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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN PORTUGALIA
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ȘTAFETA MUNCII ÎN CIFRE ȘI FAPTE

Prin pasiune, 
organizare 

și inițiativă —
patriei, cit mai mult oțel!

Cei mai tineri metalurgiști ai țârii de pe ma
rile platforme siderurgice de la Reșița, Hune
doara, Galați și Tirgoviște, la fel ca tinerii din 
toate ramurile economiei, intîmpinâ Congresul 
al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. cu importante realizări. Acțiunile de 
munca patriotică în sprijinul producției, >țhim- 
burile de onoare organizate de U.T.C., inițiati
vele menite să intensifice eforturile tinerilor pen-

tru exploatarea cu randament maxim a cuptoa
relor, furnalelor, a tuturor capacităților de pro
ducție și-au dovedit din plin eficiența. Rapor- 
tind aceste succese acum, in preajma marelui 
forum al tineretului, tinerii metalurgiști ai țârii 
sint hotâriți să contribuie cu aceeași pasiune la 
înfăptuirea mărețelor angajamente pe care și 
le-au asumat privind realizarea pinâ la sfirșitul 
anului a unor producții tot mai mari de oțel.

C.S. GALAȚI: C.S. REȘIȚA C.O.S. TIRGOVIȘTE:

Joi seara. au continuat, la 
Palatul Queluz, convorbirile o- 
ficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Republicii Portugheze, ge
neral Francisco da Costa Go
mes.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, general-colonel 
Inn Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Ni
colae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Republicii, Constan
tin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Iuliu Dobroiu, director 
în M.A.E., și Marin Iliescu, am
basadorul României la Lisabo
na.

Din partea portugheză au 
participat Ernesto Melo Antu- 
nes, ministrul afacerilor exter
ne. Antonio Lopes Cardoso, 
ministrul agriculturii, Jorge 
Campinos, ministrul comerțului 
exterior, Walter Rosa, ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, Luis Marques do Carmo, 
ministrul industriei și tehnolo
giei, Antonio de Almeida San
tos. ministrul comunicării so
ciale. Jose Medeiros Ferreira, 
secretar de stat la Ministeriil 
Afacerilor Externe, Antonio 
Luis de Magalhaes de Abreu 
Novais Machado, ambasadorul 
Portugaliei la București, și alte 
persoane oficiale.

Cei doi șefi de stat au avut 
un schimb de vederi privind 
posibilitățile de intensificare a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare, a schimburilor comerciale 
și a cooperării între România și 
Portugalia in diferite domenii 
de activitate economică și teh- 
nico-științifică. precum și în 
alte domenii, în interesul ambe
lor țări și popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internațio
nale. •

Subliniind importanța Trata
tului de prietenie și colaborare

Președintele Nicolae Ceaușescu sa întilnit 
cu membri ai Consiliului Revoluției și ai 
Mișcării Forțelor Armate din Portugalia

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întilnit. în cursul 
după-amiezii de joi, cu. membri 
ai Consiliului Revoluției — ami
ral Rosa Coutinho, general Ote- 
lo Saraiva de Carvalho, căpitan 
de . fregată Manuel Martins Gu- 
erreiro, căpitani de infanterie 
Vasco Lourenco, Antonio Mar- 
ques Junior, căpitanul de arti
lerie Rodrigo Sousa e Castro și 
cu alți ofițeri membri ai Miș
cării Forțelor Armate (M.F.A.) 
din Portugalia.

Au fost prezenți tovarășii 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan

In timpul vizitei la Laboratorul Național de Inginerie Civila din Lisabona

Continuarea convorbirilor oficiale

românp-poctughez și a celorlal
te înțelegeri convenite intre 
cele două țâri, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Francisco 
da Costa Gomes au hotărît ca, 
în scopul lărgirii și completării 
cadrului juridic necesar conti
nuei dezvoltări a colaborării 
bilaterale, organele competente 
române și portugheze să proce
deze la încheierea de acorduri 
și convenții în diferite domenii 
de activitate.

Examinînd principalele pro
bleme internaționale de interes 
comun., cei doi șefi de stat au 
reafirmat hotărîrea ambelor

Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, general-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Nicolae 
Doicaru, consilier al președinte
lui Republicii, precum și amba
sadorul României la Lisabona, 
Marin Iliescu.

în numele ofițerilor portughezi 
prezenți la întilnire și al Mișcă
rii Forțelor Armate portugheze, 
amiralul Rosa Coutinho a salu
tat cu căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd, 

țări de a conlucra pentru trans
punerea în viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, pentru adîncirea cursu
lui spre destindere și securitate, 
pentru trecerea la măsuri prac
tice în domeniul dezarmării, și 
în primul rînd al dezarmării nu
cleare. pentru realizarea pe cale 
politică a unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, pen
tru stingerea» tuturor focarelor 
de încordare și conflict din 
lume, pentru soluționarea pro
blemelor .majore ale lumii con
temporane cu participarea tu

totodată, sincere mulțumiri pen
tru sprijinul și solidaritatea 
României Socialiste, a șefului 
statului român, imediat după 25 
aprilie 1974, cu lupta forțelor 
patriotice, a poporului portughez 
pentru dezvoltarea liberă și in
dependentă a Portugaliei pe o 
cale nouă.

Vorbitorul a exprimat profun
da satisfacție față de vizita de 
prietenie pe care președintele 
Nicolae Ceăușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o fac în Portu
galia, apreciind-o ca o expre
sie a solidarității poporului ro-

(Continuare în pag. a Ul-a) 

turor statelor conform aspirați
ilor legitime ale popoarelor, 
pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă.

De ambele părți a fost subli
niată necesitatea lichidării zo
nelor de tensiune din lume, a- 
bolirii politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de 
forță și dictat, creării condiții
lor care să permită fiecărui po
por să-și consacre eforturile 
dezvoltării sale independente. în 
acest- context a fost relevată 
hotărîrea ambelor țări de a con
tribui la întărirea rolului O.N.U., 

Din programul 

zilei de ieri
• Primirea de către 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a generalului Carlos Fabiao, 
a generalului Otelo Saraiva 
de Carvalho, a viceamiralului 
Armando Rodrigues Figueiras 
Soares și a generalului Jose 
Alberto Morais e Silva

• Primirea de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a ministrului de externe, 
Ernesto Melo Antunes

• Vizitarea Laboratorului 
Național de Inginerie Civilă 
din Lisabona

în viața internațională, de a spri
jini inițiativele vizind menține
rea și consolidarea păcii. li
chidarea subdezvoltării, instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, dezvoltarea coo
perării între toate țările pe baza 
egalității în drepturi, a respec
tării independenței și suverani
tății naționale, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu for
ța. neamestecului în trebu
rile interne.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

0 nouă săptămînă 
a producțiilor record

Pe platforma Combinatului 
siderurgic Galați, în urmă cu 
trei luni a debutat o nouă ini
țiativă a organizației U.T.C. in
titulată „Furnalul tineretului". 
Inițiativa pornea din dorința 
tinerilor care lucrau la furnalul 
nr. 4 de 1 700 m.c., de curînd 
intrat în funcțiune, de a-și in
tensifica eforturile în vederea 
înscrierii acestui nou obiectiv 
cu rezultate cit mai bune în 
fluxul producției marelui com
binat.

— Inițiativa a dat roade bu
ne. ne spunea Iulian Lungu, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
platformă. în primul rînd au 
fost eliminate absențele nemo
tivate. Unul dintre obiective, 
acela al reducerii consumului 
de cocs cu 2 kg'tona de fontă 
a fost și el îndeplinit exemplar, 
în această lună, de pildă, con
sumul de cocs a fost redus nu 
cu 2 kg față de norma planifi
cată, ci cu 14 kg/tona de fontă. 
In cadrul secției, prin eforturi-

ION CHIRIC
(Continuare în pag. a ll-a)

C.S. HUNEDOARA:

Spre cote superioare 
de randament 

și eficiență
Zilele trecute colectivul Com

binatului siderurgic Hunedoara 
a raportat îndeplinirea prevede
rilor cincinalului la producția 
marfă și la producția de oțel. 
Calculele estimative prevăd că 
în. cele 65 de zile care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului se 
va realiza o producție marfă su
plimentară de peste 1.6 miliarde 
lei și se vor elabora în plus 630 
tone oțel. Aceste rezultate de 
prestigiu răsplătesc munca plină 
de dăruire și abnegație desfășu
rată de siderurgiștii hunedoreni 
în cursul acestui an care au de
pășit prevederile la zi cu 46 000 
tone cocs, 25 000 tone fontă, 
48 000 tone oțel și aproape 70 000 
tone laminate finite.

La oțelăria Siemens Martin 
nr. 2, brigăzile de tineri topitori 
de la cuptorul 1 au adresat tine
rilor din celelalte oțelării che
marea ca : ..Fiecare echipă să 
elaboreze zilnic peste sarcinile 
de plan 2 tone oțel".

— Făcînd un calcul sumar, ne 
explică utecistul Ion Băncescu, 
rezultă că în acest fel vom ob
ține zilnic la nivelul secției o 
depășire de cel puțin 50 tone, 
realizare care asigură îndepli
nirea și chiar depășirea angaja
mentului anual.

La chemarea tinerilor oțelari 
au răspuns prin fapte toate for
mațiunile de lucru. Plusul de

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a II-a)

Arta de a fi
tmar

--------------------DAN ZAMFIRESCU --------------------- Preludiu la apariția unui disc
Cantemir — Hasdeu — Iorga 

— Călinescu.
De ce numele acestea răsar în 

conștiința noastră ca o singură 
constelație, un fel de „Carul 
mare" așezat pe bolta culturii 
românești, sporindu-și lumina 
unul prin altul și făcîndu-ne, 
ori de cite ori evocăm ne vre
unul. să ne gîndim, imediat, la 
toți ?

Fiindcă ei sînt creatorii soli
dari ai unui stil, care este stilul 
major al culturii române, și au 
fost eroii unor existente umane 
exemplare nrin triumful asupra 
îngustimilor veacului și adversi
tății oamenilor. Fiindcă în acești 
titani ai culturii noastre s-au 
întruchipat, și De aceste melea
guri. outerile naturii umane pe 
care le admirăm atît de mult 
cînd le găsim întrupate în Leo
nardo sau Michelangelo. Goethe 
sau Balzac. Hegel. Beethoven 
sau Tolstoi. Adevăratele „forțe 
ale naturii" care ne fac să ne 
gîndim la identitatea puterilor 
zămislitoare de munți, oceane, 
păduri si cele ce se zbat și ro
desc sub fragilul os al frunții 
omenești.

Întîiul — Cantemir, „prin care 
simbolizăm nivelul vechiului car-

Suplimentar, 
importante cantități de 
fontă, oțel și laminate

De la începutul anului și pînă 
acum, metalurgiștii de la Com
binatul siderurgic Reșița au rea
lizat suplimentar o producție în 
valoare de peste 112 milioane 
lei, concretizată în peste 1000 
tone cocs. 22 000 tone fontă. 
21 200 tone oțel și peste 30 000 
tone laminate. La obținerea 
acestor bune rezultate, tinerii 
metalurgiști din secțiile combi
natului au contribuit prin anga
jamente și inițiative proprii, de 
o deosebită eficiență. Acțiunile 
de muncă patriotică în sprijinul 
producției, schimburile de onoa-

I. MORARU

(Continuare in pag. a Il-a)

La întrebarea

Ce așteptați, tovarășe ministru, in viitorul 
cincinal de la tinerii care lucrează 

in sectorul dumneavoastră ?

azi ne răspunde 
tovarășul VASILE BUMBĂCEA,

ministrul construcțiilor industriale

Proba vocației de constructor 
-calitate ireproșabilă 
și spirit gospodăresc

In pagina a 2-a

AU ÎNDEPLINIT CINCINALUL
într-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, colec
tivul întreprinderii de utilaj pe
trolier din Tirgoviște raportea
ză îndeplinirea, la 30 octombrie 
1975, a prevederilor planului 
producției globale pe perioada 
1971—1975. Prin realizarea cinci
nalului înainte de termen, pînă 
la sfîrșitul anului 1975, se va asi
gura o producție suplimentară 
de peste 200 milioane lei, con- 

turar român". Apoi Hasdeu. ge
niu uluitor, care-și obligă con
temporanii să năzuiască spre un 
destin universal al culturii noas
tre moderne exaltîndu-i pe căr
turarii trecutului și slăvind ge
niul anonim al poporului dar 
mai presus de toate oferindu-le 
propriul exemplu.

în Nicolae Iorga s-au adunat, 
ca într-un fluviu, puterile și 
izvoarele ivite, secol de secol, 
din geografia tot mai bogată a 
culturii românești.

