtoăre pentru destinele țării. In condițiile creșterii hotărîrii de luptă a maselor populare împotriva fascismului, precum și în condițiile internaționale favorabile create de înaintarea victorioasă a glorioasei armate sovietice, care au dus greul luptei împotriva fascismului, de succesele înregistrate pe celelalte fronturi de forțele coaliției antihitleriste, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a realizat victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944 ; la această măreață victorie, forțele noastre armate au participat în mod nemijlocit, dovedind astfel că în momentele hotărîtoare sint alături de popor și luptă pentru interesele lui. (Vii aplauze). ACționînd în deplină unitate cu detașamentele de muncitori și țărani înarmați, cu gărzile patriotice și formațiunile de partizani, armata a adus o importantă contribuție Ia răsturnarea dictaturii antonesciene, precum și la lichidarea rezistenței trupelor hitleriste, la eliberarea Capitalei și a altor orașe ale țării. Este, un mare merit al armatei noastre că a înțeles răspunderea ce-i revenea în acele clipe în față patriei și poporului, și, la chemarea partidului, a întors armele in întregimea ei împotriva Germaniei hitleriste, luptînd, apoi, alături de glorioasele Armate Sovietice, pentru eliberarea deplină a pămîntului patriei, pînă la victoria totală împotriva Germaniei hitleriste. (Aplauze puternice, prelungite). Ca urmare a bătăliilor eroice purtate de ostașii români și sovietici,, în numai doUă îurii He la victoria insurecției, întregul teritoriu al țării a fost curățat de armatele fasciste. Ziua de 25 octombrie 1944, cînd a fost eliberată ultima localitate românească, a devenit simbolul nașterii armatei noastre noi, — Ziua Armatei Republicii Socialiste România. (Vii 
aplauze). Fie ca această zi să reamintească permanent armatei și întregului popor că trebuie să facem totul ca niciodată nici un petec de pămint să nu mai cadă sub dominație străină ! (Aplauze puternice).în luptele purtate împotriva mașinii de război hitleriste au participat peste 500 000 de ostași români. în focul crînce- nelor bătălii duse, timp de a- proape nouă luni, cot la cot cu glorioasele Armate Sovietice, ostașii români au eliberat peste 3 800 de localități, dintre care 53 orașe importante, au forțat și cucerit nenumărate poziții strategice ale inamicului, capturînd peste 118 000 de prizonieri. Strălucitele fapte de arme și spiritul de jertfă dovedit de ostașii români în lupta pentru eliberarea patriei de sub dominația fascistă s-au bucurat de cea mai înaltă prețuire din partea poporului. Ca expresie a acestei prețuiri, sute de mii de ostași și ofițeri români au fost distinși cu ordine și medalii ale României, inclusiv cu medalia „Eliberarea de sub jugul fascist". Totodată, ca o recunoaștere a contribuției pe care armata română a adus-o Ia lupta generală pentru înfrîngerea fascismului și la eliberarea altor țări, ostașii și ofițerii români au fost distinși cu peste 190 000 de ordine și medalii sovietice, precum și cu un important număr de distincții militare cehoslovace.în bătăliile purtate în comun de armata română și armatele sovietice, prin sîngele vărsat laolaltă împotriva cotropitorilor fasciști, s-a cimentat și dezvoltat pe o treaptă superioară prietenia și alianța româno-sovietică, s-au pus bazele relațiilor noi de colaborare și solidaritate dintre poporul român și popoare
le Uniunii Sovietice. (Aplauze 
puternice).Acum, cînd sărbătorim împlinirea a trei decenii de la nașterea armatei noastre noi, ne plecăm cu adîncă venerație în memoria ostașilor români care s-au jertfit pentru libertatea patriei, pentru zdrobirea definitivă a fascismului. Aducem, de asemenea, un fierbinte o- magiu ostașilor sovietici că- zuți în această mare încleștare, în lupta pentru eliberarea popoarelor de sub robia fascistă, tuturor soldaților coaliției antihitleriste morțl la datorie, luptătorilor antifasciști de pretutindeni care au dat «upremul sacrificiu pentru 

cauza libertății șt demnității 
popoarelor, pentru progres și 
pace. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,în amplul proces revoluționar desfășurat după 23 August, în marile bătălii sociale pentru cucerirea puterii politice și economice, pentru înfăptuirea mărețelor obiective ale revoluției și construcției socialiste, partidul a dat cea mai mare atenție democratizării, reorganizării șl întăririi forțelor noastre armate. Armata noastră a devenit instrument al puterii poporului, al apărării cuceririlor sale revoluționare, scut de nădejde al libertății, independenței și Integrității patriei. Acționînd pentru educarea ostașilor în spiritul slujirii devotate a intereselor poporului, a cauzei socialismului, partidul s-a preocupat permanent de creșterea și formarea a noi cadre de ofițeri și comandanți din rîndurile oamenilor muncii, ai clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității. S-a asigurat dotarea armatei cu tehnică modernă de luptă, perfecționarea pregătirii militare și politice a ostașilor, întărirea spiritului de disciplină și răspundere în îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de partid și popor. Paralel cu perfecționarea pregătirii militare, forțele armate au participat din plin la activitatea de dezvoltare economico-socială a țării, au adus o contribuție prețioasă la realizarea unor o- biective industriale, din transporturi, agricultură și din alte domenii.Viața a demonstrat cît de îndreptățită a fost atenția deosebită acordată de partidul nostru făuririi și dezvoltării armatei noi populare. O serie de evenimente petrecute în ultimii ani pe arena internațională au arătat că făurirea armatei ca instrument de slujire a poporului, a cuceririlor sale revoluționare, a puterii muncitorești-țărănești, este o necesitate imperioasă, o cerință obiectivă a desfășurării cu succes a revoluției și construcției noii orînduiri sociale.Astăzi, la a 30-a aniversare 
a armatei noastre noi, România dispune de o forță armată bine dotată și temeinic instruită, provenind din sinul poporului și legată strîns de popor, CU un înalt nivel de conștiință politică, pe deplin conștientă de înalta răspundere ce-i revine în marea operă istorică pe care o înfăptuiește poporul nostru. Formată și dezvoltată sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii noastre națiuni — armata este oricînd gata să servească patria, să apere orînduirea nouă, socialistă, libertatea și independența întregii națiuni. (A- 
plauze puternice).Putem spune că armata noastră nu are alt țel suprem decît acela de a servi interesele socialismului, ale poporului. Armata noastră este o armată revoluționară, educată în spiritul concepției marxist-le- niniste, al idealurilor colaborării și solidarității cu armatele țărilor socialiste, cu oamenii muncii de pretutindeni ; ea nu este îndreptată împotriva cuiva, ci are numai menirea de a sluji cauza revoluției socialiste, de a servi interesele patriei, integritatea și suveranitatea ei. (Aplauze puternice, urale). Iată de ce partidul și întregul popor dau o înaltă prețuire devotamentului și abnegației cu care militarii își îndeplinesc sarcinile atît în domeniul pregătirii de luptă și politice, cît și în activitatea practică de făurire a societății socialiste, în sprijinirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului. întărirea forțelor armate va constitui și în continuare — așa cum se prevede în Programul partidului — o preocupare continuă a partidului și statului, deoarece atît timp cît există imperialism, reacțiune trebuie să dezvoltăm permanent capacitatea de a- părare a patriei, astfel ca armata noastră să-și poată face, oricînd va fi necesar, datoria ! 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,Ne mai desparte o lună de zile de Congresul al XI-Iea al partidului — eveniment de însemnătate istorică în viața întregii țări — care va face bilanțul activității desfășurate în perioada ce a trecut de la Congresul al X-lea și va stabili obiectivele și orientările fundamentale ale noii etape de dezvoltare a societății socialiste românești. întregul nostru popor întîmpină congresul cu mărețe realizări în toate domeniile de activitate. Perioada ce. a trecut de la Congresul al X-lea a marcat un nou și puternic avînt al forțelor de producție ale țării, sporirea avuției naționale, înflorirea multilaterală a societății. Realizîndu-și cu cinste 
angajamentele asumate, oamenii muncii dintr-un mare număr de întreprinderi, din

