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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a paisprezecea sesiune 

a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 29 octombrie 1974, ora 10 dimineața.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

MAREA ÎNTRECERE 
SOCIALISTĂ 
IN CINSTEA 
CONGRESULUI

Au îndeplinit pianul 
pe 4 ani din cincinal

O Flota fluvială a țării noastre a Îndeplinit sarcinile pe 4 ani din cincinal cu trei luni mai devreme. La acest succes au contribuit, în bună parte, măsurile adoptate de Comandamentul flotei fluviale NAVROM, între care extinderea navigației pe timp de noapte, introducerea și generalizarea metodelor moderne de operare a naivelor. De la Începutul cincinalului și pînă in prezent, capacitatea flotei fluviale de mărfuri a crescut cu 100 000 tone, iar a celei de pasageri cu peste 1170 locuri.« Alte două întreprinderi importante — Combinatul de celuloză și hîrtie „Letea" și întreprinderea de șuruburi — s-au adăugat pe lista unităților industriale din județul Bacău care au atins cotele finale ale sarcinilor de pian pe 4 ani din actualul cincinal.
o Industria municipiului Cluj- Kapoca și-a onorat in întregime sarcinile de export pe patru ani din cincinal.' în prezent, produsele clujene sînt exportate In peste 50 de țări.

Noi capacități 
de producție 

în industria CapitaleiBUCUREȘTI (Corespondentul „Scinteii", Dumitru Tîrcob). — In trei trimestre din acest an, in Întreprinderile industriale bucureștene au fost puse în funcțiune 68 de noi capacități de producție. De menționat că 17 dintre acestea au fost conectate la circuitul industrial înainte de termenele planificate, devansurile realizate datoțin- du-se colaborării fructuoase dintre constructori, furnizorii de utilaje și beneficiari. Ca rezultat al unei asemenea colaborări, noile capacități de la întreprinderea „Adesgo", precum și de la întreprinderea de cabluri și materiale electroizo- lante și „Semănătoarea" au intrat în producție cu 5 luni șl jumătate și, respectiv, cu 3 luni mai devreme. De asemenea, printre alte investiții importante realizate în devans se numără și cele de la întreprinderea de mecanică fină șl întres prinderea de mașini electrice.
în județul Suceava 

s-a încheiat recoltatul 
cartofilorSUCEAVA (Corespondentul „Scinteii", Gh. Parascan)’. — în- timpinînd cu remarcabile fapte de muncă cel de-al XI-lea Congres al partidului, oamenii muncii din agricultura județului Suceava au raportat luni încheierea uneia din cele mai importante bătălii ale campaniei agricole de toamnă — recoltatul cartofilor de pe cele 34 000 ha. Recolta obținută este bună. Numeroase cooperative au realizat peste 25 000 kg cartofi la hectar, iar cîteva unități — chiar peste 35 000 kg.Raportlnd acest succes, într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrătorii din agricultura județului Suceava se angajează să depună, in continuare, eforturi sporite pentru a Încheia în 2—3 zile insămînță- rile și, totodată, să intensifice recoltarea culturilor tirzii și executarea arăturilor de toamnă.

La Combinatul siderurgic 
din Galați

în funcțiune — un nou 
cuptor cu propulsieGALAȚI (Corespondentul „Scinteii", Dan Plăeșu). — Sim- bătă, 19 octombrie, la laminorul de benzi la cald al Combinatului siderurgic din Galați a intrat în funcțiune un nou cuptor cu propulsie, avînd capacitatea de încălzire de 250 tone brame pe oră. La utilarea sa au contribuit întreprinderile „Progresul" Brăila, „23 August" București și altele, construcția și montajul fiind asigurate'de întreprinderea . de construcții și montaj siderurgic Galați. Prin darea în folosință a acestui o- biectiv, capacitatea de producție a laminorului de benzi la cald va spori cu încă un milion tone benzi anual.

în întreaga țară continuă conferințele 

organizațiilor de partid, reafirmînd pretutindeni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe secretarul general al partidului 

Congresul Poporului din Sierra Leoneo idee majoră:
. ......    .u

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ia fruntea 
partidului va fi o garanție 

a înfăptuirii obiectivelor 
programatice ale Congresului
în aceste zile, viața socială a țării este caracterizată printr-o ambianță de intensă muncă creatoare, de efervescență politico-ideoio- gică și bogată activitate. practică de pregătire multilaterală a Congresului al XI-lea al P.C.R. în acest cadru de activizare politică a celor mai largi' mase ale poporului are loc dezbaterea proiectelor de Pro- • gram și Directive, se fac numeroase propuneri, observații și sugestii, pe baza sintetizării cărora aceste documente de însemnătate covirși- toare pentru viitorul țării urmează a fi definitivate și supuse dezbaterii Congresului. Practic, are loc o amplă consultare de masă, cu participarea nu numai a comuniștilor, dar și a celorlalți oameni ai muncii. Și, este firesc să fie așa îh- trucît Programul partidului este 

programul poporului, acesta — in 
calitate de beneficiar nemijlocit al 
tuturor prevederilor cuprinse în 
Program și Directive — fiind in 
cel mai înalt grad interesat ca ho- 
tăririle ce urmează a fi adoptate 
de Congresul al XI-lea să întruchi
peze pe deplin experiența și înțe
lepciunea colectivă a partidului șl 
poporului, voința unanimă a între
gului partid și a întregului po
por.Conferințele pentru dare de seamă și alegeri ale comitetelor orășenești și municipale de partid, ale

lași. MII de noi adrese. Sute șl sute de blocuri construite în anii noștri. Străvechea așezare trăiește din plin 
anii tinereții sale

f ■

lAȘBL - inima mereu lisară a Moldovei
lașul se înscrie în rlndul acelor fascinante meleaguri românești in care percepi cu toată ființa „spiritul veacurilor". Veacuri cu aură de legendă răzbat din cromatica sură a zidurilor , Palatului culturii — Curtea domnească de cindva, la talpa căreia se află fostul palat al lui Alexandru Mu- șatin, supranumit și Cel Bun, apoi al nepotului a- cestuia, Ștefan, preamărit și cu .numele de cel Mare. Despre acesta din urmă, in iunie 1883, Bogdan Petriceicu Hasdeu rostea solemn, după ce patru plăieși au dezvelit bronzul ecvestru al marelui erou al Moldovei și al întregului neam romanesc : „De la Carpați pînă la Dunăre sînt puține locuri unde să nu fi zăngănit sabia, să nu fi sbirniit săgeata lui Ștefan, respingînd pretutindeni pe dușmani de la hotarele țării". La aceasta adăugăm cuvintele de admirație ale cronicarului polon DIugosz, care îl înfățișează pe marele Domn moldovean, obligat de vremi cumplite să steie mai mult in șea, să apere țara, astfel : „O, bărbat admirat !..’. După judecata mea, dinsul este cel mai demn căruia să 1 se dea domnia și imperiul militar peste toată, lumea și țin să i se Încredințeze... demnitatea 

sectoarelor din Capitală, care și-au desfășurat lucrările în aceste zile, au dat glas adeziunii depline a tuturor comuniștilor, a întregului popor față de proiectele de Program și Directive, au exprimat hotărîrca lor fermă de a face totul pentru aplicarea în viață a acestor documente programatice.în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului, a cu- vintărilor rostite cu prilejul recentelor sale vizite de lucru în diferite județe ale țării, conferințele au un pronunțat caracter de lucru, analizează în spirit critic și autocritic întreaga activitate a organizațiilor de partid, stabilesc măsuri politlco- organizatorice menite să asigure realizarea și depășirea la toți indicatorii a planului pe acest, an și înfăptuirea cincinalului înainte de termen, intensificarea activității politico-educative și perfecționarea stilului muncii de partid.în urma unor dezbateri și analize caracterizate prin înaltă responsabilitate partinică, cei mai buni comuniști sînt aleși ‘ în comitetele municipale $i orășenești de partid, delegați pentru conferințele județene sau desemnați candidați pentru comitetele județene de partid.în conferințele care au loc pretutindeni în țară este exprimată voința comuniștilor, a Întregului popor ca la cel de-a! XI-lea Con

© La lași, „spiritul veacurilor" respiră prin porii fierbinți ai unor 
zidiri glorioase
® „Bărbați de plug, de oaste și de carte" — înscriși pentru vecie în 
conștiința neamului
• Străluciri noi pe blazonul patinat al capitalei Moldovei
• Dimensiunea contemporană a meleagului ieșean : întreaga pro
ducție a României anului 1938 va fi realizată AICI în 1975
® în perspectiva documentelor celui de-al XI-lea Congres al parti
dului : un VIITOR DE AUR așa cum l-au visat înaintașii

de comandant suprem și duce în contra turcilor".Nu există eveniment important din istoria Moldovei care să nu fie legat prin mii de fire de Iași, capitala acestor locuri din 1566 pină la Unirea Principatelor. Aici înființează Vasile Lupu Școala Vasili- ană, iar Dosoftei tipărește intiile sale lucrări de o deosebită valoare pentru cultura românească. Aici ia ființă prima instituție

românească de invățămînt superior. Aici au trăit și au lucrat un Grigore Ureche, un Miron Costin, un Nicolae Milescu Spătarul, un Mihail Kogălniceanu — cel care urează lui Ale- xandru Ioan Cuza, la urcarea acestuia pe tronul principatelor : „Fă ca domnia ta să fie cu totul de pace și de dreptate". Apoi, în memoria istorică a lașului sînt gravate nume ca : Alecsandri, „acel rege

al poeziei", Maiorescu, E- minescu, Creangă, Xenopol, Iorga, Sadoveanu...Revenim pe firul istoriei... Aici au apărut „Contemporanul", „Revista socială", „Viitorul social" — publicații cu un rol de seamă in răspîndirea marxismului in România. Căci lașul a fost și un important centru revoluționar, în care s-au desfășurat mari bătălii de clasă ; de aici a pornit neuitatul Ilie Pin-

gres tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Această voință unanimă izvorăște din recunoașterea meritelor sale deosebit de mari și aiît de bine cunoscute, in conducerea partidului, în fundamentarea și aplicarea consecventă a liniei generale a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, reflectă stima întregii noastre națiuni socialiste față de calitățile sale de conducător revoluționar comunist, întregul nostru partid, întregul nostru popor nutresc convingerea nestrămutată că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului va constitui o ggranție a realizării cu succes a programului de edificare^ a societății socialiste ’ multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în acest sens, într-o telegramă trimisă Comitetului Central al P.C.R. de Comitetul Județean Suceava al P.C.R. se arată Intre altele : Sîntem mindri de a vă raporta că, exprimînd cele mai alese gînduri și sentimente ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile Țării de Sus, participanții la conferințele pentru dări de seamă și alegeri(Continuare în pag. a V-a)

Luni Ia amiază, tovarășul Nicolae .Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe C. A. Kamara-Taylor, secretar general al partidului Congresul Poporului din Sierra Leone, ministrul finanțelor, care a făcut o vizită in țara noastră, în fruntea unei delegații economice. Oaspetele a fost însoțit de S. A. J. Pratț, ministrul planificării economiei și dezvoltării.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., șl Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.Cu acest prilej, Kamara-Taylor 
a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și prietenesc salut din partea președintelui Republicii Sierra Leone, dr. Siaka Stevens, împreună cu urări de progres și noi succese poporului român.Mulțumind, tovarășul Nicolae

Caracterul viguros al economiei noastre, 
politica de dezvoltare continuă a forțelor de producție 
ale țării, în interesul prosperității poporului asigură

PREȚURI STABILE
Ea bunurile de consum, la serviciile 

pentru populațieDupă cum este cunoscut, dezvoltarea economică a României în anii socialismului și cu deosebire în ultimii ani a reliefat în mod pregnant că stabilitatea prețurilor reprezintă o trăsătură definitorie a vieții noastre economice. în timp ce în numeroase țări ale lumii au avut loc in ultimii ani repetate majorări de prețuri la diferite categorii de produse și de servicii, cu efecte dureroase asupra celor mai largi pături ale- populației, fenomene care au luat proporții alarmante în condițiile creșterii inflației, în țara noastră viața economică este caracterizată prin stabilitatea de ansamblu a prețurilor, în condițiile u- nei evoluții ferm controlate și stă- pinite, ca o realitate decurgind în mod firesc din caracterul planificat al economiei noastre socialiste, din dirijarea conștientă a proceselor de dezvoltare economică și socială.Intr-adevăr, ultimele date statistice reflectă grăitor această stabilitate. Indicele general al prețurilor cu a- mănuntul și al tarifelor serviciilor pentru populație, realizat în anul 1973, se situează la un nivel de 100,6 la sută față de anul 1972 și 100,9 la sută față de anul 1970, înc'adrindu-se în limitele stabilite prin plan. Este semnificativ faptul că această stabilitate s-a menținut în condițiile în care, in. ultimii ani, piața externă s-a caracterizat prin creșteri importante de prețuri și fluctuații ale acestora, de proporții incomparabil mai mari decît in anii .anteriori, modificări de paritate ale monedelor, ca urmare a crizei sistemului valutar

tilie, luminoasă ’ figură de militant comunist, mort sub zidurile Dof- tanei... Dar încercarea de 
a cuprinde, aici, vastul peisaj material și spiritual al acestui oraș și județ, care probează dintotdeauna că „nasc și la Moldova oameni" este temerară.Să rememorăm deci dimensiunile contemporane : în limitele județului Iași sint reunite, pe lingă reședința de județ, orașele Hîrlău, Pașcani și Tg. Frumos și 85 de comune, dintre care 5 suburbane, în alcătuirea cărora intră 420 de sate... Un fapt semnificativ : la începutul a- nului 1974, populația acestui județ al Moldovei număra 717 000 de locuitori — cu 70 la sută mai mult decît în 1930 — sporul natural, superior mediei pe țară, plasind, din acest punct de vedere, județul Iași pe locul dbi la scara națională. De notat că, din numărul total al locuitorilor, aproape 330 000 reprezintă populația profe- sional-activă, fapt care a- testă transformările fundamentale ale acestor ani, de neîntreruptă construcție socialistă, sub condu-

Ille TANASACHE 
Manole CORCACI(Continuare în pag. a II-a) 

Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită președintelui Siaka Stevens un salut cordial, iar poporului prieten din Sierra Leone, urări de prosperitate și bunăstare.în timpul întrevederii s-a procedat la un schimb de vederi în probleme de interes comun. Apreciindu-se bunele relații existente între România și Sierra Leone, a fost relevată importanța rezultatelor recentei vizite a președintelui Siaka Stevens în România și a fost exprimată, de ambele părți, hotărîrea de a extinde și adtnci aceste relații de prietenie, colaborare și solidaritate, în spiritul înțelegerilor convenite între șefii celor două state.Convorbirile au scos în evidență hotărîrea comună de a dezvolta relațiile dintre Partidul Comunist Român și partidul Congresul' Poporului din Sierra Leong, de a realiza vizite reciproce și de’ a organiza schimbul de 

mondial șl a intensificării procesului inflaționist din țările capitaliste.Această stabilitate, mărturie elocventă a superiorității economiei socialiste, reflectă totodată deosebita atenție pe care partidul nostru o a- cordă sistemului de prețuri ca instrument de bază în înfăptuirea o- biectivelor planului unic de dezvoltare economico-socială, contribuind la buna funcționare a mecanismului de conducere planificată a economiei, la creșterea continuă a nivelului de trai al Întregului popor. Stabilitatea de ansamblu a sistemului de prețuri a constituit unul dintre factorii importanți care au determinat realizarea în limitele planificate a veniturilor reale ale populației, consolidarea monedei naționale și a- sigurarea unei circulații bănești sănătoase.Stabilitatea prețurilor constituie o trăsătură definitorie nu numai pentru produsele industriale, pentru servicii și prestații ș.a., ci și pentru bunurile de larg consum necesare populației. Oricine, orice cumpărător și oricare gospodină pot verifica la fața locului preocupările pentru aprovizionarea în condiții corespunzătoare a populației ; piețele și magazinele Capitalei, ale orașelor și centrelor muncitorești, ale tuturor localităților din țară sînt bine aprovizionate, găsin- du-se zahăr, ulei, pîine, cartofi, legume și fructe din abundență; totodată, au fost asigurate cantitățile de produse alimentare necesare unei bune aprovizionări pentru iarnă. în domeniul bunurilor de consum de folosință îndelungată, al produselor industria
Instituirea medaliei „A XXX-a 

aniversare a Zilei armatei
Republicii Socialiste România"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis un decret privind instituirea medaliei „A XXX-a aniversare a Zilei armatei Republicii Socialiste România".Medalia se conferă cadrelor militare active și personalului civil din Ministerul Apărării Naționale și din 

ÎN PAGINA A V-A :

Pentru promovarea eoni ooiîăiii 
partidelor iwiste 

si muncitorești i procesul 
edificării iioel Eoripo a păcii, 
cooperării si proorniii social

experiență atit între cele două partide, cit și pe linia diferitelor organizații de masă.O atenție deosebită a fost acordată, de asemenea, colaborării economice dintre România și Sierra Leone, ex- primîndu-se dorința de a se identifica și pune în valoare noi domenii și forme de cooperare între cele două i țări, în folosul reciproc.A.fost exprimată, totodată, dorința ca cele două țări să conlucreze mai strîns pe tărîm internațional în direcția întăririi solidarității țărilor și popoarelor care se pronunță pentru o dezvoltare independentă, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neoeolonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini democratice, politice și economice In relațiile dintre state.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

le — textile, încălțăminte ș.a. — e- xistă, de asemenea, o bună aprovizionare cu mărfuri de calitate, tot mai diversificate. Toate acestea sint rodul politicii partidului și statului nostru, în centrul căreia — așa cum o dovedește viața — se află omul, grija statornică pentru satisfacerea în condiții tot mai bune a nevoilor sale crescînde, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Prevederile proiectului de Directive atestă faptul că, pe temelia dezvoltării viguroase, în ritmuri înalte, a economiei naționale, a creșterii producției industriale și agricole, viitorul cincinal va asigura în continuare, ca unul dintre obiectivele sale majore, stabilitatea prețurilor, dovadă elocventă a faptului că avem o economie sănătoasă, iar sarcinile stabilite în proiectul de Directive sînt profund realiste, bazate pe potențialul țării noastre. Preocuparea statornică a conducerii partidului pentru asigurarea stabilității prețurilor a fost reliefată grăitor în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința activului de partid și de stat din domeniile finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii. „Va trebui să acordăm și în viitor o atenție deosebită stabilității prețurilor la produsele de consum — spunea secretarul general al partidului. Așa cum se prevede In Directive, în cincinalul următor (Continuare în pag. a V-a)

Ministerul de Interne, ofițerilor și subofițerilor din rezervă, veteranilor din războiul antihitlerist, precum și altor persoane care prin activitatea lor au adus o contribuție de seamă la întărirea armatei Republicii Socialiste România.
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CUM SE REFLECTĂ ÎN PROIECTELE DE PROGRAM ȘI DIRECTIVE POLITICA 
DE CREȘTERE NEÎNTRERUPTĂ A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI

FAPTUL
—.MiwwmmggggBSaa

Politica generală a partidului, edificarea societății socialiste multilate

ral dezvoltate au drept țel suprem ridicarea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru popor, sporirea gradului de civilizație a vieții în

tregii societăți. Acestui țel îi sînt subordonate toate eforturile pentru dezvolta

rea în ritm intens a economiei naționale, pentru creșterea venitului național.

(Din proiectul de Program al P.C.R. de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism).