Model îi este Cantemir. emul, 
fără îndoială Hasdeu. Dar. ca și 
Cantemir, N. Iorga se simte 
ourtînd povara unei istorii pline 
de nenorocuri ce au întîrziat 
pășirea nației și culturii noastre 
in rîndul ..protagoniștilor" isto
riei și culturii mondiale. El se 
consideră prin urmare dator să 
bată la poarta recunoașterii de 
către alții, așezați în locuri mai 
de vază : el se adresează lumii 
in numele alor săi, vrînd să le 
cîștige acestora din urmă un alt 
statut în cunoașterea și prețui
rea generală.

Ny acesta a fost sentimentul 
lui George Călinescu.

Format și afirmat într-o epo-
(Continunrg in pag. a ll-a)

în curind, a 20-a 
șarjă a tineretului
Se vor împlini curînd doi ani, 

de cînd, pe platforma industria
lă a municipiului Tirgoviște. se 
elabora prima șarjă de oțel aliat 
și înalt aliat. în răstimpul celpr 
doi ani care au trecut de la a- 
cest important eveniment, cea 
mai tînără cetate a siderurgiei 
românești a cunoscut numeroase 
alte premiere : punerea în func
țiune a cuptoarelor electrice de 
60 și 100 de tone, cele mai mari 
de acest fel din țară, termina
rea lucrărilor de instalație a la
minorului degrosier, începerea 
lucrărilor de montaj a unui nou 
laminor de benzi electrotehnice. 
O contribuție deosebită la reali* 
zarea acestor obiective impor-

NICOLAE MILITARU

(Continuare in pag. a ll-a) 

^ț.

cretizată în 91 instalații de in
tervenție și punere în producție, 
183 automacarale, mașini și uti
laje prin autoutilare in valoare 
de peste 5 milioane lei, instala
ții pentru forat puțuri de apă, 
alte utilaje și echipamente pen
tru forajul și exploatarea son
delor.

In cadrul rezultatelor obținute 
la planul de producție se înscrie 
și realizarea sarcinilor la export, 
asigurîndu-se pînă la sfîrsitul 
lunii decembrie livrări supli
mentare de peste 100 milioane 
lei valută.

Rezultatele pozitive obținute 
de întreprinderea noastră cen
tenară, care in cursul actualului 
cincinal a beneficiat direct de 
prețioasele dumneavoastră indi
cații, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se scrie în încheie
rea telegramei, vor constitui im
bold în activitatea viitoare.

Vă asigurăm că ne vom con
sacra întreaga capacitate crea
toare și elanul patriotic pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini ce 
ne revin în viitorul cincinal.

★
Industria orașului Pucioasa * 

îndeplinit integral prevederile 
planului cincinal, la data de 30 
octombrie. S-au creat astfel 
condiții ca pină la finele anului 
să se realizeze suplimentar, o 
producție industrială în valoare 
de 154 milioane lei, concretizată 
în 8 milioane metri pătrați țe
sături bumbac, in și cinepă. 600 
tone conserve de legume și fruc
te, 200 garnituri mobilă și al
tele.

In telegrama adresată, cu a- 
cest prilej, Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comite
tul orășenesc de partid Pucioa
sa. se spune :

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din orașul Pucioasa își ex
primă întreaga recunoștință 
pentru ajutorul multilateral 
acordat de dumneavoastră, 
personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu o- 
cazia vizitelor de lucru efec
tuate în județul nostru, și vă 
încredințăm că nu vom precupe
ți nici un efort pentru a ne a- 
duce din plin contribuția la în
florirea și dezvoltarea județului, 
la înfăptuirea sarcinilor majore 
pe care le avem de îndeplinit 
în viitorul cincinal.
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in intimpinarea Congresului al X-lea al I1T.C. și Conferinței a X a a UJLS.C.R.
Proba vocației de constructor 

-calitate ireproșabilă 
si spirit gospodăresc

— în domeniul investiții
lor, tovarășe ministru, eco
nomia noastră socialistă va 
parcurge in următorul cinci
nal cea mai dinamică etapă 
din istoria țării. Aproape 
1 009 de miliarde lei sint alo
cate din bugetul statului 
pentru dezvoltarea în con
tinuare, în ritm înalt a so
cietății. Ce înseamnă aces
ta pentru Ministerul Con
strucțiilor Industriale ?

— Prin programul de investi
ții din perioada 1976—1980, majo
rat față de prevederile Directi
velor Congresului al XI-lta al 
partidului, ministerului nostru i 
se încredințează sarcina de a re
aliza un număr mai mare de ca
pacități de producție, industriale 
și agrozootehnice, decit in ac
tualul cincinal. La nivelul anului 
1980 urmează să înregistrăm, in 
coitipardție cu anul în curs, 
sporuri de aproape 70 la sută 
la producția de construcții-mon- 
taj și de 67 la sută la produc
tivitatea muncii, ceea ce asigură 
pentru ministerul nostru dubla
rea productivității muncii in 
1979, față de cea realizată in 

iar cheltuielile la fiecare 
1 WH) de lei producție vor trebui 
reduse cu cel puțin 42 de lei. 
In cadrul repartizării geografice 
a lucrărilor, va crește ponderea 
celor din județe c« : Bistrița- 
Năsăud, Sălaj, Botoșani, Covas- 
na, Vrancea și altele care peste 
5 am vor trebui să ajungă la 
producția industrială de peste 
10 miliarde lei anual. Se vor a- 
taca mari lucrări pe platforme 
noi, cum ar fi : Năvodari, Giur
giu. Oltenița, Roșiorii de Vede, 
Corabia, Calafat, Lugoj, Zimni- 
cea. De asemenea, pe marile 
platforme industriale- existente 
riht prevăzute noi și- importante 
dezvoltări.

— Aveți o răspundere de
osebit de măre : aceea de a 
construi și pune în funcțiu
ne, la termenele stabilite, 
cea mai mare parte din cele 
circa 2 700 noi obiective in
dustriale și agrozootehnice 
mai importante și numeroa
se dezvoltări. Prin ce măsuri 
veți asigura desfășurarea 
în condiții optime a activi
tății șantierelor în cincina
lul care urmează și respec
tarea termenelor de stat ?

— Ne pregătim din punct de 
vedere tehnic, organizatoric și 
al dotării pentru un progres 
substanțial pe linia industriali
zării lucrărilor, prin creșterea 
gradului de prefabricate și me
canizare, prin aplicarea largă a 
tehnologiilor moderne, astfel in
cit să obținem durate cit mai 
scurte de execuție, o productivi
tate și o calitate înaltă, cu chel
tuieli reduse, îmbunătățind în 
mod substanțial eficiența acti
vității noastre de construcții- 
montaj și aducindu-ne un aport 
mai substanțial la creșterea efi
cienței întregii activități de in
vestiții. In prezent trecem, pe 
unele platforme am și trecut, la 
amenajarea bazelor de producție 
și a căminelor de cazare, care 
să ne permită dezvoltarea rapidă 
a lucrărilor, începind cu primul 
an al viitorului cincinal. Conlu
crăm permanent cu Inspectoratul 
General tie Stat în Construcții 
și' cu institutele de proiectări, 
pentru creșterea gradului de in
dustrializare și prefabricare, 
încă din faza de proiectare.

în ceea ce privește respectarea 
termenelor de punere în funcțiu
ne a capacităților la termenele 
prevăzute in planul de stat, a- 
portul txecutanților este sub
stanțial. dar numai parțial, de
oarece realizarea investițiilor de
pinde în mod determinant și de

VASILE BUMBĂCEA, 
ministrul construcții

lor industriale

activitatea proiectanților, a fur
nizorilor de utilaje și materiale 
și a organelor de avizare. Din 
păcate, cu toate că prevederile 
cincinalului sint bine cunoscute, 
pregătirea investițiilor pentru a- 
nul 1976 este rămasă în urmă. 
In prezent, spre exemplu, avem 
asigurate documentațiile de exe
cuție care reprezintă numai 40 
la sută din volumul de plan pe 
anul viitor. Fără îndoială însă 
că măsurile stabilite de Plenara 
din 21—22 iulie a.c., precum și 
directivele date la fața locului 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
cu prilejul numeroaselor depla
sări și analize făcute in județe 
sau cu ocazia aprobării detaliilor 
de sistematizare a platformelor 
industriale, vor conduce în cel 
mai scurt timp la remedierea 
situației.

— Din cite știm, în ramu
ra construcțiilor lucrează 
cîteva sute de mii de tineri. 
Am dori să ne spuneți, to
varășe ministru, ce proble
me ridică aceștia, ce dolean
țe au și cum le rezolvați ?

— Este adevărat că pe șantie
rele de construcții lucrează un 
număr din ce în ce mai mare de 
tineri. In prezent, numai in ca
drul ministerului nostru, din to
talul de 160 000 de lucrători, pes
te 86 000 sint tineri sub 26 de 
ani. Aceștia așteaptă de la noi, 
în primul rind, să le creăm con
diții de însușire a meseriei, con
diții corespunzătoare de muncă 
și de viață. In prezent, în sub- 
ordinea ministerului funcțio
nează 3 licee industriale de 
construcții și mecanizarea con
strucțiilor (la Arad, Craiova, 
Cîmpulung Moldovenesc) și 9 
grupuri școlare de construcții 
(București, Iași, Sibiu, Pitești, 
Săcele, Dej, Focșani și Tirgoviș- 
te) cu un număr de 12 120 de 
elevi, din care 3 460 fete. Cursu
rile de calificare de gradul I, 
cu scoatere sau fără scoatere din 
producție, sint urmate în prezent 
de aproape 15 000 de cursanți.

In cincinalul viitor, la 5 din 
unitățile școlare existente sint 
prevăzute dezvoltări, iar la Plo
iești, Tg. Secuiesc, Constanța șt 
în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, este prevăzută construirea a 
noi licee industriale de con
strucții. Pentru cazarea tineri* 
lor care lucrează pe șantierele 
investițiilor industriale sau în 
unitățile de deservire, statul alo
că, an de an, fonduri tot mai 
mari. Numai in anul 1975 din 
fondul de investiții se vor da in 
folosință 17 cămine, cu peste 
4 500 locuri, iar din fondurile de 
organizare ale trusturilor, 9 că
mine, cu 2 750 locuri. Planul de 
investiții centralizate pe cin
cinalul viitor prevede, pentru 
ministerul nostru, realizarea a 
67 cămine muncitorești, iar un 
număr aproape egal se va reali
za din fondurile de organizare 
create la dispoziția trusturilor.

In această ordine de idei, aș 
dori să subliniez că, dacă in 
executarea lucrărilor pentru că
mine tinerii constructori își aduc 
un aport remarcabil, este nece
sar ca același efort să fie adus 
și în ceea ce privește exploata
rea corespunzătoare și întreține
rea după darea în folosință.

— Pentru construcții, pen
tru șantiere, rămîne deschi
să problema gospodăririi mai 
chibzuite a materialelor, a 
materiilor prime, a reducerii 
consumurilor specifice și im

plicit a cheltuielilor mate
riale. Ce v-ați propus în a- 
coastă privință pentru ca. 
intr-adevăr, să se resimtă o 
îmbunătățire corespunzătoa
re a eficienței pe șantiere ?

— Această problemă implică 
mai multe aspecte, dar consider 
că in primul rind ea este o pro
blemă de pregătire profesională 
și în același timp de simț de 
responsabilitate și de nivel de 
pregătire politico-ideologică. Nu
mai cel ce înțelege imperativul 
acțiunii de reducere permanen
tă a consumului de materii pri
me și materiale, a economisirii 
fiecărui gram de material, de 
carburant, combustibil sau ener
gie, este in măsură să acțione
ze permanent și perseverent 
pentru aceasta. Nu acțiunile pe
riodice. de campanie, pot să dea 
rezultate, ci numai acțiunile de 
masă, de zi cu zi. exigența față 
de tine și față de tovarășii tăi 
de muncă. Este domeniul în care 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
se poate face simțită din plin 
și cu rezultate de largă pers
pectivă. Uteciștii, toți tinerii, 
prin pregătirea și activitatea 
lor. pot deveni catalizatorii unei 
noi atitudini pe șantierele de 
construcții, pot contribui sub
stanțial la ridicarea eficienței 
întregii noastre activități.

— Ce exigențe ridică cin
cinalul revoluției tehnico- 
științifice pentru constructo
rii, specialiștii și cercetăto
rii din construcțiile indus
triale ?