numeroase județe, au obținut un avans substanțial în îndeplinirea planului, ceea ce dă garanția că sarcinile cincinalului vor fi îndeplinite înainte de termen. La toate aceste mari realizări, armata a participat activ, muncind cu eroism pe marile șantiere la construcția noilor obiective, în strînsă unitate și frăție cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu toți: oamenii muncii din patria noastră.Succesele obținute în dezvoltarea economiei, științei, învățămîntului, culturii, în progresul general al țării, au asigurat creșterea nivelului de trai, material și spiritual al întregului popor ; ele ne-au permis să trecem, începînd de la 1 august, la o nouă majorare a retribuției — de care beneficiază și cadrele din armată. Viața dovedește cu putere că tot ce făurim, țelul suprem al întregii politici a partidului, esența înseși a societății noastre socialiste este bunăstarea și fericirea omului, asigurarea unor condiții demne de viață pentru toți cei ce muncesc din România socialistă. (Aplauze 
îndelungate).Congresul al XI-lea al partidului va marca un moment nou în dezvoltarea României. El va adopta primul Program al partidului și Directivele cu privire la noul plan cincinal 1976—1980 și dezvoltarea în perspectivă a țării pînă ' în 1990. Dezbaterile care au loc în întreaga țară în organizațiile de partid, în adunările oamenilor muncii prilejuiesc exprimarea adeziunii ferme a întregului nostru partid, a întregului popor Ia prevederile Programului și Directivelor, a hotărîrii și voinței întregii națiurii de a acționa, sub conducerea partidului, pentru transpunerea in viață cu succes a mărețelor perspective de viitor, asigurînd mersul ferm al patriei noastre 
pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. (Aplauze puternice).Aceste documente istorice înfățișează clar cum se va dezvolta economia, știința, învățămîntul și cultura, cum va crește nivelul de trai al poporului. Nu doresc să mă refer acum la aceste prevederi.Ținînd seama de caracterul acestei adunări, doresc numai 

să subliniez că, așa cum se prevede în Program, partidul nostru — în condițiile vieții internaționale contemporane, ale existenței imperialismului și ale perpetuării politicii a- cestuia de dominație, forță, dictat și agresiune — va acorda și în viitor o atenție deosebită întăririi capacității de apărare a patriei. Vom întări în continuare armata noastră, ridicînd necontenit nivelul pregătirii ei de luptă și politice, asigurînd dotarea cu mijloace tehnice moderne, astfel ca ea să-și poată îndeplini cu cinste în orice moment' înalta misiune încredințată de partid, de popor, de a apăra cuceririle revoluționare, libertatea și integritatea patriei.Așa cum se arată șl în Program, partidul nostru pornește de la principiul mar- xist-leninist că, în condițiile de astăzi, un război de apărare nu poate fi decît un război al întregului popor. De aceea, partidul va lua toate măsurile și va acționa neabătut pentru ridicarea continuă a capacității de apărare a întregii națiuni, pentru dezvoltarea forței economice a societății noastre, pentru întărirea forțelor noastre armate, pentru pregătirea de luptă a întregului popor. Experiența istorică mondială demonstrează că nu există astăzi forță în lume în stare să înfrîngă un popor — fie el cît de mic — atunci cînd este hotărît să nu precupețească nimic pentru a-și apăra libertatea și independența. (Aplau
ze puternice)Doresc și cu acest prilej să reamintesc că, pe lîngă îndatoririle militare, forțele noastre armate vor trebui să participe și în viitor, în mod activ, la realizarea marilor obiective ale dezvoltării economice și sociale ale patriei, să-și aducă — alături de întregul popor — contribuția la înfăptuirea Programului și Directivelor, la întreaga operă de ridicare a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, la asigurarea bunăstării și fericirii întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice)Știm că toți militarii patriei noastre se pregătesc să în- tîmpine Congresul al XI-lea cu realizări cît mai importante în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid. Dezbătînd documentele Con

gresului, ei își exprimă unanim aprobarea, alături de întregul popor, față de politica partidului, precum și hotă- rîrea de a face totul pentru transpunerea ei în viață.Fără îndoială că delegații care vor reprezenta armata la Congresul al XI-lea al parti-, dului vor fi aleși dintre cei mai buni și mai devotați comuniști, care, acționînd în strînsă unitate cu ceilalți delegați ai comuniștilor din întreaga țară, — dînd expresie voinței întregii noastre armate — vor contribui ca Congresul partidului, de fapt congresul întregii noastre națiuni, să adopte hotărîrlle cele mai corespunzătoare pentru mersul ascendent al patriei noastre spre societatea comunistă — visul de aur al omenirii ! 
(Aplauze puternice). Cunosc bine armata noastră, pe militarii forțelor noastre armate. Știu cu cîtă abnegație au acționat ei în toate împrejurările pentru îndeplinirea politicii partidului. De aceea sînt convins că și în viitor armata, militarii forțelor noastre armate — de la soldat pînă la general, pînă la ministrul forțelor armate — își vor face întotdeauna pe deplin datoria, își vor îndeplini cu cinste sarcinile mari pe care le va pune în fața lor partidul, poporul, că vor servi întotdeauna cauza socialismului și comunismului în patria noastră. 
(Aplauze puternice ; urale)

Dragi tovarăși și prieteni,Acționînd pentru dezvoltarea economică și socială a țării, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, pentru întărirea capacității de apărare a patriei, preocupîn- du-ne permanent de a asigura toate condițiile pentru edificarea cu succes a noii orînduiri în România, nu uităm nici un moment îndatoririle noastre internaționale. între politica internă și externă a partidului și statului nostru există o strînsă unitate dialectică. Progresele pe care le obținem pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate sînt o contribuție la cauza generală a socialismului, la creșterea forței și prestigiului său pe arena mondială, lâ asigurarea progresului și păcii în lume. în același timp, prin politica sa externă, România își aduce con

tribuția activă la întărirea forțelor socialismului, democrației și progresului, face totul pentru promovarea cauzei destinderii și colaborării internaționale. Lupta pentru pace este legată de însăși concepția noastră materialist-dia- lectică, de caracterul orîndui- rii noastre noi, de țelurile constructive și idealurile de progres ale poporului nostru.Așa cum se subliniază și în Programul partidului pe care îl vom adopta la Congresul al XI-lea, vom acorda în continuare o atenție deosebită întăririi colaborării multilaterale cu țările socialiste. în concordanță cu alianțele pe care le avem, vom dezvolta colaborarea cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia — care a fost creat, după cum se știe, cu scopuri defensive, ca urmare a creării N.A.T.O., urmînd să-și înceteze activitatea odată cu lichidarea Blocului Atlanticului de Nord. România va face totul pentru întărirea capacității sale de apărare, fiind convinsă că condiția salvgardării cuceririlor revoluționare. ale popoarelor care edifică orînduirea socialistă va fi — și după ce vor fi lichidate blocurile militare — întărirea fiecărei armate naționale și dezvoltarea colaborării între ele. în acest spirit vom dezvolta, de asemenea, colaborarea cu armatele celorlalte țări socialiste, precum și ale altor țări prietene.Promovăm, de asemenea, relații largi cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care și-au cucerit independența și luptă pentru dezvoltarea lor economico-socială de-sine-stă- tătoare. Apreciem că extinderea acestei colaborări, bazată pe principii de deplină egalitate, constituie un . important factor de progres pentru fiecare popor și, totodată, o contribuție activă la lupta generală împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului. (Aplauze pu
ternice).Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, dezvoltăm colaborarea cu toate statele lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, considerînd că aceasta corespunde intereselor fiecărui popor, cauzei destinderii, progresului și păcii în lume.