Construcții social-culturale
Oi ImM statului

Parcurglnd proiectele documentelor ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al XI-lea apare, mal evident ca oricind, faptul că in centrul politicii partidului nostru se află omul, satisfacerea tot mai deplină a cerințelor lui materiale și spirituale. Așa cum se arată clar . in Directive, în cincinalul următor, cheltuielile statului pentru finanțarea activităților de satisfacere a unor nevoi sociale vor crește cu peste 50 la sută, față de perioada 1971—1975, paralel cu sporirea investițiilor destinate acestui sector.în ce se vor materializa aceste sume considerabile 7 Sint de semnalat cîteva accente deosebite privind dezvoltarea bazei învățămîn- tului, chemat să asigure cadre pentru toate sectoarele de activitate, intensificarea construcției de locuințe și a celorlalte obiective social-culturale, extinderea și perfecționarea rețelei de ocrotire a sănătății populației.Dezvoltarea economico-socială In ritm înalt a țării impune măsuri hotărîte pentru formarea unui mare număr de specialiști, deci pentru dezvoltarea invățămintului. Cheltuielile statului, destinate a- cestui important sector, vor crește, în cincinalul 1976—1980, cu 35 la sută față de perioada 1971—1975. Fondurile de .investiții ale statului vor spori, în această perioadă, cu 50 la sută față de cincinalul actual. Ele vor fi îndreptate spre asigurarea bazei materiale necesare desfășurării optime a procesului de învățămint de toate gradele. Numărul locurilor nou construite, in grădinițe, va fi cu 160 la sută mai mare decit în actualul cincinal. In 1980, 70 la sută din numărul elevilor de liceu vor fi cuprinși in liceele de șpecțnli- tate (fața de aproape 53 ,1a sută în prezent). O atenție deosebită va fi acordată școlilor profesionale, care vor trebui să asigure pregătirea cadrelor de muncitori calificați pentru toate sectoarele de activitate. Crearea condițiilor concrete, fără de care aceste însemnate prevederi nu pot prinde Viață, devine posibilă datorită investițiilor care urmează să fie alocate prin plan. în perioada 1976—1980 se vor construi peste 12 800 săli de clasă, peste 105 mii locuri in internate și peste 43 mii locuri de muncă în ateliere ; cu 73 la sută mai multe săli de clasă și cu 26

la sută mai multe locuri in internate, decit este prevăzut în actualul cincinal. Va continua să se dezvolte intens învățămîntul superior. Se vor construi 146,5 mii mp de noi spații (săli de învăță- mi în t, ateliere și laboratoare), ceea ce va permite cuprinderea în facultăți — în anul 1980 — a circa 160 mii tineri. Cele aproape 22,3 mii locuri in căminele studențești, ce se vor adăuga celor existente, vor face ca în anul 1980 procentul studenților cazați în cămine să a- jungă la 82 la sută din total. Se vor pune temeliile aplicării în practică a integrării invățămintului cu cercetarea și producția : facultățile vor deveni adevărate fabrici in care să se îmbine invățămintul, cercetarea și producția.Un obiectiv important al proiectului de Directive îl constituie accelerarea ritmului construcțiilor de locuințe, potrivit principiilor sistematizării teritoriale și a localităților. începînd din anul 1976, pină in 1980 urmează să se construiască 815 mii de apartamente fizice, din fondurile statului și ale populației, cu sprijinul acordat de stat în credite și execuție.. Este un program deosebit de amplu dacă ținem seama că in cincinalul 1971—1975 se construiesc circa 512 mii apartamente ; statul urmează să asigure materialele și pentru construirea de locuințe de către populația din mediul rural. Ritmul construcțiilor de locuințe va crește continuu, urmind ca pină în 1990 Să se construiască circa 3 pină la 3,5 milioane de locuințe, din care numai la orașe, circa 2,5 milioane — ceea ce, practic, înseamnă soluționarea, în linii generale, a problemei spațiului locativ, schimbarea radicală a înfățișării orașelor și satelor noastre. Va continua, luind amploare, acțiunea de construire a căminelor pentru nefamiliști, începută in acest cincinal, urmind să se realizeze in perioada 1976—1980 cămine cuprinzînd circa 200 mii locuri.Grija constantă pentru om și sănătatea lui iși găsește expresie și în sumele importante menite să completeze și să perfecționeze rețeaua de ocrotire a sănătății, sume care in perioada 1976—1980 sint mai mari cu 79 la sută față' de actualul cincinal. Zeci de spitale și policlinici noi vor fi construite în diferite orașe ale țării. Datorită

continuării eforturilor materiale ale statului, în primii ani ai viitorului cincinal se va incheia acțiunea de dotare a orașelor reședință de județ cu spitale generale de 700 de paturi, urmind să se construiască, in continuare, in celelalte orașe, spitale de capacitate medie, precum și spitale de specialitate. De asemenea, sint prevăzute a se da în folosință 41 de policlinici. Investiții importante sint rezervate dotării rețelei existente cu aparatură medicală de investigație și tratament.Fonduri importante de la buget sint destinate pentru majorarea tutușor categoriilor de pensii, în așa fel incit pensia medie reală de asigurări sociale să fie în 1980 cu 15—16 la sută mai mare decit în 1975. Ca și pină acum, vor fi finanțate de la buget și alte acțiuni de larg mteres social — trimiteri la odihnă, ajutoare de boală etc. Se va majora, în continuare, alocația de stat pentru copii, concomitent cu aplicarea și a altor măsuri de sprijinire a familiilor cu mulți copii.în ceea ce privește dezvoltarea bazei materiale a culturii, se vor asigura, în continuare, mijloacele necesare prin construirea a noi edificii și îmbunătățirea dotării tehnice a celor existente. Se va îmbunătăți acoperirea teritoriului țării cu programele de televiziune, urmînd ca în 1980 acoperirea cu programul II să fie de 50 la sută față de 13 la sută cit este in prezent.însemnate fonduri de investiții vor fi acordate și pentru dezvoltarea bazei materiale a culturii fizice și sportului, care vor viza dezvoltarea sportului de performanță, pregătirea olimpică, precum și sportul de masă.Este de subliniat că toate , cele arătate mai sus se. adaugă, de fapt, la veniturile de bază directe de care va beneficia populația, pe toată perioada amintită. Astfel, in 1980 veniturile totale reale ale populației vor fi mai mari cu 35—37 la sută, față de cele prevăzute pentru anul 1975. Retribuția medie reală va cunoaște în 1980, comparativ cu 1975, o creștere de 18—20 la sută. Vor spori, de asemenea, cu 20—25 la sută .veniturile reale provenite din munca în'agricultură.
Gh. STROIE
vicepreședinte ai C.S.P.

SPOREȘTE ZESTREA EDILITARĂ 
A ORAȘELOR

Pentru echiparea tehnico-edilitarâ 
a orașelor, pentru extinderea rețelei 
de alimentare cu apâ și a altor lu
crări de urbanizare, precum și pen
tru îmbunătățirea transportului in 
comun din orașe, cu alte cuvinte, 
pentru dezvoltarea activităților și 
serviciilor de gospodărie comunală, 
proiectul de Directive prevede fon
duri de investiții care întrec cu 25 la 
sută pe cele care au fost alocate în 
,perioada 1971—1975.

NOI REPERE PE „HARTA" 
OCROTIRR SĂNĂTĂȚII 

POPULAȚIEI
In diverse orașe ale țării se vor da 

în folosință 45 de spitale noi, cu pes
te 23400 paturi, indicele de asigu
rare cu pături de spital urmînd să 
ajungă în anul 1980 la 8,8 paturi 
la 1 000 de locuitori.

Oameni de omenie
Cu unul din tramvaiele bucu- 

reștene de pe linia 24 mergea 
și I. Petrișor, un băiețel de vreo 
12—13 ani, să cumpere hrană 
pentru peștii din acvariul său. 
La un moment dat, băiețelului 
i s-a făcut rău. Un cetățean, Du
mitru Homocea, a rugat pe ma- 
nipulant să oprească tramvaiul, 
a coborit cu Petrișor, l-a dus 
intr-o curte, l-a udat cu apă, a 
oprit primul taxi și l-a dus la 
spitalul Polizu, unde medicii 
i-au acordat imediat îngrijirile 
necesare, redindu-l sănătos fa
miliei. Am aflat că D. H., cel 
care-l adusese la spital, n-a 
plecat de acolo pină n-a aflat 
că Petrișor se simte bine. Și 
încă un amănunt : taximetristul, 
Ștefan Constantin, a refuzat 
plata transportului. Oameni 
omenie.

deUn prieten al , cosmo- nautilorO performanță de invidiat t muncitorul Szilcs Ludovic din orașul Zalău (Sălaj) este deținătorul fotografiilor și autografelor tuturor cosmonauților sovietici și americani. Cum a reușit ? Prin corespondență și- perseverență. Colecționarul mal are 300 de embleme, scrisori, plicuri, ilustrate și timbre de la acești neînfricați cuceritori ai Cosmosului. între ele, o piesă- unicat. Este vorba de o efigie, pe care Neil Armstrong scrie : „Acesta este un pas mic pentru om, dar un pas uriaș pentru o- menire".
PENTRU CEI MAI MICI CETĂȚENI

In cincinalul următor urmează să 
se construiască peste 134 mii de noi 
locuri în grădinițe, cu peste 160 la 
sută mai mult decît a fost prevăzut a 
se da în folosință în perioada 1971 — 
1975, ceea ce va permite cuprinde
rea, la nivelul anului 1980, a cel pu
țin 80 la sută din copiii de la 3 la 6 
ani (îp prezent sînt cuprinși qproape 
57 la sută). In privința copiilor în 
vîrstă de 5 ani se prelimină ca, încă 
din acest an, să fie cuprinși integral 
în grădinițe. Se prevede, de aseme
nea, ca în perioada 1976—1980 să 
se construiască 100 000 noi locuri în 
creșe, ceea ce va face ca, la nivelul 
anului 1980, capacitatea totală a 
creșelor să ajungă la 200 000,

CteliBi social mllrie 
flaantate fe la buget
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lAȘUL-inima mereu tînără a Moldovei(Urmare din pag. I)cerea Partidului Comunist Român, și pe acest tărim al gloriilor trecute, al demnității și curajului românesc, al uiior încercări teribile, tărim pe care Nicolae lorga (in „Cetind istoria românilor") îl. Înfățișează astfel : „... (așezat) la răscrucea furtunilor, care bat aici din veac in veac... in aceste locuri de ispititor belșug și de trecere a oștilor. Apți pentru cea mai înaltă civilizație și siliți de a trăi de la o bejenie la alta oricare alții s-ar fi risipit în lume. Noi am rămas, cu sabia în mină, de strajă, la toate zările, iar cînd s-a frînt o clipă, ca să se lege din nou, tainic, oțelul, am întins brutalității arma, subțire a inteligenței noastre. Și, iată, sîn- te'm'tot acasă...".„Cu sabia in mină, de strajă la toate zările... Trăind de la o bejenie la alta..." Este explicabil cit de puțin timp a rămas a- cestor oameni pentru ctitoriri, pentru progres economic.în anii socialismului, lașul și-a înscris pe blazonul său patinat de vechi lupte și năzuințe însemnele noilor iz- bînzi : o retortă, o suveică, o roată dințată. Sintetizînd aceste fundamentale prefă- ceri; tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, cu prilejul unei vizite în capitala Moldovei : „Se poate spune că lașul a întinerit, este de nerecunoscut față de perioada dinainte de război. Am avut și eu ocazia să cunosc și orașul dumneavoastră în 1939. Comparînd cu ceea ce este astăzi, a- pare evident cit de mari sint transformările in toate domeniile".In ce anume recunoaștem tinerețea străvechii așezări moldave ? Mai întîi, un scurt apel la statistică. Județul cu reședința în „dulcele tirg al Ieșilor" a realizat in 1973, în numai 11 zile, întreaga producție industrială a anului 1950. Aici se creează 3 la sută din producția indus

trială a țării. lașul fabrică18.1 la sută din producția totală de țevi sudate din oțel a țăfii, 81,8 lă sută din producția de antibiotice, 35 la sută din țesăturile din mătase și tip mătase, 19,8 la sută din producția de tricotaje de bumbac și tip bumbac. Față de 1950, numărul celor care lucrează în industria ieșeană a' crescut in 1974 de peste 6 ori. 
ÎN 1975, PRODUCȚIA IN
DUSTRIALA A JUDEȚU
LUI IAȘI VA FI ECHIVA
LENTA CU CEA REALI
ZATĂ DE ÎNTREAGA 
ROMÂNIE A ANULUI 1938.Ieșenii, sincronizîndu-șî energiile și abnegația patriotică cu pasul impetuos al țării, iși propun și ei planuri ambițioase pe care negreșit le vor implini pină in 1980. Industria construcțiilor de mașini și prelucrarea metalelor, de pildă, se vor dezvolta astfel incit la sfirșitul viitorului cincinal să reprezinte față de 1975 un procent de 15 la sută din totalul producției globale a județului, in vreme ce industriile de mașini- uneîte, electronică, electrotehnică vor înregistra cel mai spectaculos ritm mediu anual : 39,7 la sută. Dacă reamintim faptul că la Iași s-a înfipt în anii noștri unul dintre pilonii importanți ai industriei chimice, o facem pentru a remarca și dezvoltarea ei impetuoasă în viitorul cincinal. Astfel, in anul 1980 a- ceastă ramură va reprezenta 33,7 la sută din totalul producției industriale a județului, răstimp în care industria textilă va crește cu82.1 la sută, cea alimentară cu 64 la sută. Toate a- ceste ritmuri ale viitorului — a căror rampă „de lansare" ieșenii o statornicesc acum cu hărnicie și dăruire — vor determina creșterea producției industriale globale pe locuitor cu a- proape 80 Ia sută pină Ia finele anului 1980....Hirlăul, care ne a- mintește de fosta reședință domnească a lui Ștefan cel Mare, Petru Ra- reș, Radu Mihnea ; Pașca-

niul lui SadoveanU (și al curajosului act de solidaritate a muncitorilor ceferiști cu răsculații din 1907); Tirgul Frumos, Ruginoasa, Răducănenii — toate vor fi atrase in cimpul magnetic al impetuoasei dezvoltări industriale viitoare, ca încă o ilustrare a repartizării judicioase a forțelor de

deschise întregului popor.» Cit vor fi de fericiți mînui- torii de condeie din generația tînără să cînte și să slăvească lașul întinerit cu veșmîntul culturii socialiste !“. Un moto pentru lașul industriei și culturii — azi.Dar pentru trecut 1 Poate că drept moto pentru

bucată de pămînt din care și mușca, începînd să mestece". Secole la rind au trăit în sărăcie oamenii din ținutul Iașilor, îndurind prin veacuri trecerile pustiitoare ale atitor oști, bolile și nevoile, războaiele.Doi boi ori patru cai, minați de trista siluetă a țăranului lui Băncilă, zgirîiau altăda-

de tone de îngrășăminte chimice (cantitate sporită de 3 ori față de 1965).Care este tempoul în care va progresa în următorul cincinal agricultura ■ ieșeană ? Din multitudinea parametrilor ne oprim la cîțiva : producția agricolă va înregistra o creștere de 18,5 la sută,
Ns ■ '■ ■.•-!. ' <>, .'/ 'v.

PRODUCȚIA GLOBALĂ 
INDUSTRIALĂ:
® va crește cu 80 la sută pe locuitor; 
® industria de mașini-uneite, electro

nică, electrotehnică vor spori într-un 
ritm mediu anual de 39,7 la sută ;

® chimia va reprezenta în 1980 - 33,7 
la sută din totalul producției indus
triale a județului.

AGRICULTURA :
© producția globală crește cu 18,5 Ia 

sută;

® îngrășăminte chimice la ha - de 2 
ori mai multe decît în 1975 ;

® suprafața irigată crește cu 23 600 ha; 
® lucrări de combaterea eroziunii pe 

aproape 50 000 ha.

NIVELUL DE TRAI:
® zestrea edilitară sporește cu 19 009 

apartamente ;
© voiumuî desfacerii de mărfuri pe cap 

de locuitor: cu 40 la sută mai mare 
ca în 1975 ;

© 3 310 noi locuri în grădinițe, 3 200 
în creșe, 4 000 în cămine studențești, 
2 000 în internate, 565 noi săli de 
clasă, 2 130 noi paturi de spital.

producție pe întreg teritoriul județului. Și acestor a- șezări li se vor potrivi, a- șadar, rindurile de indemn așternute, cu ani în urmă, de Gala Galaction : „Privește acolo, in depărtare, la acele lumini de macarale ce destramă pinza întunericului. Acolo se zidește lașul nou, clădit pe o tradiție cărturărească. Va fi templul unei culturi generoase ale cărui porți vor fi

existența din trecut a ■ țăranilor din această parte a Moldovei — și nu numai de aci — ar trebui puse rindurile zguduitoare ale lui Geo Bogza, notate în vremea de foamete și mizerie de după furtuna războiului : „ — Ce ați mîncat peste iarnă ? întreb și aici ca și în alte locuri. — Pă- mint, răspunde o femeie de la marginea grupului și, deschizînd pumnul, arată o

tă dealurile erodate, intr-un efort supraomenesc și cu rezultatul perpetuu al sărăcirii transmise din generație in generație. Azi, ogoarele județului sint brăzdate în lung și-n lat de 3 323 tractoare, 1 300 semănători, 879 combipe de păioase etc. Apoi anual se administrează pe ogoarele județului, alături de sutele de mii de tone de îngrășăminte naturale, aproape 600 000

cea vegetală de 16 la sută, iar cea animală de 12,3 la sută. Sporul producției medii la ha la griu — secară va fi în 1980 de 26 la sută față de 1975, la porumb boabe de 30 la sută, la floa- rea-soarelui de 35 la Sută, la sfecla de zahăr de 38 la sută, la cartofi de toamnă de 33 la sută, 49 la sută la legume, 42 la sută la fructe etc... Continuă și aici eforturile susținute pentru

înzestrarea tehnică a acestei importante ramuri de producție. Astfel, în 1980, la un tractor fizic vor reveni 69 de hectare față de 80 hectare in 1975 ; de două ori va fi mai mare față de 1975 cantitatea de îngrășăminte chimice administrată în 1980. Viitorul cincinal va însemna și pentru a- ceste meleaguri ale străbunei noastre Moldove eforturi tenace pentru amenajarea de irigații pe 23 600 ha, îndiguiri pe 31 000 ha, desecări pe 35 000 ha, combaterea eroziunii. solului pe aproape 50 000 ha. Sint condițiile care vor propulsa satul ieșean pe noi trepte de civilizație, vor a- duce mai multă bunăstare și fericire în fiecare casă. (Zeci de mii de case s-au construit în satele ieșene în cele trei decenii de e- xistență, înscrise in istorie sub semnul socialismului și peste 34 000 de apartamente în întregul județ, ceea ce înseamnă, de fapt, o suprafață de 2 500 000. mp dedicată bucuriei de a trăi în casă nouă). Unul din primele locuri pe care le deținem în Europa în ce privește ritmul de dezvoltare a fondului de locuințe pe mia de locuitori iși află, deci, ilustrarea, și in județul Iași, care, in următorul cincinal va construi pentru populația județului aproape 19 000 de apartamente. Viitorul și în acest domeniu 1 Pină în 1980 se vor construi alte 565 săli de clasă, la numărul actual de locuri în grădinițe se vor adăuga alte3 310, in creșe 3 200, iar numărul paturilor de spital Va crește cu 2430. Alte 840 de noi locuri de muncă vor fi create în atelierele școlare, 2 000 ale locuri în internate, sporirea suprafeței utile construită pentru in- vățămîntul superior ieșean — una din citadelele învă- tămintului universitar din România — se va realiza cu încă 17 800 de metri pă- trați, a locurilor din căminele studențești cu peste4 000 etc.