— Sarcinile mari ce stau în 
fața activității de construcții și 
montaje industriale impun și 
pentru acest sector creșterea 
continuă a rolului cercetării ști
ințifice. Prin excelență, activi
tatea de cercetare în construcții 
este o cercetare aplicativă și deci 
solicit'd participarea concomi
tentă atât a specialiștilor din in
stitutele de. cercetări, cît și a 
celor din proiectare și execuție, 
în urma largii acțiuni inițiate de 
conducerea partidului de inte
grare a invățămintului cu pro
ducția, un rol din ce in ce mai 
mare a început să-l aibă apor
tul cadrelor didactice din insti
tutele de învățămînt superior și 
al tinerilor studenți în rezolva
rea unor teme de cercetare. Mi
nisterul nostru a încheiat con
tracte de cercetare, cu teme con
crete, cu Institutul de construc
ții din București și cu facultă
țile de profil din Iași, Cluj-Na- 
poc* și Timișoara, iar numeroși 
specialiști din invățămintul su
perior participă direct la rezol
varea unor probleme de dificul
tate deosebită in proiectarea și 
execuția lucrărilor industriale.

Principalele obiective ale cer
cetării din sectorul de construc
ții și montaje industriale, în vi
itorul cincinal, le constituie re
ducerea ponderii lucrărilor de 
eonstrucții-montttj în totalul in
vestițiilor, reducerea consumuri
lor de materiale și in mod deo
sebit a metalului, in condițiile 
unor indici de siguranță totală, 
îmbunătățirea concepțiilor de 
alcătuire a construcțiilor și in
stalațiilor prin adoptarea unor 
noi soluții constructive a noi 
materiale de construcții și in
stalații, a noi tehnologii de exe
cuție, perfecționarea proiecte
lor tip etc. Domenii largi ale 
cercetării reprezintă capitole
le privind reducerea greutății 
proprii a construcțiilor, a dimen
siunilor geometrice ale elemen
telor de structură, precum și re
ducerea Substanțială a efortului 
fizic in executarea lucrărilor de 
construcții, montaj și instalații.

Interviu realizat de
ROMULUS LAL

Tinărul îliuță Bălăceanu, de la Întreprinderea „1 Mal“ Ploiești, 
verifică calitatea unui nou reper.

Foto : O. PLEC AN

Manifestări 
cultural-artistice

Expoziție de afiș politic
Continuînd și com

pletând o 
tradiție a 
lor din

frumoasă 
studenți- 
Institutul

bucureștean de ar
hitectură, din iniția
tiva C.U.-A.S.C. din 
institut, a fost orga
nizată în acest an o 
nouă ediție a con
cursului de afiș po- 
litici închinat celor 
două apropiate eve
nimente din viața 
tineretului țării, Con
gresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința 
a X-a a U.A.S.C.R., 
concursul a propus 
participanților ilus
trarea in modalități

clasice diferite, de 
largă inspirație, a u- 
nora dintre ideile 
fundamentale ale 
viziunii partidului 
nostru asupra rolu
lui și locului tinere
tului in societatea 
noastră — puternică 
forță socială a viito
rului nostru și a na
țiunii noastre. El s-a 
bucurat, după cum 
ne-a informat Adina 
Dinescu — președin
tele C.U.A.S.C. din 
institut — de o bo
gată participare, ma
terializată în peste 
200 de lucrări.

Premiile concursu

lui au răsplătit pe 
drept cuvint munca 
și talentul unor ti
neri artiști : Anca 
Pretor, Mădălin Na- 
zarie. Dan Ioniță, 
Viorel Bal aure, Mi
hai Calotă și alții.

După închiderea 
expoziției, găzduită 
in clădirea institu
tului. realizările cele 
mai valoroase vor fi 
expuse în sălile ce 
vor găzdui lucrări
le Congresului al 
X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R.

C. ȘERBAN

Sesiune de comunicări științifice 

ale tinerilor muzeografi
O bogată și interesantă Sesiu

ne de comunicări științifice au 
închinat tinerii cercetători din 
Direcția Patrimoniului Cultural 
Național apropiatului Congres 
al X-lea al U.T.C. și Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R, După 
ce criticul Vasile Drăguț a de
schis sesiunea vorbind despre 
Mihai Viteazul, protector al arte
lor, au prezentat intervenții le
gate de istoria artei românești, 
de problemele valorificării și 
păstrării ei unii dintre cei mai 
tineri cercetători cum ar fi : 
Constantin Chirculescu, Ioana 
Lăzărescu, Mihai Ispir, Anca 
Bratu, Dan Mohanu, Alba De
lia Popa, Andrei Paleolog. Prin
tre subiectele aduse în discuție 
menționăm : „Trepte evolutive 
ale istoriei artei și drumul as
cendent al unei discipline că

tre cunoașterea de sine", „Pro
iectarea mobilierului muzeistic 
— problemă $i aplicație de de
sign", „Metodologia cercetării 
și unele probleme legate de 
interpretarea complexelor de 
artă medievală românească", 
„Structuri stilistice în pictura 
bisericilor maramureșene". „Res
taurarea Culei din Racovița".

Referatele susținute în fața 
a numeroși istorici de artă, mu
zeografi, oameni de cultură au 
adus puncte de vedere noi, pa
sionante, demonstrînd încă o 
dată seriozitatea și dăruirea cu 
care tinerii cercetători se a- 
pleacă asupra inestimabilei arte 
românești, se dedică descoperi
rii și punerii în circulație a va
lorilor artei noastre naționale.

M. IONESCU

ÎNSEMNATE realizări, 
- NOI ANGAJAMENTE -
• REALIZAREA de către colectivul întreprin

derii nr. 2 din Brașov a sarcinilor actualului 
cincinal cu 130 de zile mai devreme este un 
succes la care o contribuție deosebită și-au adu
s-o și tinerii. Participind activ la înfăptuirea 
obiectivelor întrecerii uteciste, manifestfnd spirit 
de inițiativă și pasiune, uteciștii de aici au efec
tuat numai în ultimii doi ani 200 000 ore muncă 
patriotică in sprijinul producției, realizind pro
duse in valoare de 1 960 000 lei, au colectat 994 
tone fier vechi ; in cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică nefinanțată ei au efectuat un număr 
de 464 000 ore realizind lucrări în valoare de 
2 440 000 lei : peste 1 700 tineri au participat la 
olimpiade pe meserii. în cinstea apropiatelor 
evenimente din viața tineretului țării, uteciștii 
din întreprindere și de la Grupul școlar s-au 
angajat să efectueze 10 000 de ore muncă peste 
program în sprijinul producției, să colecteze 20 
tone fier vechi și să realizeze un volum de 
muncă voluntar-patriotică de peste 20 000 ore : 
perioada 20—31 octombrie a fost declarată decadă 
record în producție.

Cu aceeași hotărire fermă de a întîmpina Con
gresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a 
a U.A.S.C.R. cu rezultate cit mai bune in pro
ducție, acționează și tinerii de la întreprinderea 
de radiatoare și cabluri din Brașov. Pînă la 
deschiderea forumului tineretului, uteciștii de 
aici și-au propus să realizeze : radiatoare de di
ferite tipuri în valoare de 5 200 lei, 10 tone

cablu oțel și tracțiune, 14,3 tone cablu aluminiu, 
efectuarea unui număr de 600 ore muncă patrio
tică în sprijinul producției și a 2 000 ore muncă 
pentru înfrumusețarea întreprinderii.

• MARILE evenimente din viața tineretului 
țării, Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința 
a X-a a U.A.S.C.R., sint întimpinate în întreaga 
țară cu realizări deosebite. în cursul anului mai 
mult de două milioane și jumătate de tineri au 
participat în peste 3 000 de șantiere și tabere de 
muncă patriotică la realizarea unor importante 
obiective de investiții în industrie, agricultură, 
în domeniul social-cultural și edilitar gospodă
resc, la efectuarea unor lucrări de îmbunătățiri 
funciare, la stringerea recoltelor. De asemenea, 
ei au contribuit la redarea in circuitul economic 
a unor însemnate cantități de deșeuri metalice 
textile, hîrtie, valoarea acestor acțiuni ridicîn- 
du-se la peste 2,7 miliarde de lei.

• SĂPTÂMÎNA oare se încheie, premergă- 
toare înaltului forum tineresc a constituit pen
tru tinerii din Reghin prilej de manifestare a 
entuziasmului în muncă, de depășire a propriilor 
recorduri. Uteciștii de la I.P.L. și „Republica" 
raportează Congresului obținerea unei producții 
suplimentare în valoare de 400 000 lei. La rîndul 
lor, uteciștii de la I.U.P.S. au amenajat prin 
muncă patriotică o magazie pentru produse 
finite.

MIRCEA BORDA

Prin pasiune, organizare 
și inițiativă- 

patriei, cit mai mult 
oțel!

C.S. GALAȚI
(Urmare din pag. I)

le tinerilor, acest furnal se în
scrie cu cele mai bune rezul
tate.

— Să reținem și un alt fapt 
deosebit de semnificativ, ne pro
pune inginerul Ștefan Banu. șe
ful secției furnale. Luna trecu
tă. cu peste 30 de Zile înainte 
de termenul planificat, acest 
furnal și-a atins parametrii pro
iectați. Este primul furnal do la 
Galați care lucrează la parame
trii proiectați încă din a cincea 
lună de la intrarea în funcțiune. 
Pe 1 noiembrie. în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C., Ia 
furnalul tineretului de la Com
binatul siderurgic Galați începe 
o nouă săptămină a producțiilor 
record. Tinerii furnaliști prin
tre care Franț Chiper. Mihai 
Gheorghe. Traian Danilov și 
Viorel Crăiescu sint hotărițf ca, 
în zilele Congresului, la acest 
furnal să ardă continuu flacăra 
afirmării, să dobîndeaseă noi 
succese, să-și pună în valoare 
întreaga lor capacitate de dă
ruire.

C.S. REȘIȚA
(Urmare din pag. I)

re organizate, ca și eforturile 
permanente ale tinerilor din 
toate sectoarele de producție ale 
combinatului pentru folosirea la 
întreaga capacitate a furnalelor 
și cuptoarelor, a tuturor insta
lațiilor și agregatelor, au permis 
realizarea unui spor de produc
ție de 9 70G tone oțel și aproape 
10 000 tone laminate. în fiecare 
organizație U.T.C. s-au stabilit o- 
biective precise, au fost organiza
te acțiuni proprii in cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
în aceasta lună, de pildă, 
cei peste 550 de tineri de 
la secția de reparații și mon
taje siderurgice și-au propus 
și au reușit să asigure fierul 
vechi necesar pentru 4 șarje de 
oțel. Din fierul vechi adunat nu
mai în această lună de tinerii 
din combinat, uteciștii de la

Pentru a crea posibilitatea 
elevilor să cunoască 

Bucureștiul

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI Șl RESTAURANTE 

- BUCUREȘTI

orgonizeaază pentru școli 
excursii de 4 ore de cu
noaștere a Capitalei și 
cu vizitarea unui muzeu sau a 
Grâdinii zoologice din pâdu- 
rea Băneasa.

Excursiile se organizează la 
cererea școlilor in fiecare luni 
pînă vineri la prețul de 
9,10 lei.

înscrierile se primesc la fi
liala de turism din Bd. Bâl- 
cescu, nr. 35 telefon 15 04 11.

Direcția generală a poștelor 
și telecomunicațiilor anunță 
că a început obohorea la 
îiore și reviste pe unul 1976

Cititorii care doresc sâ re
înnoiască abonamentele ce 
expira la 31 XII 1975 sau sâ 
contracteze altele noi pentru 
anul viitor, se vor adresa Ofi
ciilor P.T.T.R,, factorilor și a- 
genților poștali, precum și di- 
fuzorilor de presâ din între
prinderi, instituții, organizații, 
școli etc. de la orașe și sate.

Pentru informare solicitați 
Catalogul presei editate in 
Republica Socialista România 
ediția 1976.

(Urmare din pag. I)

că de mari împliniri istorice și 
de strălucite izbînzi culturale, 
contemporanul lui Iorga. Sado- 
veanu. Rebreanu. Arghezi. Ba- 
covia, elevul lui Pârvăn Si Ovid 
Densușianu și colegul de gene
rație al lui Blaga. Ion Barbu. 
Camil Petrescu. Mihai Ralea, 
Tudor Vianu. G. Călinescu s-a 
simțit, cu mîndrie suwbă. ex
ponentul și exegetul unei cul
turi Ce se numără printre cele 
mai vechi, mai complexe și mai 
valoroase din Europa. S-a sim
țit reprezentind o ..strălucită li
teratură" comparabilă cu oricare 
din marile literaturi ale lumii, 
Indiferent de cît Știu sau un Știu 
alții despre ea. A început 
prin a demonstra în Emi- 
nescu un creator de amploarea 
și universalitatea lui Goethe si 
a culminat scriind epopeea ge
niului creator românesc. Istoria 
literaturii române de la origini 
pînă în prezent este cea mai 
înaltă expresie — alături de 
Trilogiile lui Blâga — â con
științei de sine a Culturii româ
ne ajunsă pe pragul unei uni
versale afirmări și recunoașteri. 
Călinescu — omul și geniul — 
reflecta în personalitatea sa 
creatoare. asemene» unui a- 
dînc și limpede lac de munte, 
imensitate® cerului de deasupra 
și măreția lui.