La baza tuturor relațiilor 
noastre cu celelalte state situăm ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc, principiile renunțării la forță și amenințarea cu forța In raporturile internaționale. Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afa
ră. (Vii aplauze).Evenimentele au confirmat 
pe deplin aprecierile Congresului al X-leacu. privire la evoluția vieții internaționale, justețea și realismul politicii noastre externe. Congresul al XI-lea al partidului va stabili, de asemenea, orientările și obiectivele dezvoltării în continuare a politicii consecvente de colaborare și pace a partidului și statului nostru.România va sprijini cu toate forțele politica nouă, de egalitate și respect între națiuni, cursul nou, spre destindere și colaborare, care au început să se afirme în viața internațională. Conștienți că a- cest curs se află de-abia la început, că nu a devenit ireversibil, considerăm că întărirea și consolidarea lui cere acțiunea unită a tuturor popoarelor, a forțelor înaintate, progresiste de pretutindeni împotriva vechii politici imperialiste de dominație și dictat, de forță și inechitate, pentru promovarea unor relații noi, de deplină egalitate între state.Sîntem în primul rînd vital interesați în realizarea unor raporturi noi, de egalitate și respect mutual, de colaborare neîngrădită între toate statele din Europa — continentul pe care trăim —, în crearea condițiilor ca fiecare națiune, fiecare țară europeană să se poată dezvolta nestingherit, conform voinței sale, la adăpost de orice agresiune sau ingerință din afară. în acest sens am acționat și vom acționa în continuare, — împreună cu toate statele de pe continent — cu toată fermitatea și consecvența, pentru desfășurarea cu succes, inclusiv a ultimei faze la nivelul cei mai înalt a conferinței general-europene consacrată securității și colaborării pe continent.Pornind de la caracterul indivizibil al păcii, ne pronunțăm și acționăm hotărît pentru soluționarea pe cale politică pașnică a tuturor conflictelor și focarelor de încordare care mai dăinuie în lume, astfel îneît să se asigure fiecărui popor deplina securitate, respectul independenței și suveranității naționale, posibilitatea de a-și organiza viața potrivit voinței proprii.Apreciem că una din problemele cele mai complexe de care depinde însăși progresul și pacea lumii contemporane, este lichidarea subdezvoltării, 
a împărțirii lumii în țări dezvoltate și subdezvoltate, în țări bogate și țări sărace — gravă anomalie a lumii contemporane, urmare a politicii imperialiste și colonialiste, generatoare de neîncredere și suspiciune, de tulburări economice și politice. Fără înlăturarea treptată a acestei situații și dezvoltarea rapidă a țărilor rămase în urmă, nu se poate asigura o colaborare trainică, întemeiată pe deplină egalitate între națiuni.Tocmai de aceea ne pronunțăm cu hotărîre pentru înfăptuirea unei ordini noi, economice șl politice în întreaga Viață internațională, Realitatea demonstrează că actualele dificultăți economice — criza financiară, problema materiilor prime, a energiei, problemele inflației — impun cu stringență realizarea unei ordini noi, bazate pe dreptul fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile sale naționale, pe schimburi economice echitabile, pe un raport just între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, pe accesul liber al fiecărei țări, la cuceririle științei și tehnicii contemporane. Noua ordine economică hu se poate asigura prin unele schimbări formale, care în realitate să perpetueze însă vechile principii și vechea politică de dominație și inechi- . tate. Noua ordine presupune o schimbare revoluționară a raporturilor internaționale, întemeierea colaborării pe principii noi, astfel ca fiecare națiune — independent de mărimea ei — să-și poată aduce contribuția activă și să participe în deplină egalitate la soluționarea tuturor problemelor care preocupă lumea contemporană. (Aplauze pu
ternice).Firește, realizarea acestui deziderat fundamental al lumii de azi nu este simplă, ușoară. Dar dacă popoarele, forțele înaintate vor acționa unite, el poate fi înfăptuit. România'socialistă este hotărî- tă să-și aducă și în viitor întreaga contribuție la lupta generală a popoarelor pentru făurirea unei lumi mai bune 

și mai drepte pe planeta 
noastră.Considerăm că o altă problemă cardinală a vieții internaționale de astăzi, căreia omenirea trebuie să-i găsească cît mai curînd rezolvare, este înfăptuirea dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare. Recentele statistici ale Organizației Națiunilor Unite arată că cheltuielile militare pe plan mondial au atins anul trecut uriașa cifră de 240—275 miliarde dolari, cifră care depășește pe aceea a produsului național al țărilor în curs de dezvoltare din sudul Asiei, Extremul Orient și Africa luate împreună, sau pe al tuturor țărilor din America Latină, Pornind de la realitatea că continuarea cursei înarmărilor apasă greu umerii tuturor popoarelor, face să planeze permanent asupra omenirii spectrul unor războaie nimicitoare, România se pronunță in modul cel mal hotărît pentru trecerea la măsuri și acțiuni concrete de dezarmare, pentru oprirea cursei înarmărilor și reducerea bugetelor militare, desființarea bazelor militare străine și a blocurilor militare. Uriașele fonduri eliberata astfel ar putea contribui la lichidarea subdezvoltării, la accelerarea progresului tuturor popoarelor. Viața demonstrează că securitatea și propășirea națiunilor nu se pot realiza pe calea înarmărilor, ci prin crearea unor relații internaționale care să permită dezvoltarea independentă a fiecărui popor, colaborarea egală în drepturi și reciproc avantajoasă între toate statele lumii.Soluționarea durabilă și echitabilă, în spiritul păcii, 
a tuturor marilor probleme care confruntă astăzi omenirea, impune ca toate țările — indiferent de mărimea lor — să participe activ, în condiții de deplină egalitate, la viața internațională. Un rol însemnat în democratizarea relațiilor dintre state are Organizația Națiunilor Unite, precum și alte organisme internaționale. România va acționa șl în viitor pentru perfecționarea activității acestor organisme, pentru participarea tuturor statelor la activitatea lor. Considerăm că se impune îmbunătățirea normelor dreptului internațional, adoptarea de noi principii în relațiile internaționale, . care să garanteze conviețuirea popoarelor, să asigure o pace trainică pe planeta noastră.După cum vedeți, tovarăși, 
și la Ziua Armatei trebuie să vorbim de pace. Ne îngrijim, este adevărat, de apărarea patriei, de întărirea forțelor armate, pentru că sîntem ne- voiți să facem acest lucru. Dar țelul nostru, al comuniștilor, a fost și va fi întotdeauna a- cela de a crea o lume în care războaiele să dispară cu de- săvîrșire, o lume a păcii și colaborării pașnice între toate națiunile. (Aplauze puternice, 
prelungite).Iată de ce, România își va face și în viitor datoria de detașament activ al forțelor socialismului, al frontului an- tiimperialist mondial, militînd neobosit pentru o politică de pace și colaborare între națiuni, pentru o lume mai bună, mai dreaptă pe planeta noastră. (Aplauze puternice; 
urale).în încheiere, doresc să exprim încă o dată hotărîrea fermă a partidului nostru de 
a face și în viitor totul pentru întărirea în continuare , a Capacității de apărare a patriei socialiste, pentru întărirea forțelor armate, pentru asigurarea condițiilor ca poporul nostru să-și poată consacra forțele dezvoltării pe calea socialismului și comunismului, pentru asigurarea capacității de luptă a întregului popor, a forțelor armate, în vederea apărării cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității României socialiste. (Aplauze \ puternice, 
prelungite).îmi exprim încă o dată convingerea că armata noastră populară nu va precupeți nimic pentru ca, împreună cu întregul popor, să contribuie la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, la realizarea mărețelor obiective înscrise în documentele celui de-al XI-lea Congres, fă- cîndu-și neclintit datoria, în- deplinindu-și în orice împrejurări misiunea de cinste încredințată de partid. și popor.Cu aceste gînduri și cu a- ceastă convingere, doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor militarilor patriei noastre, urarea de a obține noi și noi succese în pregătirea de luptă, militară și politică, în îndeplinirea tuturor sarcinilor viitoare, multă sănătate și multă fericire !