...Trecind, in secolul trecut, pe la școala din Tan- sa, pe atunci doar o cămăruță scundă, neluminată, Eminescu, revizor școlar, scria cutremurat de realitatea potrivnică : „Dacă frecvența este mică, cauza e a se căuta numai în ne- tremnicia administrației comunale, care privește școala ca un lucru de prisos... și prevede tot sume neînsemnate in bugetul ei’ pentru școală, încit tot bugetul școalei e cit a treia parte din leafa domnului primar".Azi, ‘ la Tansa este o școală nouă, care poartă, numele — „Mihai Eminescu". De altfel, în cele trei decenii de la eliberare, în. aproape fiecare sat al Iașilor s-a ridicat cite o școală nouă... Adăugăm la toate acestea și alte ilustrări : desfacerea mărfurilor cu amănuntul in viitorul cincinal — oglindă e- locventă a creșterii nivelului de trai, scopul fundamental al politicii partidului nostru — va marca și în județul Iași o creștere de 53,1 la sută, volumul desfacerii de. mărfuri pe cap de locuitor urmind să crească în 1980 cu 40 la sută.Iată realități care separă o lume de o altă lume. De o lume definitiv lăsată In urmă, căreia i-a luat locul lumea noastră, socialistă, cea care construiește lucid, pentru om, care-și gin- dește lucid viitorul. Iar a- cest viitor, in județul cu capitală Ia Iași — oraș despre care Nicolae lorga afirmă că „este o creație organică a vechii Moldove, care ea însăși este o creație organică a poporului românesc" — nu poate fi altul decit viitorul de aur la care visa marele poet al neamului, viitor pe care îl definesc atit de strălucit Programul și Directivele celui de-al XI-lea Congres ai Partidului Comunist Român.

Hai-huî pe calea ferata."
Vagonul 015 015 033 556 a sosit 

la Vaslui încărcat'cu apă mine
rală. In loc să fie descărcat i- 
mediat, a fost expediat, după 
cîteva zile, la Huși. De la Huși 
a fost trimis la Birlad, de la 
Birlad la Negrești (prin Vas
lui I), de la Negrești din nou la 
Birlad și de aici din nou la Vas
lui, de unde a pornit inutila că
lătorie in zig-zag aproape 300 de 
kilometri. Dar călătoria tot nu 
se încheiase. Vagonul a fost ia
răși expediat la Huși, unde — in 
sfirșit ! — a fost descărcat. Ur
mează. o notă de plată încărcată. 
Cine iși..i descarcă buzunarele ?■ ... ■ . Unul mic, altul pelticNe scrie șoferul Ilie liban, <|in Dragomitești-Maramureș : ,*în timp ce mă întorceam cu camionul, 21-MM—2.095 de la Sighe- tu Marmației, m-au oprit doi călători, rugindu-mă să-i duc pină în satul Șieu, că n-au nici un ban la ei și că să ăm „milă", că e noapte și Ie e frig. Eu, om milos din fire, i-am luat cu mine. Unul, mic și negricios, s-a urcat în caroserie, iar celălalt, cam peltic, a venit lingă mine in cabină. După ce au coborit, eram bucuros, în sinea mea, că le făcusem un bine. Apoi am văzut că ei îmi „plătiseră" binele cu răul, furîndu-mi o prelată care costă cîteva mii de lei. Am reclamat la miliție și, ce credeți ? în numai citeva ore, pentru că le reținusem exact „semnele particulare", cei doi au fost prinși, iar prelata mi-a fost înapoiată. Sincer să fiu, imi pare rău de ce-o să pățească. Dar stau și mă-ntreb : Lor de ce nu le e «milă» de ei ?“ Chiar așa 1 „Ei și?’Am băut banii mei“

Zăbovind pină tirziu din sea
ră la bufet, Ion Istrate din co
muna Căzănești (Mehedinți) a 
ajuns acasă pe trei cărări.

— De ce băuși atita, maică ? 
— l-a întrebat mama lui.

— Ei și? Am băut banii mei, 
nu i-am furat.

Și, supărat foc, că mama 
certat, I. I. a luat o cutie 
chibrituri, s-a dus la claia 
fin și i-a dat foc. „Am să
răzbun" — a strigat. Pe cine ? 
Numai, la intervenția energică a 
formației de pompieri din mu
nicipiul Drobeta Turnu-Severin 
incendiul a fost localizat, in a- 
fară de paguba pricinuită, abia 
cind s-a văzut că este și amen
dat, 1. I. s-a trezit de-a binelea. 
Dar tot supărat foc. De data 
asta, pe el insuși: se „răzbuna-, 
se" pe punga lui.Si-a furat căciulaLa miez de noapte, pe o stradă din Baia-Mare, serviciul de circulație al miliției l-a interceptat pe Alexandru Ardelea- nu (str. Cloșca nr. 37 — Satu- Mare) conducînd, sub influența alcoolului, autotractorul 21-SM- 616. în afară de amenda de rigoare, văzindu-1 în starea în care se află, pentru a preveni un accident, i s-au luat și cheile de contact de la motor, pentru a nu se mai urca, în noaptea aceea, la volan. A. A. s-a jurat că se duce să se culce. Dar, la puțin timp după plecarea milițienilor, în aceeași noapte, A. A, s-a suit din nou la volan, făcind un contact improvizat Ia motor și a pornit la drum. Dar n-a ajuns prea departe, pentru că s-a întîlnit din nou cu o patrulă a circulației, care l-a obligat, de data aceasta, să tragă pe... dreapta, pentru mai multă vreme.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scîntell*
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INDUSTRIA CHIMICA

• V

Gospodărirea rațională și econo- 1914 bilanțuri necesare s-au întocmit pînă la această dată 766, în unitățile de îngrășăminte chimice —misirea energiei electrice și termice la scara economiei naționale, subli- . „ ,_______niată cu pregnanță de conducerea din 513 necesare, 327, iar în ramura partidului, constituie o acțiune largă, continuă, stăruitoare și nu are un caracter de campanie, implică participarea activă a fiecărui consumator — mare sau mic — la reducerea sistematică a consumurilor. în strînsă legătură cu această cerință, Decretul Consiliului de Stat din noiembrie 1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de gospodărire mai judicioasă a combustibililor și energiei prevede : „Ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, centralele, întreprinderile vor lua măsuri pentru intocmirea bilanțurilor energetice pe utilaje, Instalații și pe întreprindere, pînă la 31 decembrie 1974". Potrivit acestei sarcini, în întreaga țară această acțiune este în plină desfășurare, colectivele din întreprinderi, puternic mobilizate de organizațiile de partid, participind cu responsabilitate Ia întocmirea bilanțurilor energetice, baza temeinică, fundamentală a depistării posibilităților de reducere a consumurilor de energie electrică și termică. Ce concluzii se desprind din această acțiune, ce măsuri se impun pentru accelerarea și îmbunătățirea desfășurării ei, mai ales la marii consumatori de energie, de unde se așteaptă in primul rînd să rezulte o Înaltă eficiență a acestor studii ?în unitățile Ministerului Industriei Chimice mească peste 4 500 ce. O analiză recentă semnala că, pînă la sfîrșitul lunii septembrie, se elaboraseră aproape 2 009 de bilanțuri energetice. Deci, o primă concluzie se desprinde cu pregnanță : ritmul de întocmire a acestor lucrări trebuie grabnic accelerat, căci fiecare xl întîrziere înseamnă, în fapt, irosirea Dacă apreciem după cifrele globale, unor însemnate cantități de energie se poate trage concluzia că econo- electrieă și termică. O statistică a- rată că, în ramura petrochimiei, din totul pozitiv în ramura chimiei, in-
V________________ -______ ________________

trebuie să se înțoc- pînă la finele anului .de bilanțuri energeti-■“ ’ că,

prelucrării cauciucului — din 1625 necesare, doar 267. Cerința întocmirii imediate a bilanțurilor energetice rezultă și din avantajele certe obținute. Pentru că, ceea ce trebuie subliniat este caracterul de lucru, finalitatea acestor importante lucrări economico-inginefești, eficiența lor concretizată prin stabilirea unor planuri de măsuri care vizează înlăturarea consumurilor neraționale, închiderea tuturor „robinetelor" risipei. Spre exemplificare : cele 807 bilanțuri energetice finalizate cu planuri de măsuri în Industria chimică, in trei trimestre din acest an, au dus la economisirea a 9 817 MWh și a 2 174 tone combustibil convențional.— Analizele pe care le-am întreprins în unități, ne spunea ing. loan Păduraru, șeful serviciului termo- electro-energetic din cadrul Ministerului Industriei Chimice, au demonstrat că acolo unde rostul acțiunii a fost înțeles pe deplin, unde specialiștii și-au concentrat eforturile asupra găsirii soluțiilor celor mal bune de gospodărire, rezultatele bune nu au întîrziat să apară, bilanțurile energetice soldindu-se cu depistarea unor surse importante de economisire a acestor prețioase resurse ale țării. Merită evidențiat aici Combinatul petrochimic din Brazi, In care intocmirea bilanțurilor energetice a însemnat declanșarea unei adevărate ofensive a întregului colectiv pentru depistarea și înlăturarea surselor de risipă..Exemplul chimiștîlor din Brazi trebuie urmat de urgență de colectivele din unitățile chimice din Turnu Măgurele, Slobozia, Năvodari, Tîr- năveni, Valea Călugărească, unde, cu prilejul amintitei analize, s-a constatat o încetinire nejustificată a elaborării bilanțurilor energetice.

registrindu-se în semestrul I al a- nului 612 000 tone c.c. și 281 000 MWh economisiți. Dar o analiză în detaliu - arată că din cele 162 norme de consumuri energetice urmărite la nivelul ministerului, la 55 se înregis- strează depășiri — și aceste depășiri se localizează tocmai în unitățile in care întocmirea bilanțurilor energetice este întîrziată.Volumul mare de lucrări rămase pînă la sfîrșitul anului, termenul limită pentru elaborarea bilanțurilor energetice nu trebuie să ducă la superficialitate in intocmirea acestor lucrări ; nu trebuie aleasă linia minimei rezistențe, cum s-a observat în cîteva unități, ci este necesară mobilizarea întregii capacități a colectivelor, a specialiștilor, a organizațiilor de partid pentru ca înalta responsabilitate, zgîrcenia în sensul ■ bun al cuvîntului, temeinicia analizelor să fie puse pe primul plan, astfel îneît acțiunea de întocmire a bilanțurilor energetice să se încheie cu rezultatele scontate.

misirea energiei se desfășoară întru
i-

Ing. Dan CONSTANTIN

întreprinderea de aluminiu din Slatina este unul din marii consu- matorf de energie electrică. Aici se înregistrează circa 8 la sută din consumul total al țării. în ultimii ani în fața întreprinderii slătinene s-a pus mereu sarcina de a adopta și traduce in viață măsuri care să asigure o gospodărire mai bună a energiei e- lectrice, să reducă substanțial normele de consum. Iată însă că in trei trimestre din acest an, comparativ cu repartițiile, întreprinderea din Slatina a consumat în plus 83 milioane kilowați-oră de energie electrică, mai puțin decît In aceeași perioadă a anului trecut.Este adevărat, în Ultimele luni, aici au fost întreprinse o serie de acțiuni pentru îmbunătățirea generală a activității și respectarea normelor de consum. Astfel, s-a accelerat ritmul de reparare a cuvelor — numărul celor care nu funcționează scăzînd foarte mult în prezent — s-a întărit asistența tehnică pe schimburi, a sporit exigența față de respectarea disciplinei de fabricație. Ca atare, în lunile iulie, august și septembrie consumul de energie electrică și cel de alumină au fost mult reduse, dar — așa cum am văzut — nu pînă la nivelul planificat. Calculele proprii, întocmite de conducerea acestei întreprinderi arată că energia electrică irosită în trei trimestre din acest an putea servi la fabricarea a circa 3 000 tone aluminiu.Din discuțiile avute în întreprindere cu cadre de conducere și numeroși specialiști, rezultă că in momentul de față nu asupra depistării măsurilor și căilor de înlăturare a risipei trebuie stăruit. în întreprindere există un plan de măsuri tehnico-

organizatorice elaborat încă din luna Iunie a.c. pe baza unei analize minuțioase a stărilor de lucruri critice existente la vremea respectivă. Este vorba de un plan concret, pe ansamblul întreprinderii, la nivelul secțiilor șl chiar al locurilor de muncă, care poartă deopotrivă girul
tentlal al măsurilor stabilite, nivelul real al rezervelor interne privind economisirea resurselor energetice. Pe primul plan al activității politice și organizatorice în momentul de față trebuie să se situeze Întărirea disciplinei tehnologice. în acest domeniu trebuie să acționeze cu toată

SLATINA
V

Cum se înfăptuiesc 
măsurile stabilite?

specialiștilor și cadrelor de conducere și al organizației de partid. Esențial este ca în momentul de față să se acționeze cu toată fermitatea in vederea punct cu stabilite, susținută muncitor staurarea podărire a energiei electrice. Spunem aceasta întrucît faptele atestă că reducerea consumurilor înregistrate în ultimele luni — meritoriu, desigur — nu se situează la nivelul posibilităților, nu reflectă încă adevăratul po-

finalizării neîntîrziate, punct, a tuturor măsurilor asigurîndu-se o mobilizare a fiecărui lucrător — de la la director — pentru in- unui riguros regim de gos-

hotărîrea, pe multiple planuri, prin acțiuni specifice, bine coordonate, cu finalitate certă și imediată, atît organizația de partid cît și de sindicat și de tineret Este momentul să se înțeleagă clar că orice întîrziere în redresarea situației semnalată la a- ceastă întreprindere înseamnă pierderi, pagube greu de recuperat și, ca atare, nici un efort nu poate fi cotit prea mare pentru stăvilirea sipei.în legătură cu aceste aspectesolicitat opinia tov. ing. Gheorghe Gheorghiu, director general adjunct
sori*
am

EXEMPLE DE URMAT...tone, combinatul de piele și încălțăminte „Clujeana" — 7 142 tone.
BICAZ. Cimentiștii din Bicaz și-au propus să treacă, în perioada Următoare, la fabricarea l uscat,

< CLUJ-NAPOCA. De la începutul anului și pînă în prezent, în întreprinderile industriale ale județului s-au economisit 25 752 MWh energie electrică și 71 599 tone combus- _______ ____________ , ____________tibil convențional. La energia elec- cimentului după procedeul trică, celo^. mai. bune rezultăfe1 metoda experimentată ăief cu re- au fost /obținute de colectivul întreprinderii „Carbochim" din CIuj-Napoca — 4 871 kWh și de Combinatul de lianți și materiale refractare din Turda — 4 800 kWh. în ceea ce privește combustibilul convențional, economiile s-au consemnat in principal la Întreprinderea „Chimica" Turda — 11 270

SFECLA DE ZAHĂR

zultate foarte bune. Noua tehnologie va avea ca efect sporirea ponderii cimenturilor de calitate perioară în producția unității reducerea mulul de Iectrică.ARAD.rilor din industria județului au înregistrat, în trei trimestre din acest
su- Si cu 50 la sută a consit- combustibil și energie e-Colectivele tntreprinde-

an, importante economii de energie șt combustibil. Astfel, muncitorii de la întreprinderea textilă „U.T.A." au economisit 3 876 tone combustibil convențional, într-o altă unitate arădeană — în- trepriWdereâz de' articole metalice pentru mobilier și binale — s-au e- conomisit 100 000 kilowați gie electrică.
CRAIOVA. Conducătorii auto din cadrul exploatării deCraiova au economisit, in nouă luni, 545 000 litri benzină, 115 000 litri motorină și însemnate cantități de uleiuri.

oră encr-
transport

In Ministerul Industriei Metalurgice; care ne-a spus :— în acest an, normele de consum au fost diminuate simțitor, s-au obținut economii de energie electrică aproape la toate produsele : la cocs metalurgic — 12 milioane kWh, laminate — 14 milioane kWh, țevi din oțel — 11 milioane kWh, aglomerat din minereu feros — 10 milioane kWh, fontă — 6 milioane kWh ș.a. Depășirile înregistrate, în principal, la întreprinderea de aluminiu din Slatina aii influențat. Insă negativ e- fectul unor măsuri eficiente de economisire a energiei electrice, din celelalte unități economice ale ministerului. Tocmai de aceea acordăm o atenție deosebită întreprinderii din Slatina, in prezent, accentul fiind pus pe conirolul modulul in care se materializează soluțiile propuse, măsurile stabilite in scopul încadrării in normele de consum. Ca atare, în ultimele trei luni, la Slatina, consumul de energie electrică la o tonă de aluminiu s-a redus cu peste 1 000 kWh, dar el continuă să se situeze peste prevederile din norme. Iată de ce, lichidarea grabnică a tuturor neajunsurilor .din activitatea acestei unități preocupă, în continuare, în cel mai înalt grad conducerea ministerului.Aspectele întîlnite în această unitate, Importanța deosebită a problemei diminuării consumurilor de energie electrică impun intensificarea eforturilor pentru economisirea a cit mai mulți kilowați/oră, pentru încadrarea neîntîrziată normele de consum prevăzute. in

Emilian ROUĂ 
Ilie ȘTEFAN

IPOSTAZE ALE RISIPEI• La Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu-Măgurele în opt luni din acest an s-au consumat în plus cîteva mii de MWh energie electrică, din cauza diferitelor deficiențe în ’funcționarea instalațiilor pentru amoniac ;• Citeya mii de MWh energie e- lectrică s-au irosit la întreprinderea de oțeluri aliate din Tirgoviște, datorită unor neajunsuri în realizarea parametrilor proiectați ;• Cu circa 265 MWh au fost .depășite normele de consum !n u- nele unități ale energiei electrice,

la producerea șî transportul energiei termice la ieșirea din centrale ;• Datorită aerului de compresie insuficient preîncălzit, la Combinatul siderurgic diți Galați s-au utilizat. suplimentar mii de tone de combustibil convențional pentru laminate finite, semifabricate, țevi laminate și benzi laminate Ia rece ;• în unele din unitățile constructoare de mașini grele, datorită menținerii în funcțiune a unor cazane vechi, de capacitate mică și cu randamente scăzute, s-au pierdut în opt luni cîteva mii de tone de .combustibil convențional.

La întreprinderea „Industria textilâ

acă transportul ar ține pasu
cu recoltareRecoltarea sfeclei do zahăr se face conform graficelor întocmite între fabrici și unitățile agricole. în majoritatea județelor aceste grafice au fost respectate. Pînă la sfîrșitul săplăminii trecute,, sfecla a fost recoltată de pe 54 la sută din suprafețele cultivate. Din cantitatea recoltată nu au fost recepționate peste 209 000 tone rădăcini. Pe cîmp continuă să existe în grămezi mari cantități .de sfeclă. Ce se face pentru impulsionarea transportului ? Ani urmărit această problemă în județele Mureș, Alba, Botoșani și Sibiu.