G. Călinescu a fost.' încă din 
viâță. un adevărat mit pentru 
generațiile tinere. începind cu 
primele serii de studenți. 
de la Iași, și pînă la ulti
mii săi auditori, care $i-l amin
tesc de la „cursurile speciălte" 
dedicate lui Eminescu Și Crean
gă. unde profesorul vorbea tam- 
ponîndu-și discret, la intervale

tot mai dese, gura năpădită de 
șuvițele de singe ce-i anunțau 
apropiatul sfîrșit. Simbol sublim 
pentru acela in care viața, pă
timirile și izbînzile șirului de 
creatori ai acestui popor se 
transformaseră în propriul singe 
și propria răsuflare.

Cei care au avut fericirea să 
asiste la rarele dar extraordi
narele sale apariții publice, nu-i 
vor uita niciodată glasul cu in
flexiuni ciudate, care șoca la 
început, pentru ca. pe măsură 
ce se încălzea și sculpta idee®, 
încălzind-o prin urcușurile și co-

„Electreeord", inițiatoanea pre
țiosului disc George Călinescu 
citește din versurile sale apă
rut in. 1965, puțină vreme de la 
moartea autorului, ne dăruiește 
un alt moment ce poate fi tre
cut între „zilele de aur ale scrip
turilor române" : cuvîntarea la 
propria-i aniversare intitulată 
de autorul însuși A fi tin&r.

împlinind 60 de ani, G. Căli
nescu a rostit atunci, la 29 iunie 
1959, despre sine însuși, mulțu
mind forurilor și Vorbitorilor 
ce-1 omagiaseră. cea mai com
pletă, mai lucidă și mai cumpă-

a ne aminti datoria de a con
tinua pe drumul pe care 
G. Călinescu ne cheamă me
reu către zările cele largi 
ale culturii românești, spre ma
rile zboruri ale gîndului, spre 
marile ambiții constructive în
temeiate pe munca îndîrjită de 
fiecare zi.

Am fi nespus de fericiți dacă 
rindurile de față ar găsi ecou 
și ar determina pe cei ce hotă
răsc tirajele discurilor de lite
ratură română să se gindească, 
atunci cînd vor fi întrebați, nu 
numai la calcule materiale de

ARTA DE A F! TÎNĂR
borîșurile lui, să devină un e- 
lement de vrajă. definitoriu 
pentru geniul purtătorului său, 
așa cum se întîmplase cîndva cu 
Nicolae Iorga. îmi răsună ade
sea în amintire cuvîntarea rosti
tă sub bolțile Academiei Româ
ne la sărbătorirea lui Mihail 
Sâdoveânu cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani. A fost, neîndoielnic, 
culmea oratoriei călinesciene. și 
este meritul Rad io televiziunii 
române de a ne fi păstrat-o in*- 
tegral pe bandă de magnetofon. 
Cînd cei ce o dețin vor hotări 
transpunerea ei pe disc, aceia 
căre nu 1-âu văzut și nu l-au 
auzit niciodată pe G. Călinescu 
vor dobîndi cel mai neprețuit 
da r !

Pînă atunci, Casa de discuri

nită caracterizare a ceea ce-î 
făcuse „misterul" și farmecul 
geniului său : arta de a îi tînăr. 
De a păstra, pentru sine și pen
tru misiunea ce și-o asumase — 
de educator al generațiilor care 
se perindau — toate virtuțile ti
nereții, oțelite Și înarmate dc 
ani cu darurile bărbăției și vîrs- 
tei toamnei, care este anotim
pul roadelor.

Această cuvîntare este una 
din cele mai frumoase pagini de 
etică din cîte s-au scris în limba 
română, comparabilă cu Memo
rialele lui Pârvan și Cugetările 
lui Nîcolae Iorga. „Cîntată" de 
glasul autorului, profesiunea de 
credință pecetluită cu mărturia 
unei vieți și unei opere nepie
ritoare răzbate pînă la noi spre

moment, ci și la zecile, la su
tele de mii de tineri care ar 
dori sa asculte pe G. Călines
cu. Am fi fericiți să Știm că, 
în genere, destinul uneori vi
treg al acestor discuri, impor
tante în opera de educație a ti
nerelor generații. își va găsi un 
ochi atent și o mină cu putere 
de decizie acolo unde se pro
iectează înzestrarea cu „material 
didactic" a școlilor noastre. 
Căci nu o dată, stînd de vorbă 
cu luminatul și entuziastul di
rector al Casei de discuri ,.E- 
lectrecord", muzicianul și mu
zicologul Teodor Carțiș, îndă
rătnic promovator al „scriptu
rilor române" prin acest admi
rabil mijloc de difuzare care

este discul, am fost obligat să 
constat că strădaniile entuzias
tului colectiv nu se bucură 
încă de înțelegerea și sprijinul 
sistematic pe care Ie merită. Și 
constatăm împreună, nu fără 
melancolie, că dacă în bugetul 
anual al fiecărei școli medii 
s-ar prevedea pre|ul a două 
scaune ce se cer înlocuite pen
tru achiziționarea de discuri 
conținînd versurile sau drama
turgia clasicilor noștri și a ma
rilor scriitori contemporani, în 
interpretări celebre sau în in
terpretarea autorilor înșiși, â- 
tunci glasul lui Sadoveanu, 
Blaga, Baco via. Zahar ia Stancu, 
Geb Bogza. Philippi de ar ră
suna pînă în ultimul cătun 
după ora de limba română ; a- 
tunci orele de literatură națio
nală s-ar însufleți prin ilustrări 
de neuitat ; atunci ultimul pui 
de țăran l-ar asculta la ora de 
română, pe Vraca citind din 
Eminescu și pe Cal bore® nu in- 
terpretînd pe Ștefan cel Mare.

Vorbim foarte mult de edu
cația patriotică a tinerelor ge
nerații. Un fapt ar fi și sprijini
rea acțiunii ..Electrecordului" 
de a reda tinerelor generații pe 
G. Călinescu. măcar în această 
ipostază a unei voci nemuri
toare. ca și gîndurile pe care ni 
le rostește. ..Electrecordul" pro
iectează. dealtfel, o impunătoa
re trilogie discofilică : cele trei 
cuvîntări despre Eminescu, Ca- 
ragiale și Sadoveanu, însoțite de 
textele tipărite. Va îi apariția 
lor una din sărbătorile culturii 
românești $i ale tinereții noastră 
însetate de prezența marilor ma
eștri.

cuptorul tineretului au elaborat 
suplimentar 6 șarje de oțel. 
Preocupați să mărească cît mai 
mult producția de laminate a 
combinatului, tinerii de la secția 
laminoare au hotărît să organi
zeze in această duminică un 
schimb de onoare dedicat Con
gresului. în cadrul căruia se vor 
realiza peste 700 tone de lami
nate peste plan. Acționînd cu a- 
ceeași hotărire și in lunile ur
mătoare tinerii, alături de între
gul colectiv, vor contribui la rea
lizarea pînă la sfirșitul anului a 
cel puțin 320 tone cocs, 8 000 
tone fontă, 5 000 tone oțel și 
4 000 tone laminate.

C.O.S. TÎRGOVIȘTE
(Urmare din pag. 1)

tante și-au adus-o și cele cîteva 
mii de tineri care muncesc la 
Combinatul de oțeluri speciale, 
în cadrul inițiativei „Investiția 
tineretului" lansată la începutul 
acestui an. uteciștii au între
prins acțiuni de muncă patrio
tică în valoare de peste 14 000 000 
lei. acțiuni ce au contribuit la 
punerea în funcțiune. înainte de 
termen, a unor utilaje și suban
sambluri, la economisirea unor 
importante cantități de materiale 
și materii prime. Tinerii oțelari 
au preluat toate operațiunile de 
elaborare a oțelului la cuptorul 
nr. 3 de 50 de tone și cuptorul 
nr. 4 de 60 de tone, elaborind 
pînă in prezent 19 „șarje ale ti
neretului". Rezultatul acestor 
inițiative ale uteciștilor se 
concretizează în peste 220 tone 
oțel special peste plan în eco
nomii de materii prime și mate
riale în valoare de peste 
2 000 000 lei. în cinstea Congre
sului al X-lea al U.T.C. și a 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
tinerii siderurgiști tîrgovișteni 
vOr elabora in aceste zile cea 
de-a 20-a șarjă a tineretului cu 
o capacitate de peste 54 tone 
oțel, obținut din fierul vechi 
strîns în această săptămină de 
către uteciștii din județul Dîm
bovița.

C.S. HUNEDOARA
(Urmare din pag. I) 

producție înregistrat zilnic a fost 
superior celui stabilit inițial.

— Ca să ne menținem în frun
te. mărturisește tînărul prim-to- 
pitor Cornel Bucur, am căutat 
să perfecționăm tehnologia de 
elaborare și turnare, să folosim 
agregatele la capacitatea maxi
mă. Eforturile noastre au fost 
încununate de succes. Reducînd 
durata de elaborare a șarjelor 
cu circa jumătate de oră. spo
rind concomitent greutatea a- 
cestora cu 5—10 tone am obți
nut suplimentar la cuptorul 1 in 
primele 10 luni ale anului peste 
4 500 tone oțel. Realizări simila
re raportează și tinerii de la 
furnalul de 1 000 mc. Aplicînd 
inițiativa „Timpul afectat fiecă
rei reparații planificate să fie 
scurtat cu o ora“, ei produc lu
nar 180 tone de fontă peste plan 
cu cocs economisit.

în aceste zile premergătoare 
Congresului al X-lea al U.T.C., 
la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara a fost inițiată sub 
genericul „Ștafeta muncii" o 
decadă a recordurilor în produc
ție. Ca și acțiunile similare des
fășurate în trecut ea își propune 
să contribuie la mobilizarea mai 
activă ă tinerilor, la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor economi
ce. reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie. întărirea dis
ciplinei. perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, ridicarea 
întregii activități la noi cote de 
randament și eficiență. în aceas
tă decadă tinerii siderurgiști 
s-ău angajat Să producă supli
mentar 250 tone cocs. 600 000 
tone fontă. 350 tone oțel și 450 
tone laminate, să economisească 
20 tone cărămidă refractară, 
2 300 kg metale. 100 kg fero
aliaje și peste 500 000 kWh ener
gie.

45000 pionieri 
buzoieni - 

45000 fapte 
deosebite dăruite 
partidului și tării

Sub acest generic bogat 
în semnificații și deschizînd 
cîmp larg inițiativei. înce- 
pînd cu prima decadă a lunii 
octombrie în cartea muncii 
pionierești au început să se 
sțringă acele fapte de muncă 
și viată cu care ei s-au an
gajat să întimpine cea de a 
IlI-a Conferință națională a 
organizației pionierilor. Ei 
au participat ia ample acți
uni de muncă patriotică pen
tru stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei de pe te
renurile fermelor din I.A.S., 
C.A.P., ale stațiunilor de cer
cetări etc. La Pietroasele, pe 
Dealul tezaurului, elevii școli
lor generale nr. 1 și 2 Co- 
chirleanca, Șarînga. Pietroa
sele, Smeeni, Cîrligu Mare, 
Școala generală nr. 9 Buzău 
au recoltat peste 650 tone de 
struguri, ceea ce înseamnă 
80 tone peste plan. Cunosc 
oamenii, s-au obișnuit cu ei. 
au învățat întregul proces de 
vinificare, amplasarea soiuri
lor, punctele de lucru. Con
ducerea Stațiunii de cerce
tări viticole din localitate a 
avut numai cuvinte de laudă 
Ia adresa lor. Le-a solicitat 
și în continuare sprijinul. 
Alții au ieșit la recoltat po
rumb și legume. La Stațiunea 
legumicolă Simileasca, ele
vii Școlii generale nr. 11 au 
afectat 1158 ore strînge- 
rii și depozitării legumelor 
și zarzavaturilor. Cei de la 
școlile generale nr. 3, 6 și 7 
au efectuat 1 230 ore de mun
că patriotică pe șantierul de 
construcții din microraionul 
5 ajutind Ia nivelarea tere
nului și amenajarea spatiilor 
verzi.

• In această perioadă 
rindurile pionierilor au spo
rit prin primirea a noi mem
bri în organizație, primiri ce 
au fost organizate : Ia Dof- 
tana (cei de la Liceul peda
gogic). la Cimitirul eroilor 
români din Buzău (Școala 
generală nr. 15), la tabăra 
de sculptură Măgura (Școala 
generală nr. 5 și Liceul de 
muzică).