(Aplauze puternice ; urale ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R." ; cei prezenți la adu
narea festivă ovaționează în
delung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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AUEXIM ADUNARE

PRIMIRI SOSIRE
Joi după-amiază, tovarășul 

Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit dele
gația de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
condusă de Hubert Egemann, 
șeful Secției Transporturi și 
Telecomunicații a C.C. al 
P.S.U.G., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în 
schimb de experiență in țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovără
șească, a participat tovarășul 
Mihai Marinescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale.

A fost de față Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la 
București.

Joi, după-amiază, a «oslt la 
București o delegație de acti
viști ai U.C.I., condusă de Ra- 
cean Ivița, membru al Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Croația, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
în schimb de experiență In țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Potîngă, adjuncți de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

în Capitală a avut loc, Joi 
după-amiază, adunarea de con- 
ștituire a Asociației de prietenie 
româno-columbiene, adunare or
ganizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, sub egida Frontului 
Unității Socialiste.

A fost constituit, comite
tul de conducere al Asociației 
de prietenie româno-columbie
ne, al cărui președinte este 
Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare. Ca vicepre
ședinți au fost desemnați Gri- 
gore Comartin, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor de 
conducere a activității de partid, 
social-politice, economice și ad
ministrației de stat. Mihail 
Hașeganu, vicepreședinte al 
Băncii române de comerț exte
rior. VidaGeza, deputat în 
Marea Adunare Națională, vice
președinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici.

Ministrul de externe
al României primit

de președintele Mexicului

„Scînteia tineretului44
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în timpul șederii în România, 
delegația a avut convorbiri la 
Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, la comitetele 
județene Mehedinți, Prahova și 
Brașov ale P.C-R-, Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, Institutul de studii și 
cercetări transporturi, a vizițat 
Întreprinderi din domeniul 
transporturilor feroviar și auto 
din București, C. ' 
Severin, Brașov și 
cum și obiective 
rale din 
vizitate.

SEARĂ CULTURALĂ

Capitală

Drobeta Turnu- 
Ploiești, pre- 
social-cultu- 
și județele

La 26 octombrie se sărbăto
rește Ziua națională a Iranului, 
cea de-a 55-a aniversare a zilei 
de naștere a șahinșahului. In 
întimpinarea acestei sărbători, 
Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a 
organizat, joi, o seară culturală.

CRONICA
Prin decret prezidențial, to

varășul Constantin Băbălău a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru al energiei electrice. Prin 
același decret, în funcția de mi
nistru al energiei electrice a 
fost numit tovarășul Nicolae 
Mănescu.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, aflat în vizi
tă oficială în Mexic, a fost 
primit, miercuri, de președinte
le Luis Echeverria Alvarez. Cu 
acest prilej, ministrul român a 
înmînat din partea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Mexicului. Luis 
Echeverria, un mesaj de priete
nie și invitația de a face o vi
zită oficială în țara noastră. 
Președintele Mexicului a mul
țumit pentru mesajul primit și 
l-a rugat pe ministrul român să 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu că acceptă cu plăcere 
invitația ce i-a fost adresată.

Data vizitei va fi stabilită ul
terior.

A avut loc, apoi, o convorbire, 
desfășurată într-o atmosferă 
caldă, de prietenie, la care 
participat Emilio Rabasa, 
cretarul pentru relațiile 
terne al Statelor Unite 
cane, precum și 
țării noastre la Ciudad de Me
xico, Dumitru Mihâil, și amba
sadorul Mexicului în România, 
Medina Cantu.

Au fost abordate probleme 
referitoare la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale în toate dome
niile — în special privind coo
perarea economică —, precum 
și unele aspecte ale vieții po
litice internaționale.

au 
se- 
ex- 

Mexi- 
ambasadorul

(Agerpres) Conferința pentru securitate
★

acestea 
fruntea unei delegații, 

i Nes Ziegler, primarul
ne-a vizitatZilele 

țara, în f 
John van . . _ . .
orașului K61n, președintele Con
siliului de administrație al So
cietății de tîrguri. în timpul șe
derii in țara noastră, oaspetele 
a fost primit de Gheorghe 
Cioară, primarul general al Ca
pitalei, Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și 
Industrie, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, și a vizitat 
orașele Brașov și Cluj-Napoca.

IN CUPELE EUROPENE 
LA FOTBAL

Turul
ropene

al doilea al cupelor eu- 
la fotbal a programat 

miercuri jocurile primei „man
șa", urmind ca la 6 noiembrie 
să aibă loc intilnirile retur. In 
„Cupa campionilor europeni", 
cel mai atractiv meci a avut loc 
la Miinchen, unde s-au intilnit 
echipele Bayern Munchen și 
F.C. Magdeburg. Peste 70 000 
de spectatori au fost martorii 
unei partide dinamice, presăra
tă cu multe faze pasionante. 
Spre surprinderea generală, la 
pauză scorul era de 2—0 in fa
voarea oaspeților, care marca- 
seră prin Hoffman (min. 1) și 
Sparwasser (min. 43). După 
pauză, echipa locală a impus 
jocului un ritm rapid, marcind 
trei puncte prin Miiller (minu
tele 51 din penalty și 61) și 
Wunder (min. 79). învingători 
cu 3—2, fotbaliștii de la Bayern 
vor avea o misiune dificilă in 
partida retur, programată la 
Magdeburg. Dintre celelalte re
zultate se remarcă victoriile re
alizate in deplasare de Ararat 
Erevan (2—1 cu Cork Celtic) și 
Leeds United (2—1 cu Ujpesti 
Dozsa la Budapesta).

In „Cupa cupelor", formația 
olandeză P.S.V. Eindhoven a 
reușit o. adevărată performan
ță, invingind la Varșovia cu se
verul scor de 5—1 (4—0) forma
ția locală Gwardia. Un frumos 
succes a repurtat în deplasare 
și echipa Dinamo Kiev, învin
gătoare la Frankfurt pe Main 
cu 3—2 în jocul cu Eintracht. 
Echipa Real Madrid s-a arătat 
în formă bună, cîștigind în jo
cul disputat „acasă" cu 3—0 in 
fața formației Austria din Viena.

Performera de miercuri a 
„Cupei U.E.F.A." a fost fără în
doială echipa F.C. Amsterdam. 
Fotbaliștii olandezi au învins cu 
2—1 la Milano cunoscuta echipă 
Internazionale prin punctele 
marcate de Jansen (2). Pentru 
gazde a înscris Boninsegna. Al
te rezultate : F.C. Neapole — 
F.C. Porto 1—0 (0—0) ; Ajax 
Amsterdam — Antwerp 1—0 
(0—0) ; F.C. Nantes — Banik 
Ostrava 1—0 (1—0).

„SĂPTĂMÎNA
ECONOMIEI44

A intrat în tradiție ca în 
fiecare an, in ultima săptă- 
mînă a lunii octombrie, să se 
organizeze o serie de acțiuni 
menite să contribuie la o 
mai bună cunoaștere de că
tre populație a avantajelor 
pe care le oferă Casa de 
Economii și Consemnațiuni 
de la înființarea căreia se 
împlinesc anul acesta 110 
ani.