MUREȘDatorită întlrzierii vegetației, în județul Mureș recoltarea sfeclei de zahăr s-a declanșat mai tirziu față de anii precedenți. Cu toate acestea, ca urmare a măsurilor luate de organele agricole județene, a muncii neobosite a țăranilor cooperatori, recoltarea sfeclei se află pe terminate. La sfîrșitul săptămînii tile agricole mai circa 1 000 ha.în mod normal, obținute la recoltare ar trebui corelate cu acțiunea de transportare a sfeclei din cîmp. Or, în prezent se află pe cîmp peste 43 000 tone sfeclă, ceea ce reprezintă circa 24 la sută din suprafața recoltată. Făcînd o analiză pe unități și consilii intercooperatiste rezultă că. în aceleași condiții de lucru, rezultatele sint diferite. Astfel, în timp ce multe unități din raza consiliilor intercooperatiste Bă- lăușeri, Bahnea, Acățari, Sighișoara au încheiat sau sînt aproape gata cu transportul sfeclei din cîmp, la Miercurea Nirajului, Ernei, Sînpaul, Zau de Cîmple, Sărmaș lucrarea s-a efectuat doar în proporție de 50—60 la sută. Rezultate diferențiate la transportul sfeclei au înregistrat chiar și unități agricole din cadrul aceluiași consiliu intercooperatist. în timp ce cooperativele din Luduș, Ațintiș, Ce- călaca au încheiat transportul sfeclei, cele din Bichiș, Bogata și Grindeni sint mult rămase în urmă. Aceste cîteva exemple demonstrează că ră- mînerile în urmă nu pot fi puse numai pe seama timpului nefavorabil. Ele se datoresc și felului diferit în care s-a organizat munca la transport. Una din principalele cauze ale rămlnerilor in urmă este slaba preocupare a consiliilor de conducere pentru folosirea mijloacelor proprii la transportul sfeclei de zahăr, ele ba- zîndu-se mai mult pe autocamioanele I.T.A., care în condițiile terenului moale nu au putut intra în toate tarlalele sau pe drumurile de cîmp. Apoi ?i I.T.A., respectiv autobaza Tg. Mureș, are partea ei de vină. Deși comandamentul județean repartizează periodic numărul de autocamioane c«

trecute, In unită- erau de recoltatrezultatele bune

trebuie să. lucreze în diferite unități, graficele nu sint respectate.Analizînd situația din unitățile rămase în urmă, direcția ^agricolă Județeană a luat unele măsuri în vederea urgentării transportului sfeclei din cîmp. As.tfel, s-au dat indicații ca în zilele cînd nu se poate lucra la pregătirea terenului și semănat, tractoarele cu remorci să fie folosite din plin la transportul sfeclei, iar toate atelajele cooperativelor agricole să scoată sfecla din cîmp pînă la drumurile de acces. Limitarea, transportului sfeclei din cîmp direct la fabricile de zahăr și predarea ei la cele mai apropiate baze de recepție este o altă măsură menită să grăbească ritmul de lucru. Astfel, sînt condiții să. se dubleze actualul ritm zilnic de lucru și în cel mult 10 zile întreaga . cantitate de sfeclă să fie scoasă din cîmp și pusă la adăpost.
Traian GABOR

în județul Alba recoltarea sfeclei de zahăr s-a încheiat pe întreaga suprafață de aproape 2 200 hectare. Cu toate acestea, în unitățile agricole din județ mai sînt în cîmp, netransportate, aproximativ 6 000 tone sfeclă. în urma măsurilor luate de organele județene, în. aceste zile, după ce vremea s-a ameliorat, transportul a fost intensificat. în cooperativa agricolă din Mihalț erau Ia transportul sfeclei de zahăr 8 autocamioane; „Pînă acum — ne-a informat Simion Cristea, inginerul-șef al cooperativei — am livrat 2 700 tone. Pentru a grăbi lucrările, am închiriat 5 autocamioane de la autobaza din Alba Iulia. Cele 3 autocamioane ale unității transportă pînă la prînz sfeclă de zahăr, iar după-amiază — porumbul recoltat".întrucît la cooperativa agricolă din Gîrbova de Sus lucrările de transport erau întîrziate, au sosit pentru a ajuta pe cooperatori mai multe autocamioane aparținînd întreprinderii de prefabricate din beton din o- rașul Aiud. Sfeclă de zahăr în cîmp mai există și la cooperativa agricolă

Ardeleana" Satu-Mare

INIȚIA TIVE IN SPRIJINUL CREȘTERII

din comuna Sîntimbru. De aici s-au transportat pînă acum peste 200 tone la gara Teiuș cu camioanele unității și remorcile secției de mecanizare. Au mai rămas însă 120 tone. „De 5 zile nu s-a mai transportat nimic, pentru că a plouat, ne-a declarat tov. Patriche Manciulea, primarul comunei. Vom organiza însă acțiunea în așa fel îneît în cîteva zile să (nu mal rămină în cîmp nici o grămadă de sfeclă de zahăr. Alături de mașinile cooperativei agricole, vor participa la transport și 3—4 autocamioane ale fabricii de cărămidă din localitate".Aceste aspecte, întîlnite pe teren, demonstrează necesitatea intensificării transportului sfeclei de zahăr din cimp. așa îneît acțiunea să sa încheie în cîteva zile.

nîfestat de conducerile unităților agricole față de-această problemă. Se impune ca, fără a neglija celelalte lucrări din campania de toamnă, recoltarea și transportarea sfeclei să fie impulsionate. Este necesară o mai bună mobilizare a tuturor cooperatorilor, organizarea întrajutorării lor, precum și o mai intensă folosire a mijloacelor de transport
Mihai MUNTEANU

PRODUCTIVITĂȚII MUNCIIîndeplinindu-și integral prevederile de plan pe 
4 ani din cincinal — a- vansul obținut pînă • în prezent fiind de 175 de zile — colectivul întreprinderii „Industria textilă Ardeleana" din Satu- pină pro- de de

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteil"

în agricultura județului Botoșani cultura sfeclei de zahăr deține un loc prioritar. în această toamnă, majoritatea cooperativelor agricole au de recoltat suprafețe variind între 100 și 250 hectare. Lucrările au început paralel cu recoltarea cartofului și florii- soarelui, precum și cu însămînțarea griului. în multe cooperative agricole, printr-o bună organizare a muncii, precum și prin folosirea eficientă a tuturor mijloacelor de transport, s-a reușit ca sfecla recoltată să fie transportată în timp scurt. Cooperativele agricole Urgureni, Negreni, Vorodiș- tea au terminat recoltarea sfeclei, iar în altele, ca cele de la Coțușca, Bră- iești, Avrămeni, Movila Ruptă, Bold, cu toate că au suprafețe destul de mari, lucrările sînt într-un stadiu a- vansat Este adevărat că ploile din ultima vreme au împiedicat desfășurarea normală a lucrărilor.De aceea, pînă acum sfecla a fost strînsă de pe numai 62 la sută din suprafețele cultivate. însă transportul se desfășoară într-un ritm necorespunzător. Pe cîmp se găsesc cantități foarte mari de rădăcini, așezate in grămezi, supuse intemperiilor. în total, pe județ, se află în cîmp netransportată o cantitate de peste 30 000 tone. în cooperativele agricole din Ștefănești, Sîrbi, Zlătunoaia, Dunceni, Vorona, cantitățile netransportate sînt cuprinse între 750 și 1 000 tone. A- ceastă situație se datorește, în principal, folosirii neraționale a mijloacelor de transport, dezinteresului ma

Deși recoltarea sfeclei de zahăr pe cele 2 724 hectare cultivate în cooperativele agricole din județul Sibiu este pe terminate, în cîmp există mari cantități de sfeclă așezată in grămezi mai mari sau mai mici. Este vorba de circa 1 600 tone sfeclă recoltată, dar netransportată, cele mai mari cantități aflîndu-.se în unitățile situate în raza consiliilor intercoope- ratiste Agnita, Dumbrăveni, Axente Sever, Bazna și altele.Principala cauză a acestui mare decalaj între recoltat și transport — ni s-a spus la direcția agricolă județeană — o constituie lipsa unui număr satisfăcător de mijloace de transport, în special pentru produsele aflate la o distanță mai mare de 15 km de bazele de preluare. Din constatările făcute în unități din zonele Mediaș și Agnita, ca și din datele ce ne-au fost puse la dispoziție la direcția agricolă, reiese că deși I.T.A. ar trebui să pună zilnic la dispoziție 180 autocamioane, practic, numărul celor repartizate la transporturi din cîmp nu trece de 120. Acestui mare gol i se adaugă cel creat prin întîrzierea sosirii mijloacelor de transport auto repartizate de la unele întreprinderi economice din județ.Ce măsuri s-au luat pentru grăbirea transportului ? în primul rînd, au fost • redistribuite unele mijloace de transport din unitățile care fac parte din consiliile intercooperatiste Tîrna- va, Loamneș și altele, care au cărat toată sfecla din cîmp. De asemenea, . îrț următoarele două-trei zile încă 55 de autocamioane ale I.T.A. vor fi trimise în cooperative agricole din zo- ' nele Dumbrăveni, Sibiu, Axente Sever ; va fi dublat numărul de atelaje i ale unităților și ale membrilor cooperatori la transportul din cîmp al recoltei. Aceste măsuri vor Impulsiona eliberarea terenurilor de sfeclă.
Nlcolae BRUJAN
corespondentul „Scînteli"
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Mare va realiza la finele anului o ducție suplimentară țesături în valoare peste 20 milioane lei.— Preocupați în continuare de creșterea parametrilor cantitativi și calitativi ai producției, textiliștii noștri — ne-a spus inginer Alexandru Micu, directorul întreprinderii — sînt angajați în transpunerea In viață a unui de țiuni rice.primul rînd, inițiativa vi- zind modificarea siste-
complex program inițiative și ac- tehnico-organizato- Reține atenția, în

mulul de acționare a ițelor la războaiele de țesut tip „Unirea“-Cluj. Aplicată pînă în prezent pe 270 războaie, ea s-a soldat cu creșterea productivității muncii, a calității țesăturilor și cu economii de materiale. Paralel, se efectuează înlocuirea benzilor metalice cu bandă continuă de cauciuc la sulurile trăgător ale războaielor, acțiune care are drept efect reducerea ruperilor în țesătură. Se află, de asemenea, în fază de încheiere acțiunea de uniformizare â parcului de mașini de bobinat (cu mașini tip „Metalurgica"- Sibiu), care vizează creșterea productivității muncii.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

■

in agenda Tîrgului internațional Bucureștinîfestat de firmele britanice rezultă și din faptul că la actuala ediție a TIB participarea Angliei este mult mai amplă decît la alte manifestări economica — circa 00 de firme".Ole Carstens, directorul pavilionului Danemarcei i „începînd cu anul 1969, cînd am organizat în România o expoziție națională industrială, Danemarca a fost prezentă la toate manifestările economice internaționale importante care au avut loc la București. Am vizitat pavilioanele românești de la TIB ’74 și am rămas plăcut impresionat de calitatea și varietatea exponatelor, de ritmul, rapid de înnoire a producției construcțiilor de mașini. Drept, urmare, în aceste zile, reprezentanții celor 23 de firme daneze poartă discuții cu partenerii români în vederea perfectării unor contracte de import-export, care vor contribui la dezvoltarea, în continuare, a legăturilor noastra economice".

Wadim Mietkowski, directorul pavilionului Poloniei : „Schimburile comerciale dintre cele două țări ale noastre, prietene, România și Polonia, caracteri- o a că a-zate prin dinamism și continuă îmbunătățire structurii, cu siguranță se vor amplifica după ceasta manifestare economică ihternațională. Faptul că economiile țărilor noastre se dezvoltă într-un ritm susținut, iar versifică an prezent, 60 schimburile mărfuri sint mașini, utilaje și instalații tehnologice — este o urmare firească și a participării Poloniei la primele două ediții ale TIB. Cele 15 întreprinderi de comerț exterior poloneze prezente la actuala ediție a TIB sînt întru ■ totul mulțumite de rezultatele obținute prin contactele fructuoase stabilite și tranzacțiile încheiate".Fabio Valentini, directorul pavilionului Italiei:

„Sîntem prezenți pentru a treia oară la Tîrgul internațional de la București cu un pavilion propriu. A- ceasta reflectă interesul firmelor italiene pentru dezvoltarea schimburilor cu România, posibilitățile largi

J .participării celor 28 de firme italiene este pozitiv".Trevor Marsh, directorul pavilionului Angliei : „Majoritatea firmelor britanice • care expun la cea de-a treia ediție a TIB sînt cunoscute în România. Prezența
oferta se di- de an — în la sută din reciproce de deținute de

OPINII ALE UNOR PARTICIPANT! 

DE PESTE HOTARE

ce se deschid în continuare acestor schimburi. Prin nivelul deosebit al exponatelor prezentate de participant — și, aici, vreau să evidențiez standurile țării- gazdă, ale României — Tîr- gul internațional București s-a impus în rîndul manifestărilor economice specializate de acest gen. Acum, cînd tîrgul se apropie de sfirșit, apreciem că bilanțul

lor, ca și a celor 200 de oameni de afaceri englezi, este de natură să se soldeze cu stabilirea de relații economice fructuoase între țările noastre. Multe dintre firmele participante doresc să perfecteze tranzacții de colaborare economică și comercială, în timp ce altele intenționează să constituie, împreună cu parteneri români, societăți mixte. Interesul crescind ma
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Premiile Galei naționale f

Faptul că in acest an învățămîntul politico-ideologic și economic de masă va fi axat in întregime pe studierea documentelor Congresului al XI-lea ridică înalte exigențe in fața organelor și organizațiilor de partid, chemate să organizeze in așa fel studiul incit să asigure însușirea aprofundată a acestor documente de excepțională însemnătate de către toți membrii partidului, ca și de către ceilalți oameni ai muncii.Organizarea invățămîntului ca un sistem unitar, în care să fie cuprinsă practic întreaga populație a județului — membrii de partid, de U.T.C. și sindicat, inclusiv oameni cu deprinderi de studiu mai reduse sau aflați la o virstă mai înaintată — a constituit una din principalele preocupări ale Comitetului județean de parrtid Brăila in anul care a incenut.Dacă in ceea ce privește invățâ- mintul de partid și invățămintul politic U.T.C. lucrurile au fost mai simple, intrucît exista o structură organizatorică din anii trecuți — cursurile create pe organizații de bază — pentru membrii de sindicat a trebuit să luăm un șir de măsuri speciale. îndeobște acest învățămint a fost organizat pe grupe sindicale ; in unitățile economice sau instituțiile mai mici, unde numărul membrilor de sindicat nu permitea crearea unui curs aparte, aceștia au fost încadrați în cursurile organizate pentru membrii de partid sau U.T.C.Un element nou in anul acesta este organizarea invățămîntului politico- ideologic și de către Frontul Unității Socialiste sub forma propagandei prin conferințe. Organizate fie circumscripții electorale, cum procedat în orașul Făurei, pe circumscripții școlare, camunicipiul Brăila, fie pe formații de lucru la sate, in special brigăzi din cooperativele agricole de producție, ciclurile de conferințe fac cunoscute ideile și prevederile din documentele Congresului maselor largi de cetățeni, aparținind celor mai diverse categorii sociale. în ce privește baza materială, am recomandat să se folosească cluburile, căminele culturale, bibliotecile, localurile școlilor, ale altor instituții social-culturale.în mod deosebit ne-a preocppat selectionarea propagandiștilor și a lectorilor pentru toate aceste cursuri, din rindul cadrelor celor mai bine pregătite ideologic și profesional, stimate de colectiv, avind reale calități pentru această muncă. în ceea ce privește pregătirea propagandiștilor. desfășurată separat pentru ■ cei ce conduc cursuri în invățămintul de partid, politic U.T.C. și pentru membrii de sindicat, această activitate a beneficiat de sprijinul activ și consistent al secretarilor co-

miletului județean și al altor membri ai biroului care au ținut expuneri și consultații.în trecut, am constatat de multe ori efectele negative pe care le are asupra învățămîntului necunoașterea de către unii propagandiști a problematicii concrete, a preocupărilor colectivelor respective. De aceea, comitetul județean a hotărit. să organizeze pentru propagandiștii care lucrează in întreprinderile industriale, în agricultură, in construcții, ', în comerț și turism, în Învățămint, cite un ciclu de 2—3 expuneri care să pună in lumină, domeniile amințite, biectivele prioritare nai, dar și la nivel în fiecare din realizările și o- pe plan națio- județean. De a-

BRAHA

a recitalurilor dramatice

pe s-a fie în

semenea, am stabilit ca toți lectorii noștri — peste 250 — să fie repartizați pe unități economice și comune și astfel să participe efectiv la expunerile și dezbaterile din cursuri, cu care prilej să aducă problemele concrete aie județului in atenția cursan- țilcr.O analiză a desfășurării Invăță- mintului in anul trecut a arătat că o bună parte din cadrele de conducere din întreprinderile brăilene nu au participat sistematic la cursurile de partid. Drept scuză a fost sistematic invocată multitudinea sarcinilor care revine cadrelor de conducere. Mentalitate eronată, desigur, întrucit orice cadru de conducere este înainte de toate un conducător politic, iar buna pregătire politico- ideologică condiționează, de fapt, intr-o măsură decisivă, succesul întregii sale activități.Pentru a înlesni cadrelor de conducere participarea sistematică la invățămintul de partid, anul acesta s-a luat măsura ca în toate întreprinderile industriale să fie stabilită lunar „o zi a invățămîntu- lui de parlid". in care să nu mai aibă loc nici un alt fel de activități obștești. în același scop, cabinetul județean de Dartid și-a înscris în planul său de muncă pe trimestrul in curs să investigheze — și să finalizeze intr-un studiu — participarea cadrelor de conducere la invățămintul de partid, urmind ca con-

ZILELE CULTURII 
LA REȘIȚA" deîn străvechea cetate de foc pe malurile Birzavei se desfășoară între 17 și 27 octombrie „Zilele culturii la Reșița", manifestare cultu- ral-științifică patra ediție, festivă au științifică de mele „Mașini toare Diesel rulare", apoi „Probleme de

din rindul populației civile evocă eroismul ostașilor români și al populației civile în lupta pentru eliberarea acestor localități, evidențiază realizările obținute de poporul nostru în cei 30 de ani de la eliberarea patriei. (Gh. Rusu).

cluziile să fie discutate cu organizațiile respective.Experiența anului trecut a arătat că desfășurarea invățămîntului ideologic in cadrul adunărilor generale a făcut să sporească responsabilitatea pentru conducerea acestuia atît din partea organelor, de partid, cit și a propagandiștilor, a imprimat dezbaterilor un Caracter mai concret și mai combativ. Nu este mai puțin adevărat însă că am intilnit și situații în care tema de invățămint a fost „expediată" in finalul adunării intr-un sfert de ceas, invățămintul transformin- du-se astfel intr-o simplă formalitate. întrucit anul acesta 4 teme de studii urmează să tute în adunările generale ne-am propus să-i ajutăm gandiști, ca și pe unii secretari ai organizațiilor de partid să înțeleagă ce elemente particularizează o dezbatere ideologică în cadrul adunării generale : in acest scop, am organizat un simpozion intitulat „Adunarea generală — școală a educației comuniste" și un schimb de experiență la combinatul de fibre artificiale pe tema „Pregătirea și desfășurarea adunări generale".Ceea ce ne preocupă, de asemenea, in prezent .este ca la toate cabinetele de științe sociale să fie transpuse in formă grafică, în planșe sau alte materiale cifrele și datele ilus- trînd ideile majore, tezele și direcțiile de acțiune preconizate în documentele Congresului al XI-lea, evi- dențiindu-se totodată dinamica acestor date prin comparații cu trecutul și prezentul. în unele locuri această acțiune a demarat mai greu Tocmai pentru a o impulsiona și pentru a combate mentalitatea unor secretari de partid care așteaptă să le vină de-a gata materiale documentare sau solicită mereu fonduri bănești, i-am invitat la județean de partid unde zentat o micro-expoziție și grafice, realizată cu foarte mici — de citeva — și posibil de înfăptuit în unitate din județ. S-a recomandat, cabinetelor de științe sociale, propagandiștilor să folosească o serie de materiale ilustrative apărute în diferite publicații, să înregistreze pe benzi magnetice emisiunile speciale de la radio și televiziune.Desigur, nu numai dotarea cabinetelor ne preocupă ; imbogățindu-le zestrea documentară, dorim ca să se desfășoare o gamă largă acțiuni propagandistice. Aceasta și fost rațiunea pentru care am ganizat nu cu mult timp în urmă o consfătuire cu responsabilii colectivelor obștești ale cabinetelor de științe sociale și două schimburi de experiență pentru profesorii care predau științele sociale și dintre care mulț.i sint propagandiști. O atentă îndrumare a invățămîntului din partea comitetului județean, a celorlalte organe de partid, generalizarea experiențelor valoroase ți îhlăturarea promptă a deficiențelor care apar — iată ceeâJ ce 'ne va permite să asigurăm continua creștere a puterii lui de înrîurire a conștiințelor.