• în fiecare marți și joi, 
în sălile de festivități ale în
treprinderilor buzoiene și 
cluburi, în colaborare cu co
mitetele U.T.C. de aici s-au 
organizat întîlniri cu mun
citori frnntășî, cu activiști de 
partid și de stat, dezbateri 
pe diferite teme. Toate ur
mate de programe artistice 
prezentate de pionieri. Iată 
citeva : „Exemplele lor ne 
însuflețesc" ; „Codul etic al 
pionierului — îndreptar de 
conduită în școală, familie si 
societate" ; „Gindim. învă
țăm, muncim și trăim în 
chip comunist" ; „Brigada 
științifică în dialog cu pio
nierii".

• Se va desfășura de ase
menea etapa pe comună a 
concursurilor județene: „Fie
care pionier și școlar un co
lecționar al elementelor de 
etnografie și artă populară 
locală", cel al brigăzilor ar
tistice de agitație „In pri
mele rînduri", vor fi pregătite 
festivalul de teatru, poezie 
patriotică și revoluționară 
„Partid, inima țării", ștafeta 
pionierească ..Tot înainte" 
dedicată celei de a IlI-a Con
ferințe naționale a organi
zației pionierilor.

ION MIHALACHE
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN PORTUGALIA
9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe generalul 

Carlos Fabiao, generalul Otelo 

Saraiva de Carvalho, 

viceamiralul Armando Rodrigues 

Figueiras Soares și generalul 

Jose Alberto Morais e Silva

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

S-A iNTlLNIT CU MEMBRI Al CONSILIULUI
REVOLUȚIEI Șl Al MIȘCĂRII FORȚELOR

ARMATE DIN PORTUGALIA

în cursul dimineții de joi, 30 
octombrie, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, succesiv, la 
Palatul Queluz, pe generalul 
Carlos Fabiao, șeful Statului 
Major al Trupelor de uscat, 
generalul Otelo Saraiva de 
Carvalho, șeful Comandamen
tului Operațional Continental 
(COPCON), viceamiralul Ar
mando Rodrigues Figueiras Soa
res. șeful Statului Major al ma
rinei portugheze, și generalul 
Jose Alberto Morais e Silva, șe
ful Statului Major al forțelor 
aeriene portugheze, membri ai 
Consiliului Revoluției.

In timpul întrevederilor a fost 
relevată contribuția hotărîtoare

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE MINISTRUL DE EXTERNE,

ERNESTO MELO ANTUNES

Președintele Republicii So- 
'cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi după- 
amiază, la Palatul Queluz, pe 
Ernesto Melo Antunes. membru 
al Consiliului Revoluției, mi
nistrul de externe al Portugaliei.

Cuvacest prilej, a fost efectuat 
un schimb de păreri cu privire 
la stadiul actual și fructificarea 
posibilităților de dezvoltare a 
raporturilor dintre România și 

pe care armata portugheză a a- 
vut-o în revoluția de la 25 apri
lie 1974. care a dus la lichidarea 
dictaturii fasciste și a deschis 
posibilități largi Portugaliei, po
porului portughez să pășească 
pe calea construirii unei vieți 
noi. democratice, să treacă la li
chidarea colonialismului, să rea
lizeze profunde reforme sociâl- 
economice.

S-a subliniat, de asemenea, ro
lul însemnat ce revine Mișcării 
Forțelor Armate portugheze în 
strînsă unitate cu poporul in a- 
pârarea cuceririlor revoluționa
re, în dezvoltarea democratică a 
țării, în garantarea independen
ței și suveranității naționale, în

Portugalia, a creșterii conh/cră- 
rii dintre ele pe tărîmul vieții 
internaționale, pentru pace, 
securitate și cooperare în Eu
ropa și Întreaga lume, pentru o 
nouă ordine economică și poli
tică internațională.

în timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale evoluției 
situației politice din Portugalia, 
perspectivele' consolidării și 

promovarea progresului eco
nomic și social in Portugalia.

In cursul convorbirilor, con
ducătorii militari portughezi au 
salutat cu multă căldură vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Portugalia. S-a exprimat deo
potrivă hotărîrea de a se ac
ționa pentru amplificarea rela
țiilor. pe diverse planuri, dintre 
România și Portugalia. dintre 
forțele armate din cele două 
țări. în folosul dezvoltării prie
teniei și conlucrării dintre po
poarele român și portughez, al 
păcii, colaborării și înțelegerii 
între națiuni.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

dezvoltării Portugaliei pe cale 
democratică, ale luptei poporu
lui portughez pentru progres 
social. S-a relevat importanța 
realizării unei st rinse colaborări 
între Mișcarea Forțelor Armate 
și popor pentru asigurarea și 
garantarea apărării cuceririlor 
revoluționare și înaintării Por
tugaliei pe calea democrației și 
progresului.

Primirea generalului Otelo Saraiva de Carvalho

Primirea viceamiralului Armando Rodrigues Figueiras Soares

Național de Inginerie Civilă, 
ing. Julio Ferry Borges, de in
gineri și cercetători ai acestui 
prestigios institut, profilat pe 
cercetări aplicate in domeniul
ingineriei civile — 
cu diferite utilități, 
hidraulice. poduri, 
porturi, mijloace de

construcții 
structuri 
drumuri, 

transport,
rezistența materialelor și altele. 

Oaspeții sint invitați în aula
institutului, unde directorul Ju
lio Ferry Borges face o scurtă 
prezentare a profilului și a ac
tivităților desfășurate de Labo

La LaboratorulNațional de Inginerie Civilă
în cursul dimineții de joi, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Laboratorul Național de 
Inginerie Civilă din Lisabona.

I^a intrare, unde erau arbora
te drapelele de stat ale celor 
două țări, inalții oaspeți români 
au fost intîmpinați cu cordiali
tate de președintele Portugaliei. 
Francisco da Costa Gomes, și 
doamna Maria Estela da Costa 
Gomes, de ministrul lucrărilor 
sociale, Alvaro Veiga de Olivei
ra. de directorul Laboratorului 

ratorul Național de Inginerie 
Civilă, subliniind legăturile sale 
de cooperare pe plan interna
țional și preocuparea de a le 
extinde și diversifica în viitor. 
La sfîrșitul prezentării, directo
rul a înminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu unele lucrări 
de cercetare științifică, precum 
și o carte a sa privind siguranța 
structurilor, lucrare tradusă și 
editată în România. Inalții oas
peți sînt invitați apoi să sem
neze în Cartea de onoare.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Costa Gomes și 
doamna Maria Estela da Costa 
Gomes, au vizitat principalele 
secții și servicii ale institutului, 
începînd cu o expoziție de ma
chete și fotografii ale unor im
portante lucrări, executate la 
cererea unor beneficiari din alte 
țări, ca Brazilia, Norvegia, Sta
tele Unite ale Americii, Spania. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

primesc explicații amănunțite 
despre echipamentul, aparatele 
și instalațiile din secția de stu
dii și construcții de aparate, din 
secția de structuri, baraje și 
hidraulică, ca și din cea de cer
cetări seismice, despre centrul 
de calcul, unde, intre altele, se 
află în fază de testare un mo
dern computer de mare capaci
tate, despre metodele utilizate 
în elaborarea proiectelor și exe
cutarea lor.

Inalții oaspeți români s-au 
interesat de unele soluții teh
nologice experimentate de insti
tut în construcția de clădiri- 
turn, de cercetările referitoare 
la construcția barajelor, rezis
tența materialelor, eficiența e- 
conomică a materialelor folosite 
la construcții, apreciind soluțiile 
ingenioase ale amplasării și 
funcționalității diferitelor clă
diri ale institutului.

Ultimele momente ale vizitei 
se desfășoară în zona vastelor 
pavilioane unde specialiștii in
stitutului au reconstruit riguros, 
la scară redusă, estuarul fluviu

(Urmare din pag. I)

mân cu forțele patriotice, de
mocratice și progresiste portu
gheze.

Salutînd pe ofițerii portughezi 
prezenți la întâlnire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus că în
cearcă un sentiment de deose
bită satisfacție de a se întîlni 
cu membri ai Consiliului Revo
luției, ai Mișcării Forțelor Ar
mate care au jucat un rol deter
minant în victoria revoluției ar
mate de la 25 aprilie 1974.

La rugămintea reprezentanți
lor armatei portugheze, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
răspuns la unele întrebări cu 
privire la momentele de seamă 
ale procesului revoluționar din 
România, la modul în care po
porul român a răsturnat dictatu-» 
ra fascistă și a trecut la con
struirea noii societăți, la rolul 
Însemnat îndeplinit de armata 
română în pășirea României pe 
calea socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat apoi, pe larg, lupta 
desfășurată de poporul român 
sub conducerea Partidului Co
munist Român pentru doborârea 
dictaturii fasciste antoneeciene, 
rolul hotărî tor pe care l-a avut 
Partidul Comunist Român în în
făptuirea actului istoric de la 23 
August 1944, unitatea tuturor 
forțelor' antifasciste, între care și 
armata. în pregătirea și desfă
șurarea insurecției naționale ar
mate antifasciste și ant imperi
aliste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat principalele etape în 
dezvoltarea României pe calea 
construirii socialismului, impor
tanța pe care a avut-o și o are 
unitatea dintre clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate, lupta 
unită a întregului popor, inclu
siv a armatei, în opera de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Întîlniri
Tovarășul Emil Drăgănescu, 

viceprim-ministru al guvernului, 
a avut întîlniri cu Luis Marques 
do Carmo, ministrul industriei și 
tehnologiei, și cu Antonio Lo
pes Cardoso, ministrul agricultu
rii.

în vederea îndeplinirii sarci
nilor trasate de cei doi pre
ședinți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și general Francisco 
da Costa Gomes, a fost analizat, 
cu acest prilej, stadiul realiză
rii înțelegerilor convenite între 
cele două țări pe linia dezvol
tării relațiilor de cooperare e- 
conomică și schimburilor co
merciale. Totodată, au fost sta
bilite noi acțiuni de cooperare în 
domeniile chimiei, minier-petro- 
lier, construcții și reparații na
vale, precum și în alte domenii.

Părțile au căzut de acord a- 
supra necesității intensificării 
acțiunilor de cooperare româno- 
portugheze în cadrul schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări.

La întîlniri a participat Con
stantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale.

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. împreună cu Con
stantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, s-a întîlnit cu Jorge 
Campinos, ministrul comerțului 
exterior al Portugaliei.

lui Tejo. cu toate particularită
țile malurilor. Aparatele de 
măsură amplasate pe malurile 
acestui estuar în miniatură în
registrează continuu mișcarea 
undelor și fenomenul mareelor, 
permițînd, de asemenea, studie
rea complexă a problemelor 
privind deplasarea curenților 
din adîncurile apei, eroziunea 
țărmului, inundațiile etc.

Zona pavilioanelor mai cu
prinde un număr de alte insta- 
Lații-machete, utilizate pentru 
studierea problemelor hidrauli
ce și a construcțiilor de baraje, 
inclusiv a unor baraje în arc 
dispus invers decît cele obiș
nuite.

La încheierea vizitei, gazdele 
i-au oferit tovarășei Elena 
Ceaușescu un frumos buchet de 
flori.

Directorul institutului a ținut 
să-și exprime satisfacția și bu
curia pentru vizita efectuată la 
institut de înalții oaspeți ro
mâni, aducîndu-le calde mulțu
miri pentru această onoare. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 

în cursul întâlnirii. desfășura
tă intr-o ambianță de prietenie, 
s-a evidențiat însemnătatea slu
jirii de către militari a cauzei 
libertății, bunăstării și progresu
lui fiecărui popor, a apărării cu
ceririlor pe calea eliberării na
ționale și sociale, pentru garan
tarea dreptului fiecărei națiuni 
de a-și hotărî in mod indepen
dent destinele, fără nici un a- 
mestec din afară.

In cadrul discuțiilor, s-a evi
dențiat însemnătatea deosebită 
a dezvoltării raporturilor dintre 
România și Portugalia, dintre 
armatele celor două țări, în in
teresul întăririi și diversifi
cării relațiilor dintre cele dotiâ 
popoare. în acest context, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a invi
tat o delegație a Mișcării. For
țelor Armate să facă o vizită în 
România și a exprimat dorință 
ca între militarii din cele două 
țări să se dezvolte schimburi 
de delegații, pentru-o mat bună 
cunoaștere reciprocă,. pentru. e- 
profundarea prieteniei dintre 
poporul român și portughez/

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat participanților la întil
nire. tuturor reprezentanților 
Mișcării Forțelor Armato multe 
succese în activitatea .de • sluji
re a poporului portughez,-îri*a- 
părarea dezvoltării libere (și Jh- 
dependente a națiunii portu
gheze pe calea construirii .unei 
vieți noi. in conformitate cu (in
teresele și aspirațiile fundamen
tale de progres și prosperitate 
ale poporului portughez.