Printre foloasele și avanta
jele economisirii la C.E.C., 
acțiune sprijinită de statul 
nostru, menționăm garanția 
statului asupra sumelor de
puse spre păstrare la C.E.C., 
acordarea de dobînzi și ciști
guri in bani și obiecte, în 
materiale de construcție, pre
cum și în excursii indivi
duale și colective în străină
tate, scutirea de impozite și 
taxe a depunerilor și a do- 
bînzilor și ciștigurilor. Astfel, 
număi în anul 1974 Casa de 
Economii și Consemnațiuni 
acordă depunătorilor pe li
brete de economii cu dobindă 
și cîștiguri în autoturisme 
pe lingă dobindă și un nu
măr de 2 257 autoturisme sub 
formă de ciștiguri.

Cetățenilor care doresc să 
economisească la Casa de 
Economii și Consemnațiuni 
le este pusă la dispoziție o 
gamă largă de instrumente 
de economisire, din care pot 
alege pe cel preferat : librete 
de economii cu dobindă, cu 
cîștiguri, cu dobindă și ciști
guri, cu dobindă și ciștiguri 
în autoturisme, pentru 
struirea și cumpărarea 
locuințe, cu ciștiguri în 
teriale de construcție, 
tru turism.

Interesul populației 
de C.E.C. este ilustrat 
numărul depunătorilor
C.E.C. care în prezent se ri
dică la 10 milioane, reve
nind un libret de economii 
la 2,1 locuitori. Se poate
afirma că astăzi, în fiecare 
familie, din țara noastră 
există cel puțin un libret de 
economii.

Activitatea Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni este 
împletită cu aceea de credi
tare a populației pentru con
struirea și cumpărarea de 
locuințe proprietate perso
nală. Numai în actualul 
cincinal se vor construi cu 
sprijinul statului în credite 
și execuție circa 250 000 apar
tamente proprietate perso
nală. In acest an, Casa de 
Economii și Consemnațiuni 
va acorda populației credite 
pentru construirea și cumpă
rarea de locuințe proprietate 
personală în valoare de 5 mi-

în 
în 
de 
in 
e-

con- 
de 

ma- 
pen-
față 

de 
la

liarde lei. Datorită dezvol
tării activității de creditare, 
la sfîrșitul anului 1974 numă
rul conturilor de împrumut 
se va ridica la 450 000, iar 
soldul creditelor va depăși 
13 miliarde lei.

Fără îndoială că dezvol
tarea acțiunii de economisire 
și extinderea activității de 
creditare a populației pen
tru construirea și cumpărarea 
de locuințe proprietate per
sonală . a fost stimulată și 
de îmbunătățirea organizării 
și perfecționarea activității 
Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, instituție ban
cară specializată în relațiile 
cu populația.

Convinsă că poziția sa 
rîndul populației depinde 
mare măsură de modul 
servire a cetățenilor atît 
legătură cu operațiile de
conomii cit și de credit, 
Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a luat măsuri 
pentru mai buna organizare 
și desfășurare a activității 
de ghișeu prin prelungirea 
programului la unitățile 
mari din principalele orașe 
ale țării, efectuarea de că
tre fiecare lucrător de ghișeu 
a întregii operațiuni inclu
siv primirea și eliberarea 
numerarului, mecanizarea e- 
videnței contabile a opera
țiunilor etc.

Pentru dezvoltarea viitoare 
a acțiunii de economisire o 
importanță covîrșitoare o re
prezintă faptul că întreaga 
politică a partidului, edifi
carea societății socialiste 
multilateral dezvoltate are 
drept, țel suprem ridicarea 
continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregu
lui nostru popor. sporirea 
gradului de civilizație a vie
ții întregii societăți.

în aceste condiții rolul ac
țiunii de economisire spo
rește . în mod susținut. Ca 
urmare Casa de Economii și 
Consemnațiuni va acționa, în 
continuare, în direcția per
fecționării formelor și instru
mentelor de economisire, a- 
sigurării bunei serviri a tu
turor cetățenilor care soli
cită operațiuni bancare Casei 
de Economii, și. Consemna
țiuni, consolidării rețelei 
proprii și extinderii rețelei 
mandatare, simplificării teh
nicii de lucru, mecanizării 
și automati?ării prelucrării 
informațiilor etc.

IOAN SPANȚULESCU, 
director adjunct 

în Centrala Casei 
de Economii și Consemnațiuni
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ALEXANDRU MACEDON : Sca
la (orele 8,45; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30) , Festival (orele 9; 12; 15; 
17,45; 20,30).

NONA : Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEARE" ; Patria (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,30; 20), București (orele 
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 20,45), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 16; 18,15;
20.30) .

TUNELUL : Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

VIZUINA VULPII : Capitol fo
tele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Victoria (orele 9,30; 12; 
15; 17,45; 20,30). Volga (orele 9,30; 
12,30; 15; 17,30; 20), Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FIUL RISIPITOR : Lira (orele 
15,30; 18; 20,15), Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

RUY BLAS : Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ORDINUL ANA : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Excelsior (orele 9; 11,15:
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30),
Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PLANETA SĂLBATICĂ : Feren- 
tarl (orele 16; 18; 20).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Grivița (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Crtngașl (orele 16;
18.15) .

PIELE DE MĂGAR : Tloreasea 
(orele 15,30; 18; 20,15), Doina 
(orele 11; 13,15; 17,30; 20) - la

orele 9,45 și 16 program pentru 
copii.

PRIETENA MEA SYBILLE : 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

GOANA DUPĂ AUR : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Cotroceni (orele 14; 16; 
18; 20).

VÂND ANA : Unirea (orele 16;
19) . Pacea (orele 13; 16; 19), Bu- 
zeștl (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ULTIMA LUPTĂ : Popular (0- 
rele 15,30; 18: 20,15).

MIHAI VITEAZUL : Munca (o- 
rele 15.30; 19).

SCURTA VACANȚĂ : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

FLOAREA DE PIATRA : Viito
rul (orele 16; 18; 20).

FĂRĂ UN ADIO : Bucegl (orele 
16; 18; 20).

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚĂ : Progresul (orele 16: 18;
20) ; înfrățirea (orele 16 ; 18 ; 20).

RÎUL ROȘU : Moșilor (orele 
13.30; 15,45; 18: 20,15).

ÎN CER ȘI PE PĂMÎNT : Raho
va (orele 16; 18; 20).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Cosmos (orele 15,30; 19).

TREI INOCENȚI : Vitan (orele 
15.30: 18: 20).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Fla
căra (orele 15.30: 17.45; 20).