Juriul celei de-a IlI-a ediții a „Galei naționale a recitalurilor dramatice", manifestare consacrată Congresului al XI-lea al partidului, a acordat următoarele premii :Premiul I — actriței Anca Neculce Maximilian, de la Teatrul Național din Cluj-Napoca, pentru spectacolul- recital de poezie clasică și contemporană „Cu miine zilele-ți adaugi" și actriței Illieș Kinga, de la Teatrul de Stat din Tg. Mureș, pentru recitalul „Oratoriu liric" de Szilagyi Domokos.Premiul II — Colectivului Teatru-

Național din Craiova,' pentrului __________ . .spectacolul de balade și lirică populară „Soarele și luna".Premiul III — Colectivului de stu- denți al Institutului de artă teatrală și cinematografică din București, pentru spectacolul „O sărbătoare princiară" de Teodor Mazilu.Premiul special al criticii — actorului Mircea Belu, de la matic ,,George Bacovia" pentru recitalul „Arena de Mihail Sabin.

revoluționare înfrățite
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teatrul dra- din Bacău, cu paiațe"(Agerpres)

din cele 9 fie dezbă- de partid, pe propa-

unei
10,00
10,30

10,50
10,55

12,05

12.25
16,00

PROGRAMUL 1
Curs de limba germană. 
Teleșcoală. Limba română ■ 
(clasa a iV-a, școala genera
lă) : Nicolae Grlgorescu in 
muzeele patriei (TVSI). 
Geografie (anul IV, liceu) : 
Fizică (clasa a VIII-a, școala 
generală) : Energia și pu
terea curentului electric 
(TVSI).
Biologie (clasa a VTI-a, școa
la generală) : Fiziologia șl 
Igiena cavității bucale (TVSI). 
îndrumări metodice — RTVS 
(școala generală).
Curs de limba franceză. 
Baladă pentru acest pămint : 
Plantele soarelui.
Publicitate.
Film serial : „Un șerif la 
New York".
Muzică populară șl distracti
vă cu formația George Cara- 
butca.
Telex.
Curs de limba rusă.

16,30 — 17.00 Curs de limba en
gleză.
Telex.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
Atenție la... neatenție 1 
Muzica. Emisiune de actuali
tate muzicală.
Legile țării — legile noastre 1 
Eroi îndrăgiți de copii : 
Năzdrăvanul Dennis.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Revista economică TV.
Luna creației originale romă-, 
nești.
Canz.onissima '74.
24 de ore. 
închiderea programului.
PROGRAMUL 2
Film serial pentru copii : 
„Daktari".
Muzee șl expoziții.
Roman-fotleton : „Surorile
Matierassi". Episodul I. 
Telex.
Cărți și idei. Ghidul muzicii 
simfonice (volumul IV) de 
Wilhelm Berger.
Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.
Prelucrări de folclor în rit
muri moderne cu formația 
Nicu Dumitrescu.
închiderea programului.

19,15
18,35
13.50
19.00
19,25
19.30
20,00
20.30

20,00
20.25
20.45

21,43
22,10

22.23

cabinetul le-am pre- de planșe cheltuieli zeci de lei orice
„LA DATORIE"

aici de a or-

Radu CIUCĂ 
secretar al Comitetului 
județean Brâila ol P.C.R.

La Galeriile de artă fotografică din strada Brezoianu din Capitală s-a deschis în aceste zile expoziția de fotografii intitulată sugestiv „La datorie". Organizată de Ministerul Apărării Naționale, in colaborare cu Consiliul Educației Asociația tografi, propune blicului imagine i tivității noștri în 30-lea an al aniversării Zilei Armatei noastre populare.Fotografiile' expuse, realizate de fotoreporteri și fotografi profesioniști și ama.- tori, din armată sau din afara ei, certifică, o dată in plus, dragostea și interesul manifestat de artiștii imaginii fotografice față de ostașii țării. Cu un acut simț artistic au fost surprinse pe peliculă aspecte variate din procesul pregătirii de luptă și politice a armatei, instantanee întîlnite în

unități militare, pe cimpurile de aplicații, în posturile de veghe, la hotarele țării,- pe aerodroame, subliniin- du-se virtuțile soldați- lor noștri : abnegația, devotamentul, dirze- nia, cinstea, disciplinaCulturii și i Socialiste și i artiștilor fo- expoziția iși să ofere pu- vizitator o a vieții și ac- militarilor cel dc-al
Expoziție de foto- 
grafii consacrată 
cefei de-a XXX-a 
aniversări a Zilei 
armatei Republi
cii Socialiste Ro

mâniași spiritul orificiu, fotografice la fel de asupra altor ale 'vieții și activității militarilor noștri : pe șantierele economiei naționale, In familie și societate, în cadrul unor instituții de în- vățămînt militar sau în instituții centrale de cultură ale armatei.în ampla lor diversitate, exponatele reușesc să înfățișeze ima- semnificative

lor de sa- Oblectivele s-au oprit inspirate și- ipostaze

care conturează rolul de înaltă școală politică și civică al armatei României socialiste, eforturile neîntrerupte pe care le depun militarii pentru perfecționarea continuă a pregătirii lor de luptă și politice, pentru îndeplinirea exemplară a misiunii încredințate de patrie, popor și partid, de comandantul suprem al forțelor noastre armate, tovarășul Ceaușescu.Interesul publicul cel a primit expoziția, interes concretizat in primul rind in marele număr de vizitatori, constituie o nouă expresie dragostei cu înconjurată noastră de popor.„La datorie" reprezintă, in ansamblul său, un vibrant omagiu adus militarilor Armatei noastre populare cu prilejul aniversării sale.

Nicolaecu care mai larg
grăitoare care este armata Întregul

a

aflată la cea de-a După deschiderea avut loc o sesiune comunicări pe te- electrice" și „Moși echipament de o alta intitulată „___________ __ sudură la construcția și întreținerea echipamentelor metalurgice". Au fost organizate două expoziții : cea a pictorului din R.S.F. Iugoslavia Trajan Trumici și „Salonul de toamnă al plasticienilor reșițeni". în același cadru mal au loc intîlniri cu -scriitori și reprezentanți ai unor edituri, spectacole artistice prezentate de corul „Madrigal",' de ansamblul „Stanko Paunovici Veliko" din Pancevo, R.S.F. Iugoslavia de cercul de operetă al sindicatului constructorilor de mașini reșițeni, întreceri ale celor mai bune formații cultural-artistice de amatori din județ, două premiere ale Teatrului de stat din localitate, consfătuiri și conferințe pe diferite teme educative, recitaluri de poezie patriotică etc. (Nicolae Catană).

SESIUNE OMAGIALĂ'La Iași s-a desfășurat timp de două zile o sesiune șiiințificătoma- gială, consacrată împlinirii a 100 de anî de la nașterea savantului român C.I. Parhon. în cadrul sesiunii a fost omagiată să de C.I. Parhon științei românești, in ședință plenară
contribuția adula dezvoltarea prezentindu-se ... T____ ,____________ comunicările :„Personalitatea și opera științifică a profesorului C.I. Parhon", „Opera social-politică a profesorului C.I. Parhon", „C.I. Parhon — profesor și fondator de școală". Participanții au vizitat in cursul zilei de sîmbătă spitalul clinic de psihiatrie, unde au fost prezentate și alte comunicări urmate de discuții, referitor la contribuția adusă de renumitul savant la dezvoltarea științei medicale românești (M. Corcaci).

„ANII ÎMPLINIRILOR

IN MEMORIAMîn aceste zile de octombrie, în județul Sălaj au loc ample manifestări cultural-artistice prilejuite de impli- nirea a 30 de ani de la eliberarea Să- lajului de sub dominația fascistă. In localitățile Tihău, Greaca, Româ- nași, Coșei, Sărmășag, Chieșd și Gîrbou, unde au avut loc crincene lupte, ofițeri in rezervă, lectori ai comisiei județene pentru răspîndi- rea cunoștințelor științifice și ai comitetelor orășenești și comunale de partid, martori oculari, luptători

Cele mai frumoase versuri semnate de elevi ai liceelor și școlilor prdfesionale din Sibiu, Mediaș, Agnita și din alte orașe sibiene, majoritatea membri ai cercurilor și cenaclurilor literare școlare din județ, au apărut irrtr-o plachetă cu titlul „Anii împlinirilor", editată de comitetul județean U.T.C. Printr-o sugestivă selecție a versurilor, cit și printr-o excelentă prezentare grafică — ilustrațiile sint executate de elevi ai Liceului de muzică și artă plastică din Sibiu — culegerea „Anii împlinirilor" dovedește o atentă îndrumare a celor mai tinere talente literare din județ. (Nicolae Brujan).

O producție a Casei de filme unu

ROMÂNIA - FILM" prezintă

DUHUL AURULUI

după schițele „Vilva băilor", și „Lada" de Ion Agârbiceanu. Scenariul și regia : Mircea Veroiu, Dan Pița ; imaginea : Iosif Demian ; muzica : Dorin Liviu Zaharia : decoruri : Radu Boruzcscu, Helmuth Sturmer ; costume : Marilena Șerbănescu. Cu : Eliza Petrăchcscu, Ernest Mafiei, Liviu Rozorea, Lucia Boga, Dora Ivanciuc, Alexandru Mihai, Francisc Benczc, Elisabeta Jar-Rozorea, Adrian Georgescu, Teodor Cojocaru. Film realizat in studiourile centrului de producție cinematografică „București".
A

Se împlinesc patru decenii de Ia declanșarea răscoalei țăranilor români și maghiari din Valea Ghimeșului, importantă acțiune revoluționară de masă, organizată și condusă de Partidul Comunist Român. în istoria bătăliilor de clasă din peri- ,oada interbelică, evenimentul pe care 11 aniversăm se conturează ca un moment semnificativ, care a contribuit la dezvoltarea legăturilor frățești dintre țăranii români și maghiari în lupta împotriva exploatării burghezo-moșierești.După cum se știe, încă de la înființarea sa, Partidul Comunist Ro- mânt a acordat o deosebită atenție valorificării uriașului potențial revoluționar al țărănimii, făuririi alianței muncitorești-țărânești, considered această alianță drept un factor hotăritor al succesului în lupta de eliberare socială și națională. In pofida condițiilor aspre ale ilegalității, a prigoanei și represiunilor la» care a fost supus, P.C.R. a desfășurat o intensă activitate revoluționară _ in rindurile maselor țărănești, îmbinind cu pricepere metodele de luptă ilegale cu cele legale prin intermediul organizațiilor politice de masă aflate sub conducerea sau influența sa — Blocul muncito- resc-țărănesc, Liga Muncii, Frontul ■ Plugarilor, MADOSZ etc. Ca urmare a acestor acțiuni, in perioada crizei economice din 192.9— 1933 și in anii următori au fost obținute o seamă de succese pe linia atragerii maselor țărănești Ia sprijinirea luptelor revoluționare ale clasei muncitoare ; astfel, mii de țărani s-au solidarizat cu eroicele bătălii ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933, au protestat cu vigoare împotriva procesului înscenat conducătorilor acestor mari lupte proletare. în cursul mișcărilor revendicative ale maselor țărănești din acei ani se ajungea uneori la alungarea perceptorilor, la o- cuparea izlazurilor moșierești. Rela- tind despre tendința de extindere a acestor acțiuni, „Scinteia" scria la 1 august 1933 : „Un nou val de mișcări 
țărănești se ridică in toată tara. Ță
ranii iau la goană pe perceptori și 
jandarmi, impiedicind încasarea im
pozitelor și execuțiilor silite, ocupă 
cu forța izlazuri, moșii și păduri, se 
opun la arestările și teroarea dez
lănțuită de jandarmi la sate, impie- 
dică confiscările și alte măsuri de 
jefuire și asuprire".

nist atît în pregătirea răscoalei, cit și in desfășurarea ei.Răscoala a început în dimineața zilei de 15 octombrie 1934. înarmați cu topoare, furci, țapine, mii de țărani din Valea Ghimeșului, alături de care s-au aflat muncitori forestieri, au manifestat în fața primăriilor, cerind satisfacerea revendicărilor lor : încetarea imediată a execuțiilor silite, restituirea bunurilor sechestrate pentru neplata datoriilor, anularea încetarea crearea că. în lor și al patronilor de a-i satis face doleanțele, mulțimea a cupat primăriile, a dezarmat jandarmii trimiși la fața locului, a alungat pe comerclanții speculanți. Reluin- du-și cu de la sine putere bunurile sechestrate de perceptori, țăranii au demonstrat prin sate scandind lozincile de luptă ale partidului, apoi, in căruțe împodobite cu crengi de tyad și intonind cîntece revoluționare, s-au îndreptat spre case. în acea zi de 15 Octombrie 1934, țăranii răsculat! au fost singuri stăpîni peste satele din Valea Ghimeșului, ce se Întindeau pe o distanță de 30 km.Pentru a împiedica extinderea răscoalei, autoritățile au trecut la măsuri de reprimare. Valea Ghimeșului a fost împinzită cu jandarmi și soldați. Un număr de țărani au fost anchetați și maltratați, iar organizatorii luptei țărănești, arestați și trimiși in fața tribunalului. Forța de mobilizare a partidului avea să-și găsească în aceste condiții o impresionantă expresie in larga mișcare de solidaritate prin care mii de muncitori, țărani, intelectuali și funcționari cereau cu energie eliberarea celor a- restați. Sub presiunea mișcării de protest a maselor, autoritățile au fost silite să dea înapoi : cea mai mare parte a țăranilor trimiși in judecată au fost achitați. Prin întreaga ei organizare și desfășurare, răscoala țăranilor din Valea Ghimeșului, in cadrul căreia comuniștii au știut să pună în valoare experiența dobinditâ in cursul bătăliilor de clasă din anii 1929—1933, a reliefat o dată mai mult capacitatea partidului de a organiza și conduce cu succes lupta maselor populare de Ia orașe și sate.La patru decenii de Ia răscoala țăranilor din Valea Ghimeșului, năzuințele pentru care de nenumărate ori în decursul istoriei s-au ridicat la luptă unită masele țărănimii, fără deosebire de naționalitate, și-au găsit împlinire ca urmare a victoriei socialismului pe pămintul românesc. Făurită in focul revoluției populare, sub conducerea P.C.R., alianța mun- citorească-țărănească s-a dovedit baza socială trainică a statului socialist, temelia de nezdruncinat a noii orinduiri sociale. încheierea cooperativizării agriculturii a marcat ridicarea pe o treaptă superioară a a- cestei alianțe, creșterea rolului ei de forță motrice a societății noastre socialiste. Asigurarea deplinei egalități in drepturi a oamenilor muncii de toate naționalitățile, ca urmare a rezolvării juste a problemei naționale, constituie un strălucit succes al politicii P.C.R., o mare cucerire revoluționară care a dus Ia cimentarea trainică a frăției și unității poporului român și naționalităților conlocuitoare în lupta pentru înflorirea patriei comune.împlinirea idealurilor seculare de dreptate ale țărănimii, ca și ale tuturor celorlalți oameni ai muncii, noua înfățișare mereu mai prosperă a satului românesc reflectă justețea politicii Partidului Comunist Român, care a călăuzit întregul popor în lupta victorioasă de eliberare socială și națională. întărirea continuă a a- lianței muncitorești-țărănești, a coeziunii întregii națiuni in jurul partidului reprezintă un factor ho- . tărîtor al înfăptuirii prevederilor documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R. privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
Ladislau FODOR

amenzilor silvice și școlare, abuzurilor autorităților, de noi locuri fața refuzului de mun- autorități-o-

40 de ani de la
răscoala țăranilor 

din Valea Ghimeșului

în Valea Ghimeșului, efectele crizei economice din anii 1929—1933 au fost dintre cele mai dureroase pentru oamenii muncii ; exploatarea pădurilor s-a restrins, un șir de întreprinderi forestiere și-au închis porțile. Mii de tăietori de lemne zilieri și cărăuși au rămas fără lucru. Creșterea conștiinței revoluționare a maselor țărănești, puternicul ecou trezit în rindurile lor de chemările la luptă ale comuniștilor, care în decursul anilor închegaseră strinse legături cu țăranii români și maghiari prin celulele de partid, ca și prin Blocul muncitoresc-țărănesc, Ajutorul roșu, Comitetul antirăzboinic, MADOSZ, și-au găsit expresie în numeroase acțiuni revendicative pe plan local. în aceste condiții, partidul s-a orientat spre organizarea u- nei acțiuni de mai mare amploare și combativitate. Sub directa îndrumare a conducerii P.C.R. a avut loc, la începutul lunii septembrie 1934, o consfătuire ilegală la care au participat activiști ai partidului și ai MADOSZ-ului, membri ai celulelor locale de partid, muncitori de la fabricile de cherestea, țărani. După stabilirea programului de revendicări și a tacticii de urmat, a fost ales un comitet de acțiune pe întreaga Vale a Ghimeșului, care avea să fie sprijinit în activitatea sa de comitetele de acțiune alese in cele trei comune — Ghi- meș, Făget, Lunca de Mijloc și Lunca de Sus — și in zecile de cătune ale acestora. Alcătuite din muncitori și țărani români și maghiari, bătrîni, femei și tineri, comitetele de acțiune au constituit principala formă organizatorică folosită de partidul comu-
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11 MEDALIIUnsprezece — reprezintă numărul total al medaliilor cucerite de sportivii și sportivele României la recentele campionate mondiale de ca- iac-canoe. Un bilanț remarcabil, așa cum, de altfel, ne-au obișnuit caia- ciștii și canoiștii noștri ori de cite ori iau parte la cele mai mari competiții internaționale. \La campionatele mondiale din Mexic, cei ce au cucerit titlurile supreme, impunindu-se în mod special, au fost caiaciștii. De-a dreptul excepțională a fost comportarea tină- rului Vasile Dîba (20 ani, din Tulcea, actualmente la Dinamo). El a cucerit două medalii de aur. Mai întii, la caiac simplu 500 m. Apoi, în ștafeta 4 x500 m (schimbul II), alături de mult mai experimentații Mihai Zafiu (25 ani), Erast Pavel (24 ani), și Ala-, nașe Sciotnic (32 ani). A treia medalie de aur pentru România a fost ciștigată de Ion Terente (29 ani) și Antrop Varabiev (33 ani), în proba de fond (10 000 m) la caiac dublu.Prețioase și prestigioase sint de asemenea medaliile de argint cucerite de Victoria Dumitru și Maria Nichiforov (caiac dublu — 500 m) și Gh. Danielov și Gh. Simionov (canoe dublu — 500 m), precum bronz, ai căror cîștigători cunoscutul canoist Ivan (la toate probele in care a 500 m, 1 000 m și 10 000 Maria Cozma (caiac 1—500' m), echipajul feminin de caiac 4, format din Viorica Dumitru, Maria Nichiforov, Maria Cozma, Agafia Orlov, și canoiștii Gh. Munteanu și V. Serghei (dublu — 1 000 m).Apreciind și aplaudind performanta strălucită a caiaciștilor și canoiști- lor, opinia noastră sportivă felicită pe noii campioni mondiali și pe ceilalți medaliați. Desigur, aprecieri și felicitări se cuvin, totodată, tehnicienilor ce i-au descoperit și i-au

pregătit in vederea realizării unor astfel de mari succese. Să sperăm insă că, pină la Jocurile Olimpice de la Montreal, reputații noștri specialiști iși vor concentra eforturile in direcții îmbunătățirii activității tocmai la probele olimpice, sporind șansele sportivilor români la cucerirea cit mai multor medalii de aur.
Ion DUMITRIU

Campionatul diviziei A s-a reluat printr-o etapă fără surprize, cu multe goluri înscrise mai ales in porțile echipelor oaspete. Astfel, clasamentul general n-a suferit schimbări nici in partea lui superioară, nici in zona de jos. Ascensiuni notabile au înregistrat însă echipele care duminică au ciștigat la scor întrecerile respective — F.C. Argeș (3 trepte), Steaua (6 I), Steagul roșu (7 !), F.C.