In încheiere, amiralul Rosa 
Coutinho a mulțumit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
expunerea făcută, rugîndu-1 să 
primească expresia respectului 
și înaltei considerații pe care cei 
prezenți o au față de bogata, sa 
experiență revoluționară, față 
de marea sa contribuție Ia în
tărirea prieteniei dintre poporul 
român și poporul portughez.

de lucru
Au fost discutate probleme 

legate de dezvoltarea schimbu
rilor comerciale româno-portu- 
gheze șl diversificarea relații
lor economice dintre cele două 
țări.

Tovarășul George Macovescu,; 
ministrul afacerilor externe, s-a, 
întîlnit cu Ernesto Melo An
tunes, ministrul afacerilor ex
terne al Portugaliei. Au fost'; 
discutate aspecte ale relațiilor 
dintre cele două ministere pri
vind colaborarea româno-portu- 
gheză în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și în diverse; 
organisme ale O.N.U. De 
asemenea, s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale, în spe
cial situația din Europa și din 
Orientul Mijlociu, problema Ci
prului, problema dezarmării și 
necesitatea întăririi rolului 
O.N.U. în viața iriternațională-

Tovarășul general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major, a avut, îm
preună cu tovarășul Nicolae 
Doicaru, consilier al președinte
lui Republicii, o întîlnire cu 
generalul Otelo Saraiva de Car
valho, șeful Comandamentu
lui Operațional Continental 
(COPCON).

Cu acest prilej au fost dis
cutate aspecte privind colabora
rea prietenească dintre cele 
două armate, precum și dezvol
tarea schimbului de delegații 
militare.

felicitat conducerea și pe spe
cialiștii institutului pentru acti
vitatea pe care o desfășoară, 
apreciind că există posibilități 
de promovare a colaborării cu 
instituții similare românești, pe 
lima extinderii și adîncirii re
lațiilor de cooperare științifică 
și tehnica între România și 
Portugalia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost însoțiți în vizita efectuată 
la Laboratorul Național de In
ginerie Civilă de tovarășii Emil 
Draganescu, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
general-colonel Ion Comam 
prim-adjuhct al ministrului a- 
părăru naționale și șef al Ma- 
relui Stat Major, Nicolae Doi- 
S?ru\ consilier al președintelui- 
României, și de ambasadorul 
roman la Lisabona, Marin Ilies
cu.

— Reportajul vizitei și teie- 
fotoffrafiile au fost realizate de 
trimișii speciali AGERPRES.



Vizita primului ministru 
al guvernului român

în R. P. Polonă
Continuîndu-și vizita oficială 

de prietenie în Polonia, tovară
șul Manea Mănescu, primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și persoane
le oficiale care 11 însoțesc, au 
fost joi oaspeții voievodatului 
Gdansk.

în cursul vizitei Ia șantierele 
navale din Gdansk, au fost abor
date probleme de cooperare în 
producție, de asigurare a repa
rării navelor livrate de acest 
șantier României.

La bordul unei motonave, 
oaspeții români au vizitat zona 
portului Gdansk, precum și noua 
poartă maritimă poloneză 
Portul Nordic.

La Westerplatte primul 
nistru al guvernului român 
depus o coroană de flori la 
numentul ostașilor polonezi.

Tot la Gdansk au mai fost vi
zitate și alte obiective economi
ce și social-culturale.

Tadeusz Fiszbach, prim-sepre- 
tar al Comitetului voievodal 
Gdansk al P.M.U.P., președinte
le Consiliului popular voievodal, ' 
a oferit un dejun în onoarea to
varășului Manea Mănescu.

în timpul vizitei la Gdansk, , 
tovarășul Manea Mănescu a fost

însoțit de Tadeusz Pyka, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Stanislaw Trepczynski, 

. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat. Au fost prezenți Aurel 
Duca, ambasadorul României la 
Varșovia, $i Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul Poloniei 
București.

Seara, delegația română 
reîntors la Varșovia.

la

s-a

mi-
a

mo

• LA 30 octombrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Suedia, Teodor Vasiliu, a 
prezentat scrisorile de acredi
tare regelui Suediei, Cari al 
XVI-lea Gustaf.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
urări de fericire personală si 
sănătate suveranului Suediei, de 
pace și prosperitate poporului 
suedez. Mulțumind, regele Cari 
al XVI-lea Gustaf a adresat, la 
rindul său, președintelui Româ
niei urările sale de bine și fe
ricire, de succes în activitatea 
pe care o desfășoară.

Independența, 
cooperarea și dialogul 
-principii de bază 
ale politicii externe 

franceze
Luînd cuvîntul in Adunarea 

Națională ministrul de ex
terne, Jean Șauvagnargues, 
a reafirmat principiile esen
țiale ale politicii Franței în 
domeniul relațiilor interna
ționale — „Independența, co
operarea și dialogul".

Evocînd situația din cadrul 
Pieței comune, el a subliniat 
că „cei 
de a se 
levînd, 
gențele 
interese 
Europă (a celor nouă — n.n) 
artificial construită, fără a 
ține cont de realitățile națio
nale. s-ar prăbuși Ia cea mai 
mică adiere de vînt". a afir
mat ministrul francez.

nouă" sînt departe 
prezenta uniți, re
in context, diver- 
de interpretare și 
contradictorii. ..O

NAȚIUNILE UNITE

Convorbiri economice
romano-americane

Cu prilejul vizitei pe care o 
întreprinde în Statele Unite ale 
Americii, tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, la 29 octombrie a fost sem
nat acordul de cooperare în pro
ducția și comercializarea trans
misiilor hidraulice între „I.C.E. 
Universal tractor" și firma ame
ricană „Clarck Equipment".

In aceeași zi. Ion Pățan a 
avut, în orașul Chicago, o întîl- 
nire de lucru cu reprezentanți

ai 22 de firme americane, mem
bre ale Comitetului pentru co
merțul internațional din zona 
centrală a S.U.A., consacrată 
examinării unor noi posibilități 
de schimburi comerciale și de 
cooperare cu țara noastră. De 
asemenea, au fost analizate cu 
conducerile companiilor Moto
rola și Sears căile concrete de 
colaborare’ cu organizațiile eco
nomice românești în sectoarele 
electronică, telecomunicații și 
industrie ușoară.

Printre cele 40 de 
orașe cehoslovace care 
conservă aproximativ 
10 000 obiective cu va
loare istorică, Bratis
lava — metropola e- 
conomică și culturală a 
Republicii Socialiste 
Slovace — ocupă un 
Ioc aparte, grație mo
numentelor de artă și 
cultură dintre care u- 
nele datează de 2 000 
de ani. Situata pe ma
lurile Dunării și încer
cuită de Carpații Mici, 
Bratislava are, in con
cepția locuitorilor ei, 
eîteva dominante ca
racteristice : castelul 
medieval al Măriei 
Tereza, unde se desfă
șoară astăzi importan
te manifestări, cetatea 
Devin, cu rădăcini ro
mane. reclădită in stil 
gotic. Teatrul național 
slovac (1886) în stil 
neo-Renâștere. recent 
restaurat, Academia 
Istropolitana — cea 
mai veche universi
tate, fondată în 1466 ; 
și nu în ultimul rînd, 
o construcție mai uti
litară. rod al eforturi
lor oțelarilor din Os
trava și care-și dato
rează numele unui mo
ment remarcabil în 
istoria contemporană 
slovacă — „Podul 
Insurecției Naționale 
Slovace".

In perimetrul punc
tat de aceste 
nante trăiesc 
300 000 locuitori, a că
ror medie de vîrstă 
este de 32 ani. Bratis
lava este socotită una 
din cele mai tinere 
capitale din întreaga 
Europă. Tinerețea ei se 
regăsește cel mai les
ne pe șantierele des
chise ale orașului. Po
litica de dezvoltare a

tuturor regiunilor țării 
a transformat Slovacia 
intr-un adevărat șan
tier. Mii și mii de fii 
de țărani au îndrăgit 
treptat munca de con-

domi- 
peste

Ambasadorul român la O.N.U
primit de Kurt Waldheim

Joi dimineața, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
l-a primit pe ambasadorul 
României la O.N.U., Ion Datcu. 
Reprezentantul român a pre
zentat secretarului general po
ziția României cu privire la îm
bunătățirea și democratizarea 
activității Organizației Națiuni
lor Unite, la întărirea rolului 
său în realizarea colaborării în
tre toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, a unei lumi 
mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice. De asemenea, Ion 
Datcu a prezentat poziția 
României în problema dezar
mării generate și totale, subli
niind prioritatea urgentă ce 
trebuie acordată dezarmării nu
cleare.

Secretarul general a apreciat 
pozitiv dezvoltarea continuă a

colaborării României cu O.N.U,, 
sprijinul constant acordat de 
țara noastră organizației și 
preocuparea sa, personal a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea rolului și întă
rirea eficientei O.N.U. în cîmpul 
vast al vieții politice și econo
mice internaționale.

ORIENTUL
APROPIAT

REZOLUȚII IN „PROBLEMA COREEANA"
Comitetul pentru problemele 

politice și de securitate al Adu
nării Generale a O.N.U. a adop
tat. la punctul „Problema co
reeană", un proiect de rezoluție, 
supus dezbaterilor de un grup de 
44 de state socialiste și nealini
ate, între care și România.

Proiectul de rezoluție •— adop
tat cu 51 de voturi, 38 împotrivă 
și 50 de abțineri — subliniază 
obligațiile asumate de statele 
membre ale O.N.U. de a respecta 
principiile egalității și autode
terminării popoarelor și de a se 
abține să intervină în afacerile 
interne ale statelor.

Considerînd că este conform 
principiilor Cartei de a încuraja 
poporul coreean să realizeze cit 
mai curînd posibil reunificarea 
tării sale, pe baza principiilor 
reunificării pașnice, indepen
denței și marii unități naționale 
și sperînd în continuarea dialo
gului între Nord și Sud. în con
formitate cu spiritul Declarației 
comune din 4 iulie 1972, rezolu-

provenit! din mediul 
rural, la Bratislava 
numărul lor fiind doar 
cu eîteva procente mai 
mic. Fenomenul aces
tei profunde mutații 
petrecute în preocupă
rile și viața oameni
lor de pe aceste me
leaguri este opera a- 
nilor socialismului. Zo
nelor tradiționale ale 
industriei din împre
jurimea orașelor Pra
ga, Ostrava și regiu
nea de Ia poalele mun
ților Krusne hory Ii se 
adaugă cele nou con
struite de la Bratislava 
și Koăice. Tineretul 
Bratislavei a contri
buit din plin la în-

ÎNNOIRI
LA BRATISLAVA

structor, însușindu-și 
meserii dintre cele mai 
diverse ; trecînd de pe 
schele în halele ridi
cate de ei, au devenit 
furnaliști, oțelari, la- 
minoriști, electroniști, 
adîncindu-șî pregăti
rea profesională pe 
băncile școlilor de ca
lificare. La scara în
tregii Slovacii, 90 la 
sută din muncitorii de 
pe șantiere sint tineri

scrierea orașului 
pe coordonatele indus
trializării moderne. 
„Noi construim ceea 
ce proiectăm noi în
șine". Aceasta este de
viza tinerilor din ma
rile întreprinderi ale 
capitalei Slovaciei cum 
sînt Combinatul chi
mic „Slovnaft" 
..Meopta", precum 
din unele cu tradiții 
mai vechi, dar recon-

și
Și

struite in ultimii ani 
ca : Uzinele chimice 
„Gheorghi Dimitrov", 
„Matador", „Tesla".

Bratislava este atit 
orașul noilor între
prinderi și cartiere de 
locuit, al șantierelor 
muncii și elanului ti
neresc, cit și al școli
lor și institutelor de 
invățămînt superior 
care pregătesc genera
ția de mîine a orașu
lui. Numărul elevilor 
la școlile tehnice este 
de patru ori mai mare, 
în prezent, în compa
rație cu 1945. Este de 
remarcat, de aseme
nea, creșterea rapidă a 
numărului studenților. 
Un exemplu edificator 
pentru avîntul fără 
precedent pe care l-a 
cunoscut învățămîntul 
în această parte a 
Cehoslovaciei, îl oferă 
Institutul Tehnic Slo
vac. înainte de 1945 
nu exista nici un in
stitut tehnic superior 
în întreaga Slovacie. 
Tn prezent, în cadrul 
celor patru facultăți, 
de electrotehnică, chi
mie industrială, con
strucții și mecanică, 
studiază 11009 stu- 
denți. Peste 20 000 in
gineri, absolvenți ai 
institutului din Bra
tislava, ocupă un loc 
de muncă în industria 
republicii și în fiecare 
an de pe băncile insti
tutului ies 1 200 de noi 
ingineri, cu un nivel 
de pregătire cores
punzător cerințelor tot 
mai mari ale revolu
ției tehnico-științifice. 
Institutul este înzes
trat ’ cu 4 cămine in 
care locuiesc 60 la sută 
dintre studenți. In 
Bratislava își au. de 
asemenea, sediul Uni
versitatea Komensky. 
Institutul de economie, 
precum șî alte insti
tute de invățămînt 
superior.