SÎMBĂTĂ LA VERITAS — ora 
20; Teatrul „Ion Vasllescu" : MI
TICĂ POPESCU — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR — ora 19,30: Circul „Bucu
rești" : MARELE SPECTACOL — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I

Opera Română : SEARA VTE- 
NEZĂ — ora 19 : Teatrul de Ope
retă : VOIEVODUL ȚIGANILOR 
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
(Sala Mică) : TRAVESTI .— ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 19,30 ; (Sa
la Studio) : ELISABETA I — ora
19.30 ; Teatrul „C. I. Nottara'f 
(Sala Magheru) : LADY — ora
19.30 ; — Teatrul de Comedie : 
VOLPONE — ora 19,30 ; Teatrul 
Mic : MATCA — premieră — ora
19.30 ; Teatrul Giulești : RĂZBU
NAREA SUFLEURULUI — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
OMUL INVIZIBIL — ora 16; Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. :

16,00 Fotbal : Ujpest Budapesta— 
Leeds United (Cupa Campionilor 
Europeni). înregistrare de la 
Budapesta. 17,30 Emisiune In limba 
germană. 19,20 1001 de seri : Plk, 
și Tlk. 19,30 Telejurnal. — O lună 
înaintea istoricului Congres. 20,10 
Emisiune festivă consacrată celei 
de a XXX-a aniversări a Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Ro
mânia. 20,55 Film artistic : „Un 
titlu pe pagina întli". Producție a 
studiourilor cinematografice ame
ricane. Premieră pe țară. 21,45 
...Kalispera, Nana Mbuskourl ! 
Invitați : formația Swingle Sin
gers. Acompaniază cvartetul Ate- 
niehii. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 

17,40 Mari ansambluri. Orchestra 
populară „Meseșul" a Consiliului 
județean sindical , din Sălaj. 18,00 
Univers științific.. 18,30 Duete din 
baletele lui Ceaikovskl In inter
pretarea soliștilor Teatrului de 
operă și balet „Kirov" din Lenin
grad. 19,00 TIB *74. România în 
comerțul mondial. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejbmâl. Seara Tele
viziunii din Liubliana (R.S.F. Iu
goslavia). 20,10 Liubliana. 20,35 
Moment folclorjc din. ■ Slovenia. 
20,35 „Al grijă. de copy" — film 
artistic de scurt metraj pentru 
tineret. 21,05 Zburind... Documen
tar dedicat uneia dintre cele mal 
spectaculoase discipline sportive : 
săriturile cu schiurile. 21,20 Pro
gram de divertisment susținut de 
artiști din Slovenia. 21,35 „între 
două focuri". Producție a stu
diourilor din Liubliana.

și cooperare în Europa
0 Acord in privința filmelor TV

0 Declarațiile premierului norvegian

Pornind de la faptul că ma
rele număr de filme de televi
ziune cu caracter cultural pro
duse în toate țările participante 
se bucură de o atenție sporită 
și de un interes deosebit din 
partea opiniei publice europene, 
delegații din subcomisia pentru 
cultură a Conferinței pentru 
securitate și cooperare au căzut 
de acord asupra necesității de 
a le folosi cit mai complet și 
mai eficient, în avantajul tutu
ror și intr-un spirit de prețuire 
și respect reciproc.

în acest scop, a fost formulată 
recomandarea privind efectua
rea unui studiu comun, cu spri
jinul organizațiilor internațio
nale competente în caz de ne
voie, asupra oportunității și con
dițiilor de creare a unui reper
toriu european al programelor 
înregistrate cu caracter cultural, 
în acest fel, societățile de tele
viziune vor putea fi informate 
prin mijloace tehnice moderne 
asupra existenței tuturor filme-

lor de televiziune cu caracte: 
cultural.

Primul ministru al Norvegiei, 
Trygve Bratteli, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate la Varșovia, că este 
optimist în ceea ce privește suc
cesul Conferinței europene pen
tru securitate și cooperare. El a 
subliniat că acest optimism are 
la bază dezvoltarea rodnică din 
ultimii ani a relațiilor de cola
borare dintre statele continen
tului nostru.

Premierul norvegian a spus 
în context : „Nu cred că o sin
gură conferință ar putea rezolva 
pentru totdeauna multitudinea 
de probleme legate de dezvol
tarea continuă a colaborării și 
de întărirea securității'pe con
tinent. Această conferință tre
buie să constituie începutul u- 
nei noi etape a colaborării fruc
tuoase în Europa. Noi dorim ca 
rezultatele conferinței să gene
reze încredere in cercurile 
largi ale opiniei publice și să 
constituie o contribuție de sea
mă la îmbunătățirea continuă a 
climatului de destindere".

Reuniunea miniștrilor de externe
ai țărilor arabe

Miniștrii afacerilor externe 
din țările arabe, care pregătesc, 
la Rabat, Conferința Ia nivel 
înalt a statelor din zonă, au 
aprobat proiectul de ordine de 
zi stabilit de Comitetul de lu
cru format din reprezentanți a 
șapte țări și al O.E.P., ce va fi 
supus aprobării șefilor de stat 
arabi. între punctele propuse, 
figurează : examinarea situației 
din lumea arabă și a vieții in
ternaționale ; cooperarea și co
ordonarea militară interarabă ; 
cooperarea economică panarabă; 
bilanțul activităților arabe des
fășurate recent, în lumina rezo
luțiilor ultimei Conferințe la 
nivel înalt de la Alger, din no
iembrie anul trecut ; cooperarea 
arabo-africană și relațiile arabo- 
europene ; fixarea datei și lo
cului viitoarei Conferințe arabe 
la nivel înalt.

Un alt element care a reținut 
atenția miniștrilor de externe 
arabi este proiectul revizuirii 
Cartei Ligii Arabe, pentru a o 
pune în concordanță cu ultimele 
desfășurări și evenimente sur
venite, atît pe plan arab, cît și 
internațional.

Participanții la dezbateri exa
minează, în continuare, docu
mentele ce vor fi supuse apro
bării șefilor de stat arabi. Este 
vorba de mai multe rezoluții, 
axate pe punctele înscrise pe 
ordinea de zi șj de o declarație 
generală.

în contextul punctelor fixate 
pentru ordinea de zi, ca și al 
rezoluțiilor pe probleme ce ur
mează a fi adoptate, miniștrii 
se reunesc de mai multe ori pe 
zi, în plen și bilateral, cu ușile 
închise, purtând largi dezbateri, 
în centrul discuțiilor stă situa-

ția din Orientul Apropiat, ches
tiunea palestiniană — conside
rată nodul problemei — ca și 
solidaritatea .arabă, condiție 
apreciată ca indispensabilă a- 
j ungerii la unele soluții con
crete.

Cind am ajuns la 
Cairo, ceasul arăta 
trei ore și Jumătate 
după miezul nopții. In 
moderna aerogară ne 
așteptau gazdele — ac
tiviști ai Uniunii Ti
neretului Socialist A- 
rab. Primul contact cu 
orașul l-am avut chiar 
In aceeași noapte. 
Drumul de la aeroport 
pină la hotelul Nile, 
unde am fost cazați, 
durează peste jumăta
te de oră. O bună bu
cată de vreme mergi 
paralei cu Nilul, după 
care drumul se des
parte de marele flu
viu pentru a-1 reîntîl- 
ni în oraș unde viața 
pulsează continuu. Aici 
se află centrul admi
nistrativ al țării, im
punătoarele clădiri gu
vernamentale, mini
stere. centrul comer
cial, marile hoteluri. 
La această oră orașul- 
metropolă începe să 
învingă somnolența 
nocturnă. Se face a- 
provizionarea magazi
nelor și a piețelor. 
Trecem pe lingă nu
meroși bicicliști au - - - • - 
spate — încărcături 
produse proaspete.

După cîteva ore de 
odihnă gazdele ne con
duc prin oraș. Totul 
ni se pare impresio
nant. Centru politic, 
istoric și cultural al se jn_ 

toată
Clă- 

arabe, 
plat.

sttnjeni fluxul neîntre
rupt al automobilelor.

Pe Garden City ne 
atrage atenția un au
tobuz — ce purta in
scripția „Ramses Col
lege for girls" — plin 
de eleve îmbrăcate în 
uniformă maron. Ni se 
relatează că guvernul 
egiptean se preocupă

neral adjunct al Uniu
nii Tineretului Socia
list Arab, care a avut 
amabilitatea să ne pri
mească intr-unui din 
sediile organizației — 
un fost palat regal — 
sublinia că, în prezent, 
se acționează pentru 
pregătirea cadrelor ne
cesare economiei na-

• •Imagini egiptene

care
fie in față, fie in 

’ de

Egiptului, Cairo 
fățișează in 
splendoarea Iui. 
diri vechi tipic 
cu acoperișul 
moschei dantelate, mi
narete, dar și construc
ții noi din beton și 
sticlă înălțate pe ver
ticală, străzi inguste, 
dar și bulevarde largi 
străjuite 
umbroși, 
circulare 
teziene.