(3) — de unde se vede că punctele cucerite sint im-

Au început campionatele de box

ECHIPELE ROMÂNIEI

și cele de sint bine- Patzaichin participat: m), tinăra

La Palatul sporturilor și culturii au început ieri campionatele naționale, de box. Din prima gală s-au arătat mai bine pregătiți pentru turneul final Ion Vladimir (semiușoară) și Mircea Simon (semigrea), elevi ai antrenorului Constantin Dumitrescu și ai vechiului maestru Constantin Nour. Ambii și-au învins adversarii (Stoica Eugen și, respectiv, Petre Pirvu), prin k.o. in rundurile secunr de. Interesant e faptul că atît Vladimir, cit și Simon au decis lupta in favoarea lor prin lovituri foarte eficace, folosite mai rar în boxul nostru — upercuturile de stingă la corp. Impresionant ca forță și combativitate s-a arătat Costică Dafi- noiu (semigrea), care, după aproximativ un minut de luptă, a fost declarat învingător prin abandon in fața lui Gh. Bucur I O surpriză de proporții era cit pe-aci să se realizeze în meciul „semigreilor" C. Văran și Dorin Bubă. în prima repriză, acesta din urmă îl făcuse, practic, k.o. pe Văran, dar arbitrul Voicu- lescu, întîrziind numărătoarea, i-a permis lui Văran să-și revină. Lupta a fost strînsă în continuare, pînă la capăt, juriul acordind cu 3—2

victoria lui Văran. Celelalte partide, . inclusiv meciul vedetă al primei reuniuni (Gh. Ilie—Gh. Vlad), au fost anoste ca întrecere și de o factură tehnico-tactică deplorabilă.Cu prilejul reuniunii de -ieri seara, care a ocazionat și deschiderea festivă a campionatelor, s-au înregistrat următoarele rezultate : cocoș : V. Kis (A.S.A.) b.p. Șt. Duminică (B. C. Galați^; pană : G. Pometcu. (Rapid) b.p. I. Mareș (Muscel) ; semimijlo- cie : D. Cimpoieșu (Dinamo Brașov) b.p. I. Vornicescu (I.E.F.S.) ; I. Ho- doșan (Metalul) b.p. I. Gîrdă (Voința) ; mijlociemică : S. Tirilă (B. C. Galați) b.ab. 3 pe D. Staicu (B. C. Brăila) ; Al. -Tirboi (Farul) b.p. G. Blaj (Steaua) ; grea : I. Dascălu (Farul) b. ko. 2 I. Sănătescu (Metalul Drobeta Tr. Severin); V. Lehăduș (B. C. Galați) b.ab. 2 pe G. Bunea (B.C. Brăila); I. Alexe (Dinamo) b.ab. 2 pe I. Boancă (C.S.M. Cluj-Napoca). în meci „vedetă" la cat. pană, N. Buteseacă (B. C. Galați) l-a Învins la puncte pe I. Adam (Farul).Astăzi de la ora 15 și respectiv 19 au loc alte două gale.

Constanța nu numai portante, ci și golaverajul. în etapa viitoare, cea de-a zecea, coincidența face ca primele șapte echipe din clasament — Dinamo, F.C. Reșița, A.S.A., F.C. Argeș, Steaua, U.T.A. și Steagul roșu — să joace toate în deplasare, fapt care ne îndeamnă să credem că in mod normal se va produce o regrupare a plutonului fruntaș.Miine au loc meciurile din „Cupa U.E.F.A." ale echipelor Dinamo și Steagul roșu. Era normal, odată cu intrarea in cel de-al /doilea tur, ca adversarii să fie mai puternici. Sorții au pus insă in fața echipelor noastre formații foarte puternice, ambele din R.F. Germania, țara cu cel mai productiv fotbal în ultimii ani. Dacă ne referim la ultima confruntare oficială cu fotbalul vest- german (Steaua — Bayern : 1—1 și 0—0, in „Cupa cupelor" 1972), rezultă posibilități pentru jucătorii noștri în condiții de concentrare maximă. Este ceea ce se cere și se așteaptă de la jucătorii noștri in meciurile de mîi- ne : De la Dinamo — împotriva lui F.C, Koln, echipa lui Overath, echipă aproape la fel de redutabilă ca și aceea a lui Beckenbauer. (Toți jucătorii bucureșteni sint perfect disponibili pentru partida de miercuri ; vrem să credem că de la Cheran și pină la Dumitrache toți cei „11“ se vor angaja vreme de 90 de minute in luptă pentru o veritabilă performanță). Cit îi privește pe brașovenii de la Steagul roșu, care se vor întrece la Hamburg cu lidera clasamentului vest-german, să dăm credit intenției lor de a repeta depășirea de sine din primul tur al „Cupei U.E.F.A.".

ÎN TURNEELE FINALE ALE
CAMPIONATELOR LUMIISelecționatele de volei ale României s-au calificat pentru turneele finale ale campionatelor mondiale din Mexic, clasindu-se pe locuri fruntașe in grupele semifinale. Echipa feminină a țârii noastre a învins cu 3—1 echipa U.R.S.S. și cu 3—0 (15—9, 15—11, 15—9) formația Canadei, o- cupind primul loc in grupa de la Tijuana. Pe locul doi s-a clasat reprezentativa U.R.S.S., care a întrecut cu 3—0 (16—14, 15—10, 15—6) e- chipa Poloniei. în turneul masculin, derbiul grupei semifinale de la Toluca s-a disputat între echipele Japoniei și României. Voleibaliștii români au dat o replică dirză campionilor olimpici, pierzind la limită, după ce au ciștigat primele două seturi. Scor final 3—2 (9—15, 13—15, 15—11, 15—4, 17—15) in favoarea Japoniei, care se clasează pe locul întii, urmată de România, Bulgaria și Olanda. Din fiecare grupă lificat în turneele finale două clasate.La turneul final feminin1—6), ce va avea loc la Guadalajara, vor participa România, U.R.S.S., Japonia, Ungaria, R. D. Germană și Coreea de Sud. Turneul final masculin se va desfășura la Ciudad de Mexico și va reuni următoarele șase echipe : Japonia, România, U.R.S.S., R. D. Germană, Polonia și Cehoslovacia.Luni a fost zi de repaus. Primele meciuri ale turneelor finale se dispută astăzi.

s-au ca-primele(locurile

V. M. Valerlu MIRONESCU
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Excelenței Sale
general-maior MOHAMED SIAD BARRE

Președintele Consiliului revoluționar suprem 
al Republicii Democratice SpmaliaCu ocazia celei de-a V-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele poporului român și al meu personal, să adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire excelenței voastre, iar poporului somalez prieten urări de noi succese pe calea progresului și prosperității.îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Tovarășului FRANZ' MUHRI
Președintele Partidului Comunist din AustriaStimate tovarășe Muhri,Cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în’ activitatea pe care. o desfășurați pentru înfăptuirea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare austriece, a aspirațiilor sale de pace, progres și bunăstare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Conferințele organizațiilor 
de partid(Urmare din pag. I)din municipiul Suceava, din orașele și comunele județului au dat glas dorinței lor fierbinți ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Acestei dorințe, izvorite din prețuirea pe care comuniștii,. toți oamenii muncii o dau activității exemplare, excepționalelor calități de conducător comunist ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, i se alătură cu toată fermitatea și comitetul nostru județen de partid.Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R. a trimis de asemenea o telegramă în care se subliniază că în conferințele organizațiilor de partid comunale și orășenești parti- cipanții au exprimat unanima adeziune față de propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al P.C.R.Delegații la conferința organizației de partid a municipiului Satu- Mare — se spune într-o altă telegramă — susțin din toată inima propunerile făcute de comuniștii sătmăreni in cadrul adunărilor și conferințelor pentru dare de seamă și alegeri ca/ dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție de secretar general, gl..partidului, această exprimind' voința organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din municipiul Satu-Mare.In telegrama adresată de biroul Comitetului județean de partid Vrancea se arată, printre altele : Reflectind voința unanimă, exprimată în cadrul conferințelor comunale și orășenești, dorința fierbinte a tuturor comuniștilor ' vrînceni, susținem din toată inima propunerea ca dumneavoastră, mult .iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Dorința noastră, a tuturor, exprimă recunoașterea marilor dumneavoastră merite în elaborarea politicii partidului, a documentelor programatice ce prefigurează viitorul luminos al patriei, ca și aprecierea activității neobosite ce o desfășurați pentru fericirea poporului.Dind glas sentimentelor de profundă stimă și respect față de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar înflăcărat, . ca și voinței unanime a comuniștilor din organizația noastră de partid, a oamenilor muncii, români, maghiari și de alte naționalități care trăiesc și muncesc in acest Înfloritor oraș al

Constituirea Asociației de prietenie
româno -venezueleană^în Capitală a avut loc luni după- amiază adunarea de constituire a Asociației de prietenie româno-venq- zueleană, adunare organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, sub egida' Frontului Unității Socialiste.Au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, ai vieții noastre științifice, culturale și artistice.Au fost prezenți Juan Uslar Pietrl, ambasadorul Republicii Venezuela la

PREȚURI STABILE 
la bunurile de consum, la serviciile 

pentru populație(Urmare din pag. I)va avea loc o creștere de circa 5 la sută pe întregul cincinal — ca urmare a schimbărilor pe plan internațional, a reflectării creșterii prețurilor materiilor prime in producția națională. Avîndu-se în vedere acest lucru la întocmirea Directivelor pentru cincinalul următor, s-au prevăzut și măsuri de creștere a veniturilor, a retribuției oamenilor muncii, în așa fel îneît creșterea nominală a retribuției să asigure in următorul cincinal o sporire a veniturilor reale de circa 18 la sută. Aceasta va asigura înfăptuirea neabătută în viață a politicii generale a partidului, a societății noastre socialiste de creștere a nivelului de trai al întregului popor".Evident, înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului impune însă nu numai realizarea sarcinilor privind creșterile cantitative 
și calitative ale producției indus

țării, conferința susține cu căldură și hotărîre propunerea realegerii tovarășului Ceaușescu, la apropiatul Congres, în funcția de secretar general al partidului. Vedem in a- ceâsta o garanție sigură a mersului nostru înainte spre înaltele culmi ale socialismului și comunismului — se relevă in telegrama trimisă de conferința organizației municipale de partid Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.Iritr-o altă telegramă, trimisă din Constanța, se arată : Exprimind voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, conferința organizației municipale de partid Constanța și-a exprimat cu toată căldura și entuziasmul adeziunea față de propunerea ca dumneavoastră, mult stimate tovarășe Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Asemenea întregului nostru popor, noi vedem in această alegere o chezășie a înfloririi patriei noastre socialiste.Cu mare entuziasm — se arată într-o altă telegramă — comuniștii din organizația municipală de partid Giurgiu au hotărit să propună să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care luptați cu înflăcărare pentru 'victoria socialismului și comunismului în. România, pentru 'apărarea. independenței și suveranității patriei, pentru ridicarea ei pe noi culmi ale progresului și civilizației. Organizația municipală de partid Giurgiu vă asigură că, prin munca și comportarea tuturor comuniștilor, va fi un exemplu viu dei luptă devotată, de pasiune și abnegație pentru realizarea politicii partidului.Au mai trimis telegrame în care se exprimă aceeași dorință ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al partidului : conferințele organizațiilor municipale de partid Timișoara, Tulcea, Rîmnicu-Vîlcea, Tîrgu-Mureș, Botoșani, Baia Mare, Badău, Turda, Gheorghe Gheor- ghiu-Dej, Mediaș ; conferințele organizațiilor orășenești de partid Alexandria, Miercurea Ciuc, Caransebeș, Zalău, Lupeni, Cărei, Vișeul de Sus ; conferința organizației de partid din unitățile sanitare și do cercetare științifică medicală din București ; conferința organizației de partid din Academia militară, comuniștii din Comandamentul trupelor chimice, din Comandamentul trupelor de transmisiuni, din Editura militară, conferința organizației de partid a întreprinderii mecanice Sadu-Gorj.

București, precum și membri ai ambasadei.După cuvîntul rostit de Andrei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., a fost constituit comitetul de conducere al Asociației de prietenie româno-venezueleanâ, al cărui președinte este Ilie Cîșu, ministru secretar de stat Ia Ministerul Industriei Chimice.In continuare, a vorbit Juan Uslar Pietri, ambasadorul Venezuelei' la București, care și-a manifestat satisfacția pentru constituirea asociației și încrederea că aceasta va juca un rol important în dezvoltarea pe mai departe a bunelor relații existente între cele două țări. .(Agerpres)

triale, agricole, ale prestărilor de servicii, ci și eforturi stăruitoare pentru reducerea sistematică a costurilor, a cheltuielilor materiale și de producție — fundament trainic pentru asigurarea stabilității prețurilor cu a- mănuniul la produsele de consum.în această amplă și cuprinzătoare activitate sînt pe deplin interesați toți cetățenii țării. întrucit formarea și evoluția majorității prețurilor pentru bunurile de consum reprezintă o problemă de stat de însemnătate majoră, urmărită îndeaproape de conducerea partidului, este clar ca lumina zilei că datoria patriotică a tuturor Colectivelor de oameni ai muncii este de a realiza exemplar sarcinile privind creșterea producției industriale și agricole în condițiile unor costuri cit mai reduse și ale gospodăririi superioare a resurselor țării — bază sigură pentru o politică de prețuri științifică, pentru asigurarea stabilității prețurilor- în folosul prosperității întregului popor.

Cronica zilei
Luni după-amiază a părăsit Capitala dr. Vasos Lyssaridis, președintele Partidului Socialist din Cipru (E.D.E.K.), care a făcut o vizită in țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost șalutat de tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

*In cadrul vizitei pe care a efectuat-o în țara noastră delegația economică din Sierra Leone, condusă de C. A. Kamara-Taylor, ministrul finanțelor și secretar general al partidului Congresul Poporului, a avut convorbiri la Ministerul Finanțelor, Ministerul' Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei.Luni după-amiază membrii delegației au părăsit Capitala.Pe aeroportul Otopeni oaspeții au fost salutați de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, de alte persoane oficiale.
★Cu ocazia celei de-a V-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă de felicitare lui Omar Arteh Ghalib, secretarul de stat pentru afacerile externe al Republicii Democratice Somalia.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Otto Winzer, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice între cele două țări.Cu același prilej, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer, a trimis o telegramă de felicitare ministrului, afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu.
*George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui James Callaghan, cu prilejul reinvestirii acestuia in funcția de secretar de stat al afacerilor externe și Commonwealth-ului, al Marii Britanii.
★Luni a sosit în Capitală o delegație militară sovietică, condusă de generalul colonel A. T. Altunin, locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., care va participa la activitățile prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a Zilei Armatei Republicii Socialiste România.In, aceeași zi a sosit in țară, pentru a lua parte la manifestările ocazionate de jubileul Zilei Armatei noastre, o delegație a Comitetului Sovietic al veteranilor de război, condusă de generalul locotenent în rezervă D. I. Smirnov, Erou al Uniunii Sovietice.. în după-amiaza zilei de luni, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, a .primit ș.uccesjv .. delegația militară . sovietică și: delegația Comitetului sovietic al veteranilor de război.
★Delegația de activiști ai Partidului Comunist din Cuba, condusă de tovarășul Godwal Reyna Parra, adjunct al șefului Departamentului producția de zahăr al C.C. al P.C. din Cuba, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a efectuat o vizită în schimb de experiență în țara noastră, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Ștefan Kiss, membru supleant- al C.C. al P.C.R., secretar general al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice șl Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Republicii Cuba la București.
★Societatea de Cruce Roșie din Republica Socialistă România a trimis Societăților de Cruce Roșie din Pakistan și Nepal ajutoare compuse din pături și țesături, pentru a veni in sprijinul . populației din aceste țări afectate de calamități recente.
★Duminică a părăsit Capitala delegația Comitetelor de Apărare a Revoluției din Cuba, condusă de Orlando Sanchez Galvez, membru al Direcției Naționale, coordonator al provinciei Camaguey, care a făcut o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.
★Luni seara a sosit în Capitală o delegație guvernamentală ” economică din Republica Africa Centrală, condusă de Jean Paul Mokodopo, ministrul planului și cooperării, care va lua parte la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică româno-centrafri- cane.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost intîmpinați de Ion Florescu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.
*între 15 șl 21 octombrie s-a desfășurat la București și Iași cea de-a IV-a întîlnire juridică româno-fran- ceză, organizată de Academia de științe sociale și politice în colaborare cu Societatea franceză de legislație comparată.în cadrul lucrărilor au fost prezentate comunicări în legătură cu raporturile contractuale din economie, măsurile de ocrotire a minorilor, integrarea socială a minorilor devianți, coordonarea și consultarea în administrație.Luni, conducătorul delegației franceze, prof. Roland Drago, a conferențiat la sediul Societății române de drept comparat despre întreprinderile publice în Franța. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

21 și 25 octombrie. In țară : Vreme în 
general umedă, mal ales în prima parte 
a intervalului, clnd cerul va fi mal 
mult noros și, temporar, va ploua, apoi 
cerul va deveni variabil, iar ploile lo
cale. Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată In prima zi. Tempe
ratura in scăderâ. Minimele vor, fi in
tre 1 și 11 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni și nordul țării, iar maximele 
Intre 6 șl 16 grade. în zona de munte, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță șl ninsoare. In București : 
Vreme în general umedă. Cerul va fi 
mal mult noros. Temporar va ploua. 
Vintul va prezenta Intensificări în pri
ma zi. Temperatura in scădere.