Iată eîteva fapte 
despre viața și rodni
cia muncii generației 
tinere a unui oraș aflat 
în plină devenire pe 
coordonatele dezvoltă
rii socialiste.
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• DUPĂ CUM informează a- 
gențiile United Press interna
tional și France Presse, sub a- 
cuzația de participare la acțiuni 
teroriste, poliția spaniolă a ares
tat, în ultimele zile, 21 de per
soane. Arestările au fost efectu
ate in oracle Bilbao, Guernica, 
Usturla și Amorețrieta.

precum și la protejarea vieții 
oamenilor.

• LA MINISTERUL Afaceri
lor Externe al R.D.G., împuter- 
niciții Guvernului R.D.G; și Se
natului Jțerhnului occidental au 
efectuat u>« schimb de scrisori 
privind măsurile de salvare, în 
cazuri de accidente, in anumite 
sectoare ale apelor de frontieră 
ale R. D. Germane cu Berlinul 
occidental.

Odată cu această înțelegere în
tre Guvernul R.D.G. și Senatul 
Berlinului occidental au putut fi 
încheiate cu succes tratativele 
inițiate la propunerea R.D.G. cu 
scopul de a contribui la destin
derea și normalizarea relațiilor,

• PREȘEDINTELE FINLAN
DEI, Urho Kekkonen, l-a desem
nat pe Martti Miettunen, mem
bru al Partidului de Centru, să 
formeze un nou cabinet, care să 
pună capăt crizei guvernamen
tale declanșate în urmă cu a- 
proape cinci luni.

în legătură cu aceasta, Martti 
Miettunen a declarat că va în
cerca să alcătuiască o formulă 
largă de coaliție, care să includă 
comuniști, social-democrați, re
prezentanți ai unor formațiuni 
politice de centru, precum și ai 
partidelor popular și liberal.

• NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian, președinte
le Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, a sosit la Pekin 
împreună cu Sarin Chhak, mi- 
nistrul de externe al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al

Cambodgiei, și alte persoane ofi
ciale cambodgiene, informează 
agenția China Nouă.

• LA 30 OCTOMBRIE, 
avion de pasageri iugoslav 
prăbușit in apropierea aeropor
tului din Praga. La bordul avio
nului se aflau 115 pasageri și 5 
membri ai echipajului. Potrivit 
agenției CTK, în această 
trofă. și-au pierdut viața 
persoane.

un 
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Roma• JOI s-a desfășurat la 
reuniunea trimestrială a Consi
liului Ministerial al C.E.E. con
sacrată cooperării ..celor nouă" 
în domeniul politicii externe.

Reuniunea, ale cărei lucrări 
au fost prezidate de ministrul 
de externe al Italiei, Mariano 
Rumor, a debutat cu o exami
nare a rezultatelor Conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și cooperare.

ția subliniază necesitatea adop
tării de noi măsuri hotărite, pen
tru a se pune capăt amestecului 
străin în treburile interne ale 
poporului coreean.

în. consecință, prin rezoluția 
adoptată se cere dizolvarea așa- 
numitului Comandament al Nați
unilor Unite din Sudul Coreei și 
retragerea tuturor trupelor stră
ine staționate in această parte 
a țării sub drapelul O.N.U. Păr
țile direct interesate sînt che
mate să înlocuiască acordul de 
armistițiu militar cu un acord 
de pace, facilitind astfel rela
xarea încordării, menținerea și 
consolidarea păcii în Coreea.

Prin ultimul punct al rezolu
ției, Nordul și Sudul Coreei sint 
chemate să respecte principiile 
Declarației comune din 4 iulie 
1972 și să ia măsuri practice 
pentru încetarea înarmărilor, 
reducerea considerabilă a forțe
lor armate ale ambelor părți 
pină la un nivel de paritate în
tre ele. prevenind izbucnirea de 
conflicte armate și oferind ga
ranții împotriva folosirii forței, 
înlăturînd astfel posibilitatea 
confruntării militare și menținînd 
o pace durabilă în Coreea, du- 
cînd la accelerarea reunificării 
independente și pașnice a țării.

La același punct, Comitetul po
litic a adoptat un proiect de re
zoluție inițiat de un grup de 
state occidentale. Acest proiect 
a întrunit 59 de voturi ; 51 de 
state au votat împotriva sa. iar 
29 s-au abținut. Documentul nu 
prevede retragerea trupelor stră
ine din sudul Coreei, nici desfi
ințarea Comandamentului Nați
unilor Unite și nici încheierea u- 
nui acord de pace între Statele 
Unite și R.P.D. Coreeană.

Luind cuvîntul în fața Adu
nării Generale a O.N.U., pre
ședintele Republicii Arabe E- 
gipt, Anwar Sadat, a cerut se
cretarului general al Națiunilor 
Unite și celor două țări copre
ședinte ale Conferinței de la Ge
neva — Uniunea Sovietică și 
Statele Unite — să înceapă ime
diat consultările cu toate păr
țile interesate, inclusiv cu Orga
nizația pentru Eliberarea Pales
tinei, în vederea redeschiderii, 
intr-un viitor apropiat, a confe
rinței de la Geneva pentru pace 
in Orientul Apropiat — relatează 
agenția M.E.N. Președintele e- 
giptean. arată agenția, a cerut 
Adunării să adopte o rezoluție 
care să recunoască dreptui 
O.E.P. de a lua parte la confe
rința de la Geneva, în calitate 
de reprezentant legitim al po
porului palestinian, în deplină 
egalitate cu celelalte părți par
ticipante.

Președintele Sadat a lansat un 
apel statelor membre ale O.N.U. 
pentru ca 1976 să fie considerat 
..anul poporului palestinian". Re- 
ferindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, vorbitorul a arătat 
că, în prezent, există premise 
unice în vederea instaurării pă
cii, care nu au mai fost întîlnite 
niciodată în istoria acestui con
flict. Cele două acorduri de dez
angajare in Sinai, precum și a- 
cordul din Golan, a menționat 
el, reprezintă însă doar acțiuni 
limitate, care contribuie numai 
la crearea unei atmosfere adec
vate pentru realizarea unei so
luții globale. Președintele egip
tean a subliniat rolul important 
ce revine. în acest sens. Orga
nizației Națiunilor Unite.

Un nou acord de încetare a 
focului — al zecelea — care tre
buia să intre în vigoare miercuri 
seara, la ora 22.30 GMT, nu 
era încă respectat joi după-a- 
miază de grupările rivale din 
Beirut. Acestea au continuat 
schimburile de focuri de arme 
automate și duelurile de arti
lerie. provocînd noi morți și 
răniți — 57 și, respectiv. 75.

Ministrul libanez al sănătății 
a anunțat la postul de radio 
Liban că spitalele din Beirut 
sînt atît de încărcate cu răniți, 
incit nu îi mai pot primi pe cei 
care continuă să fie aduși și, pe 
de altă parte, stocurile de medi
camente și de singe pentru 
transfuzii sînt pe sfirșite.

Cine plătește pentru New York?
Cu prilejul u- 

nui discurs rostii, 
miercuri, în fața 
clubului presei din 
Washington. pre
ședintele S.U.A., Ge
rald Ford, a de
clarat că va res
pinge orice proiect 
de lege prin care 
sînt mobilizate fon
duri federale în sco
pul depășirii difi
cultăților financiare 
ale orașului New 
York. în schimb, 
președintele a ară
tat că intenționează 
să înainteze Congre
sului un proiect de 
lege, care să permi
tă New York-ului 
să se folosească de 
legislația privind fa
limentele în vederea 
reorganizării finan
țelor sale sub su
praveghere judiciară 
în cazul încetării e-

fectuării plăților. 
Președintele a spus, 
de asemenea, că gu
vernul federal va 
acorda un ajutor 
pentru unele cate
gorii de servicii.

Conform mecanis
mului propus de 
președintele Gerald 
Ford, orașul New 
York poate să se 
adreseze tribunalu
lui federal din New 
York pentru a cere, 
în anumite condiții, 
un moratoriu asupra 
datoriei sale.

Președintele a re
cunoscut însă că 
proiectul său nu este 
suficient pentru a 
pune în ordine fi
nanțele New York- 
ului. Șeful adminis
trației americane și-a 
exprimat convinge
rea că statul și ora
șul New York ar pu-

tea să ia împreună 
măsurile necesare 
pentru evitarea u- 
nui crah financiar 
al municipalității. 
„Sarcina de a repa
ra erorile New York- 
ului nu revine 
populației america
ne sau guvernului", 
a arătat, in încheie
re, președintele a- 
merican.

După cum s-a mai 
anunțat, guvernato
rul statului New 
York, Hugh Carey, 
și primarul Abraham 
Beame, au adresat 
Congresului apelul 
de a sprijini muni
cipalitatea în efor
turile de depășire a 
crizei financiare a 
marelui oraș. Defi
citul bugetar cumu
lat de administrația 
newyorkeză totali
zează. în prezent, 
13 miliarde dolari.

• CEL MAI PUTERNIC MICROSCOP DIN LUME a fost pus la 
punct în laboratoarele secției de inginerie a Universității din 
Tokio. Acest microscop, ce poate mări de 500 000 de ori, măsoară 
6.7 metri in înălțime și este așezat pe o structură care împiedică 
vibrațiile. Rarametrii tehnici — 1 250 000 volți tensiune și 1,43 
angshomi (a suta milionime de centimetru) putere separatoare — 
fac ca aparatul să fie considerat cel mal puternic din lume. 
• NAUFRAGIAȚI TIMP DE OPT ZILE PE MARE. Trei naufra- 
giați de pe un cargou sub pavilion liberian au fost „culeși" 
miercuri la aproximativ 100 de kilometri sud de Hong Kong după 
opt zile petrecute in plină mare fără altă hrană decit lapte con
centrat, pe care l-au amestecat cu apă de mare. Grav avariată 
de’taifunul „Flossie"", la 21 octombrie, nava fusese abandonată, 
cei treizeci de membri ai echipajului ocupînd singura ambarca
țiune de salvare disponibilă. Se speră în regăsirea și a altor 
supraviețuitori • VINURI VECHI LA LICITAȚIE. La licitația 
programată pentru 4 decembrie Ia Londra de galeriile de artă 
„Christie’s", va fi vîndută o valoroasă colecție de vinuri vechi și 
rare. „Piesa de rezistență" a acesteia pare a fi o sticlă de jumă
tate de litru de „1727 Rudesheimer Apostelwein", vin alb cu ve
nerabila vîrstă de... 248 ani ! îmbuteliat la Brema, în 1727. vinul 
se află in stare perfectă de conservare. In lume există numai 
trei sticle de vin cu o asemenea vîrstă • O TABĂRĂ A LUI 
ALEXANDRU CEL MARE DESCOPERITA IN TADJIKISTAN. 
Vestigiile unei tabere fortificate stabilite in anul 329 i.e.n. de către 
Alexandru cel Mare au fost date la iveală în apropierea orașului 
Leninabad din Tadjikistan — Uniunea Sovietică. Tabăra, ale că
rei ziduri sînt bine conservate, era situată pe malul sting al 
Sîr-Dariei'. In cursul săpăturilor au fost găsite, totodată, mai 
multe obiecte și diverse ustensile • ANALFABETISMUL IN 
S.U.A. Peste 23 de milioane de americani între 18 și 65 de ani 
sînt ,.fuficțional analfabeți“, arată un studiu realizat de către un 
grup de cercetători ai Universității din Texas. Persoanele chestio
nate (aproximativ un american din cinci) sînt incapabile să 
citească în mod corect anunțurile din ziare, ------- ---------------
zătoare" și „șocantă" potrivit raportului 
BURTON BOLNAV DE MALARIE ? Se pare 
suferi de o criză de malarie și a trebuit să 
nul din BOstwaria, unde își petrece, de la 10 
lună de miere cu vechea și noua sa soție.
Secretarul său particular, care desmințise miercuri zvonul că Liz 
Taylor ar suferi de această maladie, a recunoscut, 24 de ore mai 
tîrziu, că Richard Burton pare să o fi contractat, neglijind să ia 
cu regularitate medicamentele preventive reglementare.

observație „surprin- 
citat « RICHARD 

că celebrul actor ar 
fie evacuat cu avio- 
octombrie, o a doua 

Elizabeth Taylor.