Ne-am 
o clipă în Piața Elibe
rării din centrul ora
șului, modernizată în 
anii din urmă. O pa
sarelă circulară fixată 
pe stilpi de beton dă 
posibilitatea pietonilor 
să traverseze dintr-o 
parte într-alta fără a

de copaci 
piețe largi, 
și fintîni ar-
oprit pentru

In centrul orașului Cairo.

pentru a asigura con
diții optime procesului 
educativ și acționează 
pentru a facilita acce
sul la invățămint tu
turor copiilor de vlrstă 
școlară (al căror nu
măr este circa patru 
milioane).
publică este gratuită 
și obligatorie 
virsta de șase ani. Dat 
fiind numărul tot mai 
mare de tineri, guver
nul se îngrijește ca în 
fiecare an să se con
struiască un număr 
crescind de săli dc 
clasă. Dr. Gamal Ab- 
delahad, secretar ge-

Educația
de la

ționale care 
tribute Ia reconstruc
ția și accelerarea dez
voltării economice și 
sociale a Egiptului. 
Tineretului studios gu
vernul 
sarcină 
că cele 
riri ale 
nici!
Lui i se deschid astăzi 
largi posibilități de 
pregătire pentru a pu
tea contribui ia dez
voltarea continuă a E- 
giptului.

Zilele petrecute in 
Egipt mi-au permis să 
constat, în multiple

i-a trasat ca 
să-și însușeas- 
mai noi cuce- 
științei și teh- 
contemporano.

Împrejurări, interesul 
față de relațiile cu 
Romfinia. în călătoria 
noastră am intilnit 
frecvent tractoare, lo
comotive, diverse ti
puri de autovehicule, 
echipament și utilaje 
de fabricație româ
nească. La Heluan, 
mare centru industrial 
situat la sud de Cairo, 
unde am poposit pen
tru o jumătate de zi, 
se asamblase al 2 500- 
lea tractor românesc 
U—650 M. Această li
nie de asamblare, 
inaugurată în timpul 
vizitei întreprinse în 
R. A. Egipt de pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu, livrează 
tractoare care brăz
dează ogoarele din Va
lea Nilului și sint a- 
preciate pentru calită
țile lor tehnice. Loco
motivele de tipul „L 
30 H 600 T" au trecut 
cu succes examenul de 
testare. La El Mex a 
fost inaugurată cea 
mai mare fabrică de 
produse sodice din A- 
frica și Orientul Apro
piat, construită prin 
eforturile comune ale 
specialiștilor și mun
citorilor români și e- 
gipteni. Un alt rezul
tat al cooperării rod
nice în producție din
tre România și Egipt 
ÎI constituie comple
xul de prelucrare a 
fosfaților de la Ham- 
rawein, pe malul Mă
rii Roșii, aflat in con
strucție șl care va fi 
dat In exploatare anul 
viitor. Și exemplele ar 
putea continua.

Relațiile de colabo
rare româno-egiptene 
cunosc noi dimensiuni 
în urma dialogului la 
nivel înalt dintre con
ducătorii celor două 
țări. La Cairo mi s-a 
subliniat că prietenia 
cu România se bucură 
de o deosebită pre
țuire și s-a manifestat 
dorința de a se extin
de și aprofunda legă
turile care unesc sta
tele și popoarele noas
tre.

GH. SPRINȚEROIU

Manifestări consacrate Zilei
armatei române

La Muzeul militar central al 
Armatei sovietice a avut loc, 
miercuri, vernisajul expoziției 
consacrate Zilei armatei româ
ne.

La vernisaj a luat parte dele
gația militară română, condusă 
de general-colonel Sterian Țîr- 
că, adjunct al ministrului apără
rii naționale, care se află în 
Uniunea Sovietică pentru a par
ticipa la manifestările organiza
te cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Armatei Republicii Socialiste 
România.

Miercuri, delegația militară 
română a depus o coroană de 
flori la Mormintul soldatului ne-

cunoscut din capitala Uniunii 
Sovietice,

★
Atașatul militar aero și naval 

al țării noastre în U.R.S.S. a o- 
ferit, în saloanele ambasadei, un 
cocteil. Au participat I.I. Iaku- 
bovski, mareșal al Uniunii So
vietice, prim-locțiitor al minis
trului apărării al U.R.S.S., gene
ral de armată A.A. Epișev, șe
ful Direcției superioare politice 
a Armatei sovietice și a flotei 
maritime militare, mareșali, ge
nerali, ofițeri superiori sovietici, 
activiști de partid, funcționari 
superiori din

• INTR-UN INTERVIU a- 
cordat companiei americane 
de televiziune „C.B.S.", Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului 
Revoluționar, a declarat că 
țara sa este gata să ducă cu 
Statele Unite tratative pri
vind restabilirea relațiilor di
plomatice intre cele două 
țări, cu condiția ca S.U.A. 
să ridice blocada economică 
față de Cuba — relatează a- 
genția T.A.S.S.

Ambasadorul roman
în Laos și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

M.A.E. al U.R.S.S.

DESCIFRAREA CODULUI
„ENIGMA"

0 După 30 de ani se dezvăluie un episod
al ultimului război mondial

La Londra a apă
rut lucrarea „The 
Ultra Secret", sem
nată de F.W. Win- 
terbotham, unul din 
foștii șefi ai servi
ciului britanic de 
informații, in care se 
face lumină, după 30 
de ani de tăcere ofi
cială, intr-unui din 
cele mai mari succe
se repurtate de spio
najul și contraspio
najul aliat împotriva 
Germaniei naziste — 
descifrarea codului 
„Enigma".

Rezervat comuni
cațiilor dintre liderii 
hltieriști și Înaltul 
comandament mili
tar, codul era consi
derat de naziști in
violabil. încă din 
1938 insă, citiva a- 
genți polonezi au 
reușit să Intre in po-

sesia unuia din apa
ratele utilizate pen
tru codificarea și de
codificarea mesaje
lor transmise In a- 
cest sistem. Au ur
mat apoi eforturile 
intense desfășurate 
de criptografii bri
tanici pentru „spar
gerea codului", care, 
in prima parte a a- 
nuiui 1940, s-au sol
dat cu succes. „Am 
putut ști unde se 
află flecare soldat 
german și ceea ce el 
urma să facă — a 
declarat autorul In- 
tr-o conferință de 
presă prilejuită de 
apariția cărții. „Ul
tra" — a explicat el 
— este numele dat 
sistemului, sofisticat 
fl supersecret, de 
descifrare a codului. 
Cu ajutorul lui, pu-

teau fi interceptate 
și decodificate aproa
pe toate ordinele 
lansate de Hitler sau 
statul major nazist 
comandanților mili
tari, precum și mesa
jele transmise în 
sens invers. Bătălia 
de la El Alamein a 
fost dată aproape în 
întregime în funcție 
de dezvăluirile adu
se de sistemul „Ul
tra". Montgomery a 
cunoscut fiecare de
taliu legat de for
țele lui Rommel — 
numărul tancurilor, 
cantitatea de com
bustibil sau muniție, 
totul. Cu două săp- 
tămini înainte de a- 
tac, Rommel a trans
mis intregul plan de 
luptă. Montgomery 
I-a putut cunoaște in 
cele mai mici deta
lii.

Manifestări 
de-a XXX-a 
Armatei 
România 
continuare, în diferite țări.

La Belgrad, atașatul militar, 
aero și naval al României a 
avut la Casa Armatei din capi
tala iugoslavă o întilnire cu 
cadre de conducere din garni
zoana Belgrad, în fața cărora a 
vorbit despre semnificația zilei 
de 25 octombrie. Cu acest prilej, 
a fost organizată o expoziție de 
fotografii și au fost prezentate 
filme cu tematică din viața osta
șilor țării noastre.