Pentru promovarea cauzei unității partidelor 
' ■ conumiste și muncitonști .

in procesul edificării unei Europe & păcii, 
cooperării și progresului social

După cum este cunoscut, in zilele de 16—18 octombrie a avut loc la Varșovia o consfătuire a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din Europa.împreună cu celelalte partide frățești din țările continentului, Partidul Comunist Român a fost invitat să participe la această întîlnire. Invitația a fost analizată în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 15 octombrie, hotărîndu-se, la propunerea tovarășul ud Nicolae Ceaușescu, ca o delegație a partidului nostru să participe la întîlnirea consultativă pentru un schimb de păreri asupra problemei unei eventuale convocări a Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, precum și asupra obiectivelor, modalităților de pregătire și ordinii de zi ale acestei conferințe.Așa cum este știut, Partidul Comunist Român se situează în mod consecvent pe poziția principială a intensificării legăturilor și contactelor largi între partidele frățești. Partidul nostru apreciază că întilnirile, atît bilaterale, cît și multilaterale, înlesnind schimburile de vederi și experiență, cunoașterea mai bună a pozițiilor, evidențierea unor concluzii comune, pot avea o mare importanță pentru întărirea relațiilor de prietenie și solidaritate.Exprimind cu claritate această poziție, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia nu demult : „Partidul Comunist Român se pronunță în mod constant pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități și a respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică generală. în acest context, sîntem și partizanii colaborării multilaterale, inclusiv ai unor intîlniri și consfătuiri care să ducă la întărirea colaborării și solidarității. Desigur, apreciem că, atunci Cînd împrejurările cer, în realizarea unei conferințe trebuie să se pornească de la crearea condițiilor care să asigure participarea tuturor partidelor ce doresc acest lucru, pe baza deplinei egalități ; să se pornească de la necesitatea unor schimburi de păreri asupra problemelor dezvoltării contemporane, a întăririi solidarității în lupta pentru progres social, împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, pentru pace șl colaborare intre toate națiunile lumii. Se înțelege că, în context, noi apreciem că orice' conferință trebuie să excludă criticarea sau condamnarea vreunui partid politic, să ducă la dezvoltarea colaborării între participant și să deschidă calea conlucrării și cu alte forțe politice, socialiste, progresiste,, cu. forțele care se ,.pro- nunță pentru colaborare și pace".în spiritul acestei poziții de principiu, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a dat mandat delegației P.C.R. ca, în condițiile realizării unui consens general, să exprime acordul de principiu asupra participării la conferința proiectată, concomitent cu hotărîrea de a contribui activ la toate activitățile pregătitoare, îneît conferința să răspundă în cea mai mare măsură atît intereselort dezvoltării procesului de destindere și progresului social pe continent, cit și cauzei’ întăririi unității partidelor comuniste și muncitorești.Potrivit mandatului primit, delegația partidului nostru a participat activ la întîlnirea consultativă. Pozițiile principiale și constructive ale P.C.R., considerentele asupra celor mai potrivite căi de a se asigura continuarea și accelerarea edificării unei Europe a păcii, cooperării și progresului social, cerințele fundamentale pentru ca atît pregătirile, cît și conferința însăși să se desfășoare în conformitate cu necesitățile întăririi colaborării și unității dintre partidele frățești^ din Europa și din întreaga lume, să contribuie la promovarea cauzei unității în mișcarea comunistă internațională au format liniile directoare ale întregii activități a delegației, au fost expuse în intervenția din cadrul consfătuirii, precum și în cadrul numeroaselor în- tilniri, contacte și convorbiri cu reprezentanții altor partide participante. Se poate aprecia că această activitate a adus o contribuție pozitivă la desfășurarea lucrărilor întil- nirii consultative.A fost, astfel, subliniat pregnant faptul că partidul nostru consideră ca menire supremă a unor asemenea întîlniri aceea de a sluji cauzei unității, de a servi apropierii și înțelegerii între toate partidele comuniste și muncitorești, întăririi continue a spiritului de încredere, colaborare și stimă reciprocă — restabilirea unității și întărirea coeziunii fiind, incontestabil,imperativul suprem pentru întreaga mișcare comunistă internațională.în intervenție, delegația a subliniat că întîlnirea consultativă are loc cu o lună înaintea Congresului al XI-lea al partidului nostru, congres care, între alte documente, va dezbate și a- dopta Programul P.C.R. — iar această lege de bază a activității comuniștilor din România înscrie ca obiectiv cu caracter programatic, ca orientare stabilă și permanentă pentru deceniile ce urmează, continuarea perseverentă a eforturilor pentru promovarea cauzei unității, adincirea relațiilor de solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu celelalte forțe politice progresiste ale societății contemporane.în mod deosebit s-a accentuat că o condiție hotăritoare și fundamentală pentru evoluția fructuoasă a pregătirilor, ca și pentru succesul conferinței proiectate este ca acestea, să șe desfășoare pe baza respectării principiilor și normelor de relații dintre partide — principiile independenței, și autonomiei fiecărui partid, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altuia, dreptului imprescriptibil al fiecărui partid de a-și hotărî de sine stătător linia politică, solidarității și întrajutorării tovărășești, marxism-leninismului și internaționalismului proletar. După cum a dovedit întreaga experiență a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, aceste principii, for- mînd un ansamblu unitar, reprezintă cheia de boltă a raporturilor de încredere și colaborare rodnică între toate partidele frățești.S-a arătat că în spiritul acestor principii, pentru a se asigura ambianța tovărășească a schimburilor de păreri, este necesar ca atît în cadrul lucrărilor pregătitoare, ca și în desfășurarea conferinței să nu se recurgă

Ștefan ANDREI,
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

la atacuri sau insinuări, Ia criticarea sau blamarea altor partide, prezente sau nu la aceste intilnirl. Se știe că soluționarea deosebirilor de vederi sau a divergențelor nu se poate realiza pe calea acestor practici, care nu ar putea decit să altereze climatul tovărășesc necesar schimburilor de păreri, să genereze tensiune și să aducă deservicii cauzei refacerii unității.Delegația a relevat că partidul nostru, care este angajat prin documente și hotăriri statutare să nu subscrie în nici un fel la acțiuni de atacare sau blamare a altor partide, atșibuie o importanță fundamentală acestei probleme — subliniind totodată că,1 în ceea ce îl privește, P.C.R. va face totul și va aduce întreaga sa contribuție pentru ca conferința proiectată să se desfășoare sub auspiciile unității, să constituie o contribuție pozitivă la cauza coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.O mare atenție s-a acordat metodelor de lucru, cunoscută fiind relația strînsă dintre aceste aspecte și problemele de conținut. Astfel, s-a subliniat că în spiritul cerințelor u- nității, egalității în drepturi și pentru a se asigura o pregătire cit mai bună este necesar ca toate acordurile asupra cărora se va conveni, atît la întîlnire, cit și Ia viitoarele reuniuni consultative și in egală măsură Ia conferința propriu-zisă, să aibă la bază respectarea cu strictețe a principiului consensului. . Aplicarea a- cestui principiu este o condiție și o cerință esențială a modalităților democratice de lucru, iar P.C.R. insistă asupra clarității acestui aspect, atît pentru valoarea sa principială — ca expresie din cele mai e- locvente ale egalității in drepturi a tuturor partidelor — cît și pentru valoarea sa practică, întrucit numai prin înțelegeri convenite de comun acord, prin consensuri unanime se poate asigura traducerea în viață de către partide independente, autonome, a concluziilor adoptate.Din imperativul major al unității se desprinde necesitatea invitării la întilnirile pregătitoare și la conferință a tuturor partidelor comuniste care acționează in țările europene. Desigur, este dreptul fiecărui partid să-și elaboreze propriile aprecieri, in funcție de ansamblul tuturor condițiilor, și șă hotărască în mod liber,, la timpul1 cuvenit, dacă va participa sau nu la lucrările acestora, neparti- ciparea neputînd să constituie motiv de incriminare sau de știrbire a principiilor de bază ale relațiilor cu partidele respective.Tocmai pentru a răspunde cerințelor unei desfășurări rodnice, P.C.R. consideră că proiectata conferință va trebui să prilejuiască un schimb liber de păreri și să fie temeinic pregătită, încit să pună deplin in valoare întregul potențial de gindire originală al partidelor frățești, bogata experiență practică acumulată, să cristalizeze îndemnuri de o mare forță mobilizatoare către masele largi ale popoarelor — făuritoarele tuturor succeselor obținute iu lupta pentru pace și progres social.Exprimind aceste considerente, ca premise ale unei conferințe rodnice, P.C.R. și-a exprimat acordul ca tematica acesteia să o constituie „Lupta pentru pace, pentru securitate, cooperare și progres social in Europa." Este, desigur, o tematică de actualitate, cu un caracter cuprinzător, de natură să permită un schimb larg de păreri asupra principalelor procese și modificări intervenite în viața politică a continentului, reliefarea succeselor obținute în dezvoltarea cursului spre destindere, a rezultate-, lor pozitive ale primelor etape ale conferinței statelor pentru securitate europeană, a perspectivelor pe care le deschide și a obiectivelor de urmărit în continuare, pe linia destinderii, securității și cooperării inter-' europene.Fără a se anticipa conținutul conferinței și fără a se face o analiză exhaustivă a proceselor înnoitoare din viața politică a continentului, se cuvine subliniat că aceste succese se datoresc in mod indiscutabil acțiunii convergente a statelor socialiste europene, a altor state iubitoare de pace, cît și forțelor sociale, in frunte cu clasa muncitoare și partidele comuniste și muncitorești din țările capitaliste ale continentului, maselor largi populare.In acest context, evocîndu-se rolul statelor socialiste, se poate reliefa contribuția substanțială cunoscută a- dusă de România la dezvoltarea contactelor între Est și Vest, la multiplicarea legăturilor de colaborare pe diverse planuri, la normalizarea relațiilor pe continent. Edificarea securității europene a constituit în toți acești ani o preocupare centrală a partidului și statului nostru, a format subiectul unei bogate și neobosite activități politico-diplomatiee ; principiile de bază ale securității au fost consemnate in Declarații Solemne, in comunicate și alte documente încheiate la cel mai înalt nivel cu alte -state ; participarea activă a României a adus o contribuție de seamă la desfășurarea etapelor de la Helsinki și Geneva ale conferinței pentru securitate ; extinderea amplă a relațiilor politice, economice, dezvoltarea cooperării cu celelalte state europene, fără deosebire de orînduire socială, au marcat progrese notabile la îmbunătățirea climatului politic din Europa.Inițiativele, eforturile și activitatea statelor socialiste s-au împletit cu marile acțiuni de masă organizate și conduse de partidele comuniste și muncitorești sau inspirate de alte forțe politice progresiste, democratice — acțiuni materializate în puternicele bătălii de clasă ale oamenilor muncii, în lupta popoarelor din țările capitaliste împotriva politicii „războiului rece", a imperialismului și neocolonialismului, a dominației monopoliste, pentru pace, destindere și cooperare.' Lupta maselor populare, a unor categorii sociale și cercuri politice de o mare diversitate a avut rolul hotărîtor în doborirea regimurilor fasciste din Portugalia și Grecia ; reafirmindu-și pozițiile de solidaritate și sprijin internaționalist, partidul 

nostru a salutat și în cadrul întîlni- rii consultative marea victorie obținută de comuniștii portughezi, care, după decenii de ilegalitate, se afirmă ca o forță politică de prim ordin în lupta pentru o dezvoltare profund democratică a Portugaliei, pentru lichidarea colonialismului ; de asemenea, a salutat ieșirea din ilegalitate a comuniștilor greci, în fața cărora, prin unitate, se pot deschide noi și largi perspective.In același spirit ’de solidaritate in- ternaționalistă, partidul nostru a urmărit cu vie satisfacție importantele victorii politice obținute în ultimul timp de comuniștii francezi, italienii spanioli, și din alte țări occidentale, succesele repurtate prin politica de alianțe largi, de programe comune cu alte forțe, acțiunile și inițiativele multiple ale partidelor frățești din diverse țări ale Europei pe plan politic, ca și în organizarea luptelor sociale, pentru revendicările vitale ale oamenilor muncii.In acest sens, a fost evocată de delegația P.C.R. la în- tilnirea consultativă, importanta conferință de la Bruxelles- de la începutul acestui an a partidelor comuniste din Europa occidentală.; s-a a- mintit ecoul larg al analizelor acesteia privind fenomenele de criză din țările capitaliste, rolul societăților multinaționale, necesitatea democratizării tuturor domeniilor vieții sociale, cerința completării destinderii politice prin destindere militară în Vederea depășirii blocurilor militare. De asemenea, sint de o mare însemnătate și actualitate concluziile privind construcția unei largi alianțe a tuturor forțelor democratice, progresiste, bazată pe recunoașterea egalității, diversității și contribuției originale a fiecărei forțe, dezvoltarea dialogului și acțiunilor comune între comuniști, socialiști, cercuri catolice și alte formațiuni sau curente, in lupta pentru pace și securitate în Europa, pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru înfăptuirea aspirațiilor de securitate și progres ale popoarelor. ,Partidul nostru a expus convingerea sa că de la aceste realități, de la condițiile actuale — politice, economice și sociale ale Europei — de la necesitatea de a se imprima un nou impuls luptei celor mai largi și mai diverse mase populare pentru securitate, cooperare și progres sociah tre.- buie să pornească proiectată conferință a partidelor comuniste și muncitorești din țările continentului.Așa cum confirmă însăși viața, procesul de destindere în Europa nu poate fi considerat ireversibil. Pentru continuarea și aprofundarea acestui curs se impun intensificarea luptei maselor populare pe scară națională și internațională, continuarea eforturilor în vederea încheierii cît mai grabnice și cu succes a conferinței paneuropene pentru securitate și cooperare, statornicirii in Europa a \ unor raporturi noi, bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, egalității. în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță _ și la amenințarea cu forța — îneît fiecare popor să se afle efectiv la adăpost de orice agresiune și să-și poată orindui viața conform voinței și intereselor sale.Partidul nostru consideră, totodată, ca necesar și deosebit de important să se întreprindă acțiuni de masă pentru ca destinderea politică să fie completată cu destinderea militară — ceea ce presupune înfăptuirea de măsuri practice, concrete care, să ducă la măsuri efective de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, la reducerea efectivelor armate și a bugetelor militare, retragerea în cadrul granițelor naționale a, trupelor dislocate pe teritoriile altor state, lichidarea bazelor militare străine, crearea condițiilor pentru ■ desființarea concomitentă a celor două blocuri militare.în cadrul general al obiectivelor de arzătoare actualitate ale luptei maselor populare, problemelor politice li se adaugă cele ridicate de fenomenele economice acute. Persistența decalajelor și fenomenului subdezvoltării, inflația, criza de energie și materii prime sporesc necesitatea intensificării luptei popoarelor împotriva politicii marilor monopoluri de a- runcare a poverii dificultăților economice pe umerii oamenilor muncii. Poziția partidului nostru, exprimată în mod clar la întilnirea consultativă, este că rezolvarea tuturor a- cesior sarcini în conformitate cu interesele popoarelor, dezvoltarea luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace, securitate și progres social, pentru democratizarea raporturilor intereuropene și făurirea rinei noi ordini internaționale politice și economice presupun noi acțiuni energice ale statelor socialiste, ale partidelor comuniste, ale altor forțe muncitorești, democratice, mobilizarea tot mai largă și intensificarea luptei maselor populare.De aici decurge necesitatea dezvoltării acțiunilor directe ale maselor, atragerii celor mai diverse forțe democratice și progresiste, a diferitelor categorii de oameni ai muncii, a tineretului, femeilor, a cercurilor largi ale opiniei publice. P.C.R. nutrește convingerea că lor trebuie să Ii se adreseze conferința partidelor comuniste și muncitorești, căci aceste forțe, masele largi ale popoarelor sînt cele ce vor fi chemate să traducă în viață concluziile conferinței, in adeziunea lor se va afla izvorul' succesului acesteia.Concluzia pe care o deduce P.C.R. din această necesitate este că trebuie să se asigure atît lucrărilor pregătitoare, întîlnirllor consultative, cit și conferinței partidelor comuniste o largă publicitate. Activitatea comuniștilor se desfășoară în văzul opiniei publice, noi nu avem nimic de ascuns maselor, pentru că militind pentru pace, destindere, respect, e- galitate și colaborare între state, pentru eliminarea vechii politici de „război rece", a practicilor de forță și ingerință ale imperialismului și neocolonialismului, pentru democrație, progres economic și social, comuniștii dau glas aspirațiilor fier

binți ale popoarelor, a căror luptă șl acțiune sînt hotăritoare pentru realizarea acestor obiective.De aceea, delegația P.C.R. Ia In- tilnirea consultativă a expus părerea ca documentul ce va fi adoptat de conferință să se adreseze maselor, să aibă un caracter cît mai mobilizator, să ducă la întărirea mai departe a solidarității și colaborării între comuniști, să deschidă noi căi spre dezvoltarea legăturilor cu partidele socialiste, cu alte forțe democratice progresiste, să constituie un imbold cît mai puternic în lupta popoarelor europene pentru pace, destindere, colaborare și progres social.Dintr-un asemenea document, care va sintetiza șchimburile de păreri și experiență, opiniile participanților privind căile de acțiune comună în probleme ce interesează nu numai partidele comuniste, ci și masele ‘ largi populare, partidele vor putea desprinde concluzii utile pentru propria activitate, — fiind, desigur, dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica sa internă și internațională, pe baza a- plicării adevărurilor fundamentale aie marxism-leninismului Ia condițiile specifice de activitate. Poziția clară a P.C.R., reafirmată consecvent și la Varșovia, este că fiecare partid, luînd în considerație propria experiență și experiența altor partțde frățești, hotărăște singur, în mod autonom, asupra întregii sale politici. In acest spirit, partidul nostru nu ar putea accepta adoptarea'' și nu ar putea subscrie în nici o formă la un document-directivă sau conțlnind hotăriri cu caracter obligatoriu. Partidele frățești acționează într-o mare varietate de condiții — ceea ce exclude orice tipare unice sau scheme unice obligatorii ; tocmai luarea în considerare a diversității factorilor specifici, de ordin politic, economic, social, istoric chezășuiește adoptarea unei linii tactice eficiente, sporește valoarea contribuției proprii, originale, a fiecăruia la dezvoltarea tezaurului comun al gîndiril și practicii revoluționare.în legătură cu pregătirea conferinței, partidul nostru s-a pronunțat pentru o temeinică și diversă activitate, pentru aprofundarea analizelor și dezvoltarea schimburilor de păreri asupra diferitelor probleme politico- economice și sociale majore ale continentului. în acest sens, P.C.R. s-a declarat de acord ca în decembrie 1974 sau ianuarie 1975 să aibă loc o întîlnire pregătitoare a conferinței, în același context s-a exprimat a- cordul de principiu cu propunerea P.C. Italian de a se. pregăti consfă- • -tuiri pe unele teme importante ale actualității, legate, de tematica viitoarei conferințe.în ce privește data conferinței, P.C.R. a arătat că cel mai bine ar fi ca desfășurarea acesteia să aibă loc in perioada imediată după încheierea conferinței statelor pentru securitate și cooperare în Europa, ceea ce ar permite o definire mai clară a obiectivelor de acțiune ale noii etape, urmărirea aplicării diferitelor angajamente și măsuri stabilite de conferința pentru securitate, mobilizarea activă a forțelor înaintate, a maselor largi ale popoarelor, a opiniei publice la dezvoltarea în continuare a procesplui de destindere. în acest sens, Partidul Comunist Român s-a declarat de acord cu propunerea ca conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa să se desfășoare către jumătatea a- nului 1975 la Berlin, capitala Republicii Democrate Germane frățești.Expunînd aceste considerente potrivit mandatului Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., delegația partidului nostru a participat la elaborarea comunicatului final al întîlnirii și a exprimat solidaritatea frățească a comuniștilor din România cu militanții luptei împotriva fascismului, pentru libertate, democrație și independență națională, subscriind la apelul adoptat de întîlnire.în concluzie, se poate aprecia că un important aspect pozitiv al întîlnirii consultative îl constituie faptul că în desfășurarea lucrărilor și-a găsit reflectare și aplicare principiul consensului, ținîndu-se seama de părerile și opiniile partidelor participante. încă o dată, experiența practică a demonstrat că atunci cind se ■manifestă spirit de înțelegere reciprocă, respect mutual și receptivitate față de punctele de vedere ale fiecăruia este posibil să se ajungă la concluzii unanim acceptabile. Aceasta arată cu claritate calea pe care trebuie mers și în viitor, în desfășurarea pregătirilor ca și a conferinței.P.C.R. apreciază în mod deosebit consemnarea în documentul întîlnirii a concluziei că pregătirea și desfășurarea conferinței trebuie să aibă Ioc într-o atmosferă democratică și de colaborare frățească, cu respectarea părerilor tuturor partidelor și cu voința de a se ajunge la poziții comune, în spiritul de înțelegere reciprocă și de solidaritate,proletară, potrivit normelor de raporturi dintre partidele comuniste și muncitorești — norme cristalizate în respectul independenței și autonomiei, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, stimei mutuale, discutării tovărășești a oricăror probleme controversate, în conformitate cu principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar. A asigura stricta respectare a acestor norme și principii în procesul pregătirilor ulterioare și în desfășurarea conferinței înseamnă a asigura o premisă de importanță hotăritoare a succesului acestora.Partidul Comunist Român — îmbi- nînd în continuare, organic, în întreaga sa politică, îndatoririle naționale și cele internaționale, desfășu- rind o activitate neobosită pentru înfăptuirea operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, ca și pentru realizarea operei de statornicire a păcii și securității pe continent și în lume, de edificare a unei noi ordini politice și economice internaționale, de promovare a unității mișcării comuniste și a tuturor forțelor progresiste, democratice ale contemporaneității — este ferm hoiărît să participe activ la toate etapele pregătitoare ulterioare, să facă tot ce-i stă în puteri și să aducă o contribuție maximă pentru ca viitoarea conferință comunistă europeană să se desfășoare cît mai fructuos, potrivit aspirațiilor și intereselor popoarelor, ale cauzei păcii, democrației și socialismului în Europa și în întreaga lume»
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In Turcia se bucură de larg interes Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
lucrarea apărută recent sub titlul

„România și CeaușesciTISTANBUL 21 (Corespondență de la I. Badea). — In librăriile din Istanbul, Ankara, Izmir, Adana și alte orașe ale Turciei se bucură de mult interes, în aceste zile, o carte recent apărută sub titlul „România și Ceaușescu", scrisă de publicistul Fevzi Și- rinli.Ideea de bază a autorului a fost de a pune la dispoziția cititorilor din Turcia o lucrare științific documentată, care să le faciliteze nu numai cunoașterea elementelor fundamentale ale istoriei poporului român, dar și înțelegerea fenomenului politic, economic, social și cultural contemporan din România.După prezentarea succesivă a principalelor epoci din istoria poporului nostru, a proceselor de formare a limbii și culturii române, autorul redă pe larg începuturile și dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră. Un capitol intitulat „23 august 1944 în istoria României" este consacrat pregătirii de către P.C.R., în colaborare cu celelalte forțe patriotice, a insurecției armate antifasciste, succesului și consecințelor istorice ale acesteia asupra dezvoltării ulterioare a națiunii române.In contextul intensificării luptelor sociale șl naționale din perioada dintre cele două războaie mondiale, al afirmării consecvente a comuniștilor ca forță de avangardă în apărarea și promovarea intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor român, este conturată biografia președintelui Nicolae Ceaușescu, integrată organic acestor lupte.Cea mal mare parte a volumului este dedicată prezentării procesului de dezvoltare socialistă a României — începînd cu naționalizarea principalelor mijloace de producție, cu cele dinții planuri de dezvoltare și primele cincinale, pină la programele actuale de perspectivă pînă în 1980 și 1990.Un spațiu larg este rezervat organizării statului socialist român și funcționării organelor de stat și obștești din- țara noastră, relevării libertății și egalității depline, în toate domeniile, de

NAȚIUNILE UNITE 21. — Trimisul special Agerpres, V. Martalogu, transmite : Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale și-a încheiat dezbaterile, adoptînd două documente. în primul, care este sprijinit de un număr de 37 de state, între care și România, se recomandă luarea în considerare, cu regim de prioritate, probleme cum sînt stabilirea proiectului de tratat cu privire la Lună, elaborarea principiilor care să guverneze utilizarea de către state a sateliților artificiali ai Pămîntului.Cel de-al doilea document, înaintat de 34 de state, intre care și țara noastră, exprimă aprecierile Adunării Generale în legătură cu proiectul de Convenție privind înmatricularea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic.

O importantă realizare a acestor dezbateri a constituit-o relevarea ho- tăririi majorității statelor de a considera explorarea și exploatarea pașnică a spațiului extraterestru ca unul dintre instrumentele capabile să contribuie intr-o măsură semnificativă la procesul dezvoltării. O chestiune asupra căreia mulți vorbitori au stăruit a fost aceea a respectării suveranității statelor. în intervenția sa, reprezentantul țării noastre sublinia că „România apreciază că aplicațiile practice ale tehnicilor spațiale trebuie să constituie un element stimulator al procesului dezvoltării, un instrument pentru reducerea decalajului dintre țările dezvoltate șl cele în curs de dezvoltare, care preocupă în cel mai înalt grad comunitatea internațională".
MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSARII ZILEI
ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Congresul extraordinar al P. C. Portughez DE PRIIUTINMNI
J———— - I ■■■-*

care se bucură toți cetățenii țării. Dezvoltarea ramurilor științei, Invățămîntului și culturii, importanța capitală acordată astăzi în România pregătirii multilaterale a cetățenilor sînt ilustrate, de asemenea, cu date și- cifre revelatoare.Pe baza eforturilor susținute, Îndrumate științific de partidul comunist, arată autorul, poporul român a dobîndit succese importante în creșterea continuă a standardului său de viață și privește cu siguranță și optimism viitorul. Toate' acestea explică locul și rolul Partidului Comunist Român în viața națională, audiența și adeziunea deplină pe care el le întrunește din partea tuturor cetățenilor țării.Ultimul capitol al volumului este consacrat politicii externe a țării noastre, a cărei esență este „extrasă din linia științifică, consecventă a Partidului Comunist Român, din valorifica; rea experienței istorice și a spiritului pașnic al poporului român. Liniile directoare ale acestei politici au fost trasate de președintele Nicolae Ceaușescu, pe baza principiilor dreptului fiecărui stat la independență națională și respectarea suveranității sale, egalității în drepturi, neamestecului in afacerile interne și asigurării avantajului reciproc".

„Din inițiativa și sub conducerea personală a președintelui Nicolae Ceaușescu — se relevă în volum — România promovează o politică activă și constructivă în abordarea principalelor probleme ale lumii contemporane, cum sînt pacea, independența și securitatea, dezarmarea, colaborarea și cooperarea reciproc avantajoasă între națiuni în domeniile politic, economic, cultural și științific". Volumul prezintă în continuare politica principială și dinamică a României în problemele securității și colaborării în Europa, înțelegerii în Balcani, desființării blocurilor militare și instaurării în lume a unor raporturi democratice între state, bazate pe încredere, respect și o colaborare nestingherită între toate popoarele.Volumul „România și Ceaușescu", publicat la mai puțin de un an de la apariția în limba turcă a culegerii de texte din lucrările președintelui Republicii Socialiste România, se înscrie ca o nouă contribuție la mai buna cunoaștere a României în Turcia, confirmă interesul larg manifestat de opinia publică internațională față de realizările și politica internă și externă a României socialiste, față de personalitatea secretarului general al partidului nostru.

Manifestări consacrate celei de-a 30-a aniversări a Zilei armatei Republicii Socialiste România au avut loc în R. P. Bulgaria, R. D. Germană, U.R.S.S., India, Statele Unite și Turcia.Atașatul militar, aero și naval al țării noastre la Sofia a avut la Sta- ra Zagora o întîlnire cu militari bulgari, urmată de un program de filme românești cu tematică milita-
bagdad Vizita ministrului 

comerțului exterior 
și cooperării economice 

internaționale al RomânieiBAGDAD 21 (Agerpres). — La Bagdad a sosii tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului și ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care, la invitația guvernului irakian, face o vizită oficială de prietenie în Republica Irak.La sosirea pe aeroportul internațional din Bagdad a fost întimpinat de Hikmat Al-Azzawi, ministrul irakian al economiei, Mahdi Al-Obaidi, adjunct al ministrului economiei, funcționari superiori din ministerul respectiv.

ră. în R.D.G., atașatul militar român a avut cu militari din garnizoanele Schwerin și Lowen întîlniri care au prilejuit expuneri, prezentarea de filme documentare românești și deschiderea unor expoziții documentare. Atașatul militar, aero și naval al țării noastre la Moscova s-a intîlnit cu cadre și ofițeri-elevi de la Academia militară politică „V. I. Lenin", Academia de geniu „Kuibîșev", precum și cu militari din divizia de tancuri „Kantemirov- skaia". Au fost prezentate, cu acest prilej, filme înfățișînd aspecte din viața și activitatea armatei române. Atașatul militar, aero și naval al României la Delhi a oferit la Ambasada țării noastre o gală de filme la care au participat ofițeri superiori și parlamentari din țara gazdă, membri ai corpului diplomatic, oameni de artă și cultură, ziariști ; cu acest prilej, a fost, de asemenea, organizată o expoziție de fotografii. La Washington, atașatul militar și naval . și atașatul aero al țării noastre au oferit, la ambasada română, o gală de filme documentare militare, la care au participat reprezentanți ai forțelor armate ale țării gazdă și a- tașați militari, aero și navali acreditați în S.U.A. La Ankara, atașatul militar, aero șl naval al României a organizat la ambasada țării noastre o gală de filme, la care au participat generali și ofițeri superiori din armata turcă, atașați militari străini: a fost, de asemenea, organizată o expoziție documentară. (Agerpres)

LISABONA — Trimisul nostru special, V. Oros, transmite : într-o atmosferă de puternic entuziasm, la 20 octombrie s-a desfășurat, în pavilionul sporturilor • din Lisabona, Congresul extraordinar al P.C. Portughez, primul ținut în condiții de legalitate în ultimii 48 de ani, avind pe ordinea de zi un singur punct : modificarea programului și statutului partidului, ca urmare a noii situații politice create după răsturnarea regimului fascist.în raportul prezentat congresului, Alvaro Cunhal, secretarul general al P.C.P., a făcut o retrospectivă a e- venimentelor petrecute după 25 aprilie, arătînd că „în aceste șase luni de libertate, deși nu fără dificultăți și incoherențe, procesul revoluționar se desfășoară în cadență rapidă, a- nimat, impulsionat și condus de a- lianța Mișcării populare cu Mișcarea forțelor armate". Referindu-se la e- venimentele de la 28 septembrie, A. Cunhal a subliniat rolul decisiv al mișcării populare de masă, în cadrul căreia comuniștii au avut un aport de frunte, și al mișcării forțelor armate în dejucarea uneltirilor reacționare. „Ziua de 28 septembrie — a spus el — rămîne o dată de importanță excepțională în istoria revoluției democratice portugheze. Puterea politică a devenit mai omogenă și cu o mai mare capacitate o- perativă. Se consolidează aparatul de stat. Se întărește mișcarea forțelor armate și cea a forțelor democratice. Alianța mișcării populare cu mișcarea forțelor armate se dovedește axul politic al transformărilor democratice". Sedretarul general al P.C.P. a atras însă atenția că reacțiunea continuă să fie puternică și activă, că de aceea se impun măsuri de ur

gență în apărarea libertății, pentru Întărirea statului democratic, pentru soluționarea problemelor economice și financiare. Referindu-se la viitoarele alegeri pentru adunarea constituantă, vorbitorul a spus că acestea „nu trebuie să constituie un motiv de divizare a forțelor democratice, ci un nou prilej de unitate șl alianțe, în vederea sarcinii de a construi o Portugalie democratică".în ședința de după-amiază s-a dat citire mesajelor de salut adresate congresului din partea a 40 de partide comuniste și muncitorești, între care și Partidul Comunist Român. Cei 1 000 de delegați și peste 4 000 de invitați au primit cu puternice aplauze mesajele de solidaritate internationalists ale partidelor frățești, întreaga asistență scandînd îndelung denumirea partidelor și a țărilor de unde proveneau mesajele.Delegații au adoptat în unanimitate o „platformă de urgență", în care P.C.P. se pronunță pentru consolidarea noii situații politice instaurate în țară, pentru asigurarea stabilității economice .și financiare, a- meliorarea condițiilor de trai ale maselor de oameni ai muncii, garantarea unei căi sigure în vederea desfășurării alegerilor și a continuării procesului decolonizării. în încheiere, documentul subliniază că „va respecta voința populară și se va opune oricărei tentative de a o deforma sau de a-1 pune piedici".Delegații au aprobat, de asemenea, „Proclamația Congresului extraordinar al Partidului Comunist Portughez", care se ocupă de sarcinile urgente care stau în fața țării în domeniul politic, economic și social.

• CREȘTE NUMĂRUL
„INSULELOR PLUTI
TOARE". La încePutul acestuian se aflau în construcție în lume 84 de platforme de foraj maritim, toate livrabile pînă la finele anului. Dintre acestea, un număr de 36 de „insule plutitoare" sînt destinate prospecțiunilor de petrol și gaze naturale din Marea Nordului. Platforma de foraj cu cele mai mari dimensiuni măsoară 120 m lungime și 80 m lățime.

• PRONOSTIC ASU
PRA CLIMEI. Prezentind o comunicare în cadrul Societății de geografie a U.R.S.S., climatologul sovietic Mihail Budiko a opinat că, în elaborarea prognozelor privind clima dintr-un viitor mai îndepărtat, trebuie să 6e conteze pe încălzirea climei, în preajma anului 2000 limita ghețarilor septentrionali se va deplasa spre nord, iar în veacurile următoare suprafața ocupată de ghețurile polare se va reduce vizibil. Se apreciază că în ritmul actual de dezvoltare a industriei, cînd producția mondială de energie sporește, în medie, cu șase la sută pe an, cantitatea de căldură creată de activitatea umană se va apropia peste un secol sau două de cea rezultată din radiația naturală solară care revine Pă- mintului. Climatologul sovietic 
e convins însă că omenirea dispune de un arsenal suficient de resurse pentru a Influența In modul dorit clima.

Necesitatea intensificării

dialogului 
europeano-arab

Creșterea rmdumor P.C. Italian
9ROMA 21 — (Corespondență de la R. Bogdan). între 1 și 10 noiembrie se va desfășura campania pe anul 1975 de preschimbare a carnetelor în Partidul Comunist Italian și Federația Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.). în legătură cu acest important eveniment, Direcțiunea P.C.I. a lansat un apel tuturor celulelor, secțiilor, federațiilor și comitetelor regionale ale partidului și ale organizației de tineret să se angajeze, în cursul acestor zece zile, într-o măre acțiune de dezbatere, de mobilizare

populară, de creștere a rîndurilor P.C.I. și F.G.C.I. în apel se arată că, în acest an, numărul noilor înscriși în P.C.I. s-a ridicat la 132 451 și în F.G.C.I. la 34 567, că partidul comunist și organizația sa de tineret numără în prezent 1 772 977 de membri, fapt ce reprezintă o vie mărturie a forței crescînde de atracție a propunerilor politice ale comuniștilor, într-o perioadă în care poporul italian și-a exprimat cu putere voința sa de progres și marea sa combativitate democratică și antifascistă.

• LA TEHERAN VA FI 
CONSTRUIT UN ME
TROU. Organizația de planificare bugetară a Iranului a a- doptat proiectul pentru cone strulrea metroului în capitala țării. Noua cale modernă de transport va permite rezolvarea problemelor de circulație din metropola iraniană, care numără, în prezent, 3,5 milioane locuitori.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Din știrile de duminică© Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a eliberării Belgradului de sub ocupația fascistă, în capitala R.S.F. Iugoslavia a avut loc o adunare festivă în prezența președintelui .Iosip Broz Tito. Orașului Belgrad i-a fost atribuit ordinul Erou Național.O Ministrul de externe al Irakului, Shadhel Taqa, aflat la Rabat pentru a participa la întîlnirea miniștrilor de externe ai țărilor Ligii Arabe, a decedat în urma unei crize cardiace.O Electoratul elvețian a respins cu o largă majoritate, în cadrul referendumului organizat duminică, proiectul de lege inițiat de cercurile reacționare privitor la expulzarea a jumătate din cei peste un milion de muncitori străini existenți in țară.

DECLARAȚIA MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE 

AL FRANȚEIAMMAN 21 (Agerpres). — Răspun- zînd unor întrebări adresate de corespondentul Agenției iordaniene de informații, ministrul afacerilor externe al Franței, Jean Sauvagnargues, a declarat, în ajunul vizitei sale la Amman, referindu-se la obiectivul dialogului între țările arabe șț cele ale Europei occidentale, că aceasta „trebuie să permită stabilirea unei cooperări pe termen lung între cele două părți doritoare să aprofundeze legăturile reciproce. Consolidarea relațiilor între țările mediteraneene trebuie să fie promovată pentru a permite fiecărei părți interesate să cunoască pe celălalt, să beneficieze de posiblitățile de care acesta dispune pe plan uman, financiar, industrial și tehnic".în legătură cu situația din Orientul Apropiat, ministrul de externe a afirmat că „Franța a pus în mai multe rînduri accentul pe necesitatea retragerii forțelor israeliene din teritoriile arabe ocupate in 1967 și asigurării păcii fiecărei țări din regiune, în interiorul unor frontiere sigure și recunoscute. Rezoluția 242 a Consiliului de Securitate trebuie să se afle la baza oricărei soluționări juste și permanente a conflictului". După războiul din octombrie 1973 — a adăugat el — Franța a hotărit să nu precupețească nici un efort pentru ca negocierile între părți să ducă la eliminarea oricărei noi confruntări militare, la instaurarea unei păci juste.

Delegația de activiști ai 
P.CX condusă de Nicolae Drij- man, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, la invitația C.C. al P.C.B., se află într-o vizită în schimb de.. experiență în R. P. Bulgaria, a fost , primită de Sava Dălbokov, membru al Secretariatului C.'C. al P.C.B., șeful secției „Plan-economie" a C.C, al P.C.B.

La Varșovia, Edward Gierek« prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit, luni, pe primul ministru al Norvegiei, Trygve Brattelf, aflat într-o vizită oficială în R. P. Polonă. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării multilaterale dintre Polonia și Norvegia, în special în domeniul economic.
Desființarea vizelor între 

România și Costa Rica.La 13 octombrie, Constantin Stănescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Costa Rica, și Gonzalo Fa- cio, ministrul relațiilor externe al Republicii Costa Rica, au efectuat un schimb de note prin care guvernele celor două țări au convenit ca, înce- pind de la 20 noiembrie a.c., să desființeze reciproc vizele de intrare de pașapoarte pentru cetățenii lor.
0 nouă filială a Asocia

ției de prietenie România-

lîalîa a fost constituită la Sulmona. w Luînd cuvîntul, primarul orașului, Paolo di Bartolomeo; a relevat evoluția ascendentă a relațiilor bilaterale, menționînd totodată, legăturile tot mai strînse între orașele înfrățite Sulmona și Constanța. Deputatul Stefano Vetrano, secretar general al A- sociației de prietenie România — I- talia, a relevat importanța înființării primei filiale regionale a asociației pentru intensificarea raporturilor de prietenie între cele două popoare.
Rezultatele alegerilor lo

cale parțiale din Austria, în cadrul alegerilor pentru dietele locale din statele federale Vorarlberg și Stiria și alegerilor municipale din Salzburg, desfășurate duminică, candidate Partidului Populist — de opoziție — și-au'‘sporit numărul mandatelor.
La Bruxelles ”‘a ,nchis du* minică porțile cel de-al 45-lea Salon internațional de alimentație și arte menajere. Pavilionul românesc s-a bucurat de un deosebit succes, obținind marele premiu al juriului pentru modul reușit de prezentare și organizare.' întreprinderile „Ilexim" și „ICECOOP" au obținut medaliile de aur pentru calitatea și frumusețea exponatelor.
Un comunicat oficial gu

vernamental cipriot,dat ”u- blicității la Nicosia, arată că, în cursul zilei de duminică, avioane militare ale Turciei au violat din nou spațiul aerian al Ciprului, pentru a cincea zi consecutiv.

Convorbiri umericono- 
mexicone la nivel înalt au înce_