TELEGRAMĂ
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO

MÂN a trimis celui de-al XV-Iea Congres al PARTIDULUI CO
MUNIST DIN NORVEGIA, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său ge

neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, al tuturor oamenilor muncii 
din România socialistă, adresăm participanților la cel de-al XV-lea 
Congres al Partidului Comunist din Norvegia, comuniștilor. întregii 
clase muncitoare norvegiene, un călduros salut frățesc, împreună 
eu un mesaj de prietenie și solidaritate internationalists.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile unor profunde 
schimbări în raportul de forțe, ale unor puternice transformări po
litice. economice și sociale, ale creșterii conștiinței și participării 
maselor populare la rezolvarea, pe o bază nouă, in interesul tu
turor națiunilor, a problemelor complexe ale vieții contemporane. 
In prezent, se impune intensificarea luptei unite pe scară naționa
la și internațională a tuturor forțelor muncitorești, progresiste, de
mocratice și antiimperialiste pentru întărirea cursului spre destin
dere, colaborare și securitate în Europa și în lume, pentru lichi
darea subdezvoltării, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste de dominație, inechitate și asuprire, pentru o nouă 
ordine economică și politică internațională, pentru apărarea inte
reselor oamenilor muncii și lărgirea drepturilor și libertăților de
mocratice, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pinul bogățiilor sale, de a-și hotărî în mod liber și independent 
soarta, conform intereselor și aspirațiilor sale, fără nici un amestec 
din afară.

Folosim acest prilej pentru a exprima satisfacția față de legă
turile de prietenie și colaborare tovărășească ce unesc partidele 
noastre, pe baza respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică și, in același timp, să reafirmăm ho- 
tărîrea noastră de a acționa pentru amplificarea raporturilor de 
conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Norvegia în interesul întăriru^ prieteniei dintre cele două par
tide, țări și popoare, al solidarității și colaborării dintre partidele 
comuniste și muncitorești, dintre toate forțele antiimperialiste.

Dorim, totodată, să reafirmăm dorința noastră de a dezvolta 
relațiile politice, economice, culturale, științifice și în alte domenii 
dintre Republica Socialistă România și Norvegia, spre folosul celor 
două popoare, al păcii și colaborării in : Europa și in lume.

Urăm, dragi tovarăși, succes deplin lucrărilor Congresului, acti
vității pe care o veți desfășura pentru împlinirea aspirațiilor clasei 
muncitoare, ale poporului norvegian, pentru promovarea cauzei pă
cii, democrației și socialismului.

Ședința Cons liului miljjar al Forțelor Armate Unite 
și consfătuirea cadrelor de conducere 

ale armatelor statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia

în perioada 27—30 octombrie 
în Republica Socialistă Româ
nia, la București, sub președin
ția comandantului suprem al 
Forțelor Armate Unite, mareșal 
al Uniunii Sovietice I. I. Iaku- 
bovski, s-a desfășurat ședința 
ordinară a Consiliului militar și 
consfătuirea cadrelor de condu
cere ale categoriilor de forțe ar
mate ale armatelor statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia.

în cadrul Consiliului militar 
și al consfătuirii s-a făcut bi
lanțul pregătirii operative și de 
luptă a Forțelor Armate Unite,

★
Membrii Consiliului militar al 

Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, care au luat parte 
la ședința ordinară a Consiliu
lui și la consfătuirea cadrelor de 
conducere desfășurate la Bucu
rești. au fost primiți, joi după- 
amiază. la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român.

în numele conducerii de par
tid și de stat, personal al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului • Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Oprea și Gheorghe Radulescu, 
membri ai Comitetului Politic

s-au stabilit sarcini pentru anul 
1976. de asemenea s-au analizat 
probleme care prezintă interes 
reciproc pentru armatele statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Ministerul Apărării Naționale 
al Republicii Socialiste Româ
nia a prezentat în cadrul schim
bului de experiență unele acti
vități de instruire din Armata 
Republicii Socialiste România.

Ședința Consiliului militar și 
consfătuirea s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de lucru tovără
șească, în spiritul prieteniei și 
al colaborării strînse.

★ ★
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-miniștri ai guvernului, și 
general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale. au salutat pe membrii 
Consiliului militar.

Mulțumind, comandantul su
prem al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, mareșal al 
Uniunii Sovietice, I. I. Iaku- 
bovski, a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste. România, 
cele mai bune urări, iar po
porului român urări de prospe
ritate.

A avut Ioc, apoi, o convorbire, 
care a decurs într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Sosirea unor delegații 
de peste hotare la Congresul 
al X-lea al U.T.C. și Conferința 

a X-a a U.A.S.C.R.
Marți au sosit in Capitală- 

delegați ai organizațiilor străine 
de tineret și studenți. invitate 
să asiste la lucrările Congresu
lui al X-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist și ale Conferin
ței a X-a a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România :

UNIUNEA TINERETULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR 
„HO ȘI MIN" DIN REPUBLICA 
VIETNAMULUI DE SUD, re
prezentată de Trinh Ngoc Chau, 
membru al Comitetului Execu
tiv Permanent al Uniunii :

FEDERAȚIA TINERETULUI, 
ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR, 
DE ELIBERARE DIN SÂIGON 
— ORAȘUL „HO ȘI MIN". re
prezentată de Huynh Tan. Mam, 
membru al Comitetului Execu
tiv Permanent al Federației ;

ORGANIZAȚIA TINERETU
LUI DEMOCRAT UNIT 
(EDON) DIN CIPRU, repre
zentată de Andreas Oratis,

membru al Consiliului Executiv 
al EDON ;

LIGA TINERETULUI COMU
NIST DIN DANEMARCA, re
prezentată de Cristensen Jens 
Winther, membru al Comitetu
lui Central al Ligii.

La sosire, pe aeroportul Bucu
rești -Otopeni, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Cristina 
Luca, secretar al C.C. al U.T.C.. 
Florea Diaconescu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C.. Paula 
Szanto, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C.R.. de activiști 
ai C.C. al U.T.C. și ai Consiliu
lui U.A.S.C.R.

★
Delegațiile de peste hotare, 

sosite pină în prezent pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C. și ale 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.. 
au avut convorbiri la C.C. al 
U.T.C., au vizitat obiective so
cial-culturale și istorice din 
București și din județul Prahova.

A treia ediție a „Cupei tineretului"
Duminică, 2 noiembrie, se 

va da startul în cea de-a 
treia ediție a „Cupei tine
retului", competiție de am
ploare menită să stimuleze 
activitatea sportivă de masă 
din țara noastră.

Incepind deci de duminică 
sute de mii de tineri și ti
nere se vor intrece la disci

plinele sportive specifice se
zonului de toamnă și de 
iarnă, primele concursuri 
programate fiind cele de 
cros, tenis de masă, trîntă 
și șah.

în asociațiile sportive din 
orașe și sate se fac intense 
pregătiri pentru a asigura 
participanților cele mai bu
ne condiții de întrecere.

9 TURNEUL zonal masculin 
de șah de la Vrața a continuat 
cu runda a șasea, în care marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
a cîștigat la Czerniak (Israel). 
Matulovici l-a învins pe Letzel
ter, iar partidele Ermenkov-Ma- 
tanovici, Duebail-Neckar, Sigur- 
jonsson-Bednarski, Radulov-Ree 
și Sax-Wirtenson s-au încheiat 
remiză.

în clasament conduc Gheor
ghiu (România), Ermenkov (Bul
garia) și Sigurjonsson (Islanda) 
cu cîie 4 puncte, urmați de Ma- 
tanovici (Iugoslavia) — 3.5
puncte (1), Radulov (Bulgaria) 
și Ree (Olanda) — cu cite 3,5 
puncte etc.

• SELECȚIONATA feminină 
de handbal a României a susți

nut în Danemarca două meciuri 
amicale cu reprezentativa țării- 
gazdă. In ambele partide, vic
toria a revenit handbalistelor 
românce, cu scorurile de 17-*11 
(8—5) și respectiv 13—10 (6—4).

• TURNEUL internațional de 
tenis care se desfășoară în sala 
,.Pierre de Coubertin" din Pa
ris a programat primele partide 
din turul doi al probei de sim
plu bărbați. Jucătorul român 
Ilie Nista.se l-a intilnit pe Vic
tor Pecci (Paraguay), în fața 
căruia a cîștigat cu 6—2, 6—2. 
Argentinianul Guillermo Vilas 
l-a eliminat cu 6—2. 6—1 pe 
australianul Barry Phillips Mo
ore, iar olandezul Tom Okker a 
dispus cu 7—5, 7—5 de polone
zul Wojcek Fibak.
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în județul Brăila 
s-a încheiat 

semănatul griuluî
Mecanizatorii, lucrătorii din 

întreprinderile agricole de stat, 
țăranii cooperatori și specialiștii 
din agricultura județului Brăila 
raportează că în ziua de 30 oc
tombrie au încheiat semănatul 
griului pe întreaga suprafață 
planificată, se spune in , tele
grama adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. de către Comite
tul județean Brăila al P.C.R.

Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se arată în încheierea telegra
mei, să nu precupețim nici un 
efort pentru a termina, pină la 
data de 15 noiembrie a.c. eli
berarea terenului și executarea 
ogoareloi' de toamnă pe întreaga 
suorafață, punînd astfel baze 
solide recoltei primului an al 
viitorului cincinal.

SOSIRI
Joi după-amiază. a sosit în 

Capitală delegația partidului 
„Noua Democrație" din Grecia, 
condusă de Gheorghios Bakatse- 
los, fost ministru, deputat in 
parlamentul elen, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., efectuează 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte î 
Gheorghios Tzitzicostas, Panaio- 
tis Gherakis, Stavros Tataridis 
și Ioanis Antonopoulos, deputați 
în Parlamentul elen.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost întîmpinați 
de Corneliu Mănescu, Ion Catri- 
nescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
deputați in M.A.N., Vasile Șan- 
dru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. și Nicolae Iones- 
cu. șef de sector la C.C. al P.C.R.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Elene la București, 
Dimitri Papadakis.

★
Joi dimineața a sosit la Bucu

rești, delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, con
dusă de D.N. Haritonov, ad
junct al ministrului învățămin- 
tului superior și mediu de spe
cialitate din R.S.F.S.R.. care la 
invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., va participa la ma
nifestările ce vor avea loc in 
țara noastră, cu prilejul celei 
de-a 58-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de Vasile 
Alexandrescu, adjunct al minis
trului educației și învățămîntu- 
lui. Petru Despot, membru al 
Comitetului Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R.. mem
bru in Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.. de membri și 
activiști ai consiliului.

Au fost prezenți, de aseme
nea, reprezentanți ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

VIZITA
în cursul zilei de joî. șefii 

misiunilor diplomatice din țări
le latino-americane acreditați 
la București au făcut, la invi
tația conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, o vizită in 
județul Prahova.

iNTlLNlRE
Dr. Katharina Focke, minis

trul federal al tineretului, fa
miliei și sănătății al R.F. Ger
mania. s-a întîlnit joi dimineața 
cu Radu Păun, ministrul sănă
tății.

Cu acest prilej a avut loc o 
informare reciprocă asupra ac
tivității celor două ministere și 
au fost discutate probleme so
ciale privind dezvoltarea colabo
rării bilaterale în domeniul să
nătății.

A luat parte Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la 
București.

Oaspetele a vizitat în cursul 
zilei Institutul național de ge
rontologie și geriatrie, precum 
și Spitalul Fundeni din Capi
tală.

AMBASADORII

PRIETENIEI
în cadrul programului „Amba

sadorii prieteniei" se află în tara 
noastră un grup de cadre didac
tice și specialiști în domeniul in- 
vățămîntului artistic din Statele 
Unite ale Americii, care va vizita 
instituții de invățămînt și cul
tură, va _ participa la spectacole 
și expoziții ale elevilor și stu
denților. Joi, oaspeții au făcut 
o vizită la Ministerul Educației 
și învățămîntului, unde au fost 
primiți de tovarășul Paul Nicu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul educației și 
învățămîntului. Erau de față 
Harry W. Morgan, președintele 
programului „Ambasadorii prie
teniei" și F. W. Rogers, directo
rul Alianței pentru educație ar
tistică din S.U.A.

MANIFESTARE
Joi după-amiază, Institutul 

român pentru relațiile cultu
rale cu Străinătatea a organizat 
o manifestare culturală cu prile
jul Zilei naționale a Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare.

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 „Magazinul cu 
30 ooo de produse". 20,20 File de 
dicționar. Film artistic : „Lupoai
ca". 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică ușoară. 
17.20 Anchetă socială : „Stil și... 
stiluri". 17,55 Vetre folclorice : 
Harghita 18,25 Vîrstele peliculei. 
19.15 Publicitate. 19.20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Opera — 
frescă sonoră a istoriei'. Selectiuni 
din opera „Decebal". 20,20 Viata 
economică a Capitalei. 20.45 Telex. 
20.50 Teatru scurt : „Lumea zice 
că...“. 21,40 Treptele afirmării. 22,15 
închiderea programului.
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