în Ungaria, la un comanda
ment militar din Budapesta, a 
avut loc o adunare festivă, la 
care au fost evocate faptele de 
arme ale ostașilor români in 
luptele pentru eliberarea Unga
riei și a fost relevată semnifi
cația evenimentului sărbătorit. 
Tot în R. P. Ungară, ambasado
rul României și atașatul militar 
și aero al țării noastre au depus 
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor români din cimitirul 
Rakosliget, din Budapesta.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA DACCA a avut Ioc sem
narea acordului de colaborare 
culturală și științifică între gu
vernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bangladesh care prevede spri
jinirea și promovarea colaborării 
și cunoașterii reciproce in do
meniile culturii, științei, invăță- 
mintului, artei, ocrotirii sănătă
ții și sportului.

Demiteri la Saigon
• JOI, s-a anunțat că Nguyen 

Van Thieu, a demis pe patru 
dintre miniștrii Administrației 
de la Saigon, cedînd presiunilor 
tot mai puternice făcute de di
ferite cercuri politică din capi
tala sud-vietnameză, ale căror 
manifestații de protest împo
triva corupției familiei Thieu 
*i a Administrației de la Sai
gon, s-au intensificat în ultima 
vreme.

David Oistrah a încetat 
din viață

• JOI DIMINEAȚA, LA AM
STERDAM, a Încetat subit din 
viață, in virstă de 66 de ani, 
celebrul violonist și dirijor so
vietic, David Oistrah, care se 
afla intr-un turneu in Olanda 
— informează agenția T.A.S.S.

ION PAȚAN PRIMIT DE 
ȘEICUL A.l. AL KUWEITULUI

•ION PAȚAN, viceprim- 
ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice inter
naționale, a fost primit de 
șeicul Sabah Al-Ahmed Al- 
Jaber Al-Sabah, emirul ad- 
interim al statului Kuweit și 
prinț moștenitor. Cu acest 
prilej, viceprim-ministrul și 
ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice in
ternaționale a transmis șefu
lui statului kuweitian. din 
partea președintelui Repu
blicii Socialiste Rom&nia, 
Nicolae Ceaușescu, un me
saj de prietenie, urări de să
nătate și fericire personală, 
iar poporului kuweitian prie
ten prosperitate, pace și pro
gres, precum și dorința de a 
se dezvolta raporturile de 
colaborare fructuoasă intre 
eele două țări In folosul po
poarelor lor, al Înțelegerii și 
cooperării internaționale, ai 
cauzei păcii generale.

Dolarul in scădere
• TRANZACȚIILE 

TARE efectuate ieri la 
de devize occidentale 
marcate de 6 slăbire a . 
dolarului, care, la Bruxelles și 
Zurich, a înregistrat cele mai 
scăzute cursuri din ultimele șase 
și, respectiv, cinci luni.

MONE- 
bursele 
au fost 
poziției

• FOSTUL PREȘEDINTE AL 
S.U.A., Richard Nixon, a fost re- 
internat, miercuri seara, la spi
talul „Memorial" din Long 
Beach (California). Medicii săi 
au luat această hotărire ca ur
mare a faptului că medicamen
tele anticoagulante administrate 
la domiciliu pentru tratarea fle- 
bitei de care suferă pacientul 
nu au avut efectul scontat.

Grecia invitată să-și reia 
locul în U.E.O.
• COMITETUL MINISTERI

AL al Consiliului Europei oc
cidentale a adoptat o rezoluție 
pentru reprimirea Greciei în 
această organizație.

Grecia a fost exclusă din 
Consiliul Europei occidentale, 
după ce Ia Atena a preluat pu
terea un regim dictatorial, in 
aprilie 1967.

consacrate celei 
aniversări a Zilei 

Republicii Socialiste 
s-au desfășurat, în

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Laos, Tudor 
Zamfira, a fost primit de Maies
tatea Sa, Sri Savang Vatthana, 
regele Laosului, căruia i-a pre
zentat scrisorile de acreditare. 
Ambasadorul român a transmis 
regelui Laosului, din partea 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace, pros
peritate și progres pentru po
porul laoțian. Regele Laosului, 
Sri Savang Vatthana, a ru
gat pe ambasadorul român, să 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru 
mesaj, urări de sănătate și fe
ricire personală, iar poporului 
român noi succese.

în cadrul convorbirii, desfă
șurate într-o atmosferă cordială 
care a urmat ceremoniei pre
zentării scrisorilor de acredita
re, s-a exprimat dorința ca re
lațiile de prietenie dintre Româ
nia și Laos să se dezvolte con
tinuu, spre binele ambelor po
poare, al păcii și cooperării 
internaționale.

• ATEROSCLEROZA ESTE CAUZATA DE DEFICIENȚA 
VITAMINEI C DIN ORGANISM. In urma unor experiențe, 
dr. Constance Spittle din Anglia a ajuns la concluzia că 
vitamina C mobilizează colesterolul din artere și mărește 
transportul lui spre ficat unde e transformat în acizi biliari. 
Supoziția poate fi verificată doar într-o viață de om. o CEL 
MAI MARE FURT din istoria S.U.A. a fost comis dintr-un 
furgonet blindat al unei companii din Chicago. „Armored 
Express Organisation" a fost păgubit de 3,8 milioane dolari. 
Gardianul, supus detectorului de minciuni, nu pare să fie 
complice dar ii cunoaște pe unul din presupușii hoți. Recor
duri in materie : 1963 — Anglia — 7,6 milioane dolari : 1962 
— Plymouth (S.U.A.) — 1,5 milioane dolari a DUPĂ UN NOU 
SISTEM PNEUMATIC șase mii de pui pot fi tăiați, cintăriți 
și ambalați intr-o oră. o ÎNTREȚINEREA DINȚILOR în 
timpul zilei se poate face cu „degetare de pinză" impreg
nate cu o pastă nespumantă. „Degetarul" se folosește ca 
orice periuță de dinți numai că este mai ușor de transportat. 
Dacă condițiile nu permit clătirea dinților, același dispozitiv 
înlătură excesul de pastă. <ș PICTURA MODERNA este în 
criză. In ultimii 30 de ani investițiile in picturi au fost 
afaceri rentabile ; anul acesta prețurile au scăzut cu 100 000 
pină Ia 200 000 dolari la picturi de Braque, Picasso, Chagall, 
Modiglani, obligindu-i pe posesorii lor să le retragă de pe 
piață. « MODA DE TOAMNA pariziană prezintă : bluze in 
T din jerseu, rochii-baiaderă, fustă-bluză, cape imense, ro- 
chii-mantouri, imprimeuri în carouri, rochii de mătase cu 
flori naive etc. * MARI OBSERVATOARE ASTRONOMICI 
din lume au descoperit o nouă „lună", de data aceasta fă- 
cînd parte din familia de sateliți a lui Jupiter. 9 UN DISC 
IMPRIMAT la un concert în Ohio a oferit o surpriză. Tra
gerea la sorți trebuia să desemneze cîțiva spectatori invitați 
să-și etaleze talentele muzicale. Sorții au vrut ca din audi
toriu să cinte (in mod obligatoriu) William Saxbe, procuro
rul general al S.U.A. « Gigantul Leverton (300 kg) a slăbit 
în 31 de luni cu aproape 200 kg ș( cîntărește în prezent 100 
kg — aflăm din Texas. A încercat mai multe metode, prin
tre care grapefruits și hipnoză, dar fără rezultate. Pină la 
urmă, o dietă medicală riguroasă l-a transformat in record
man al curelor de slăbire.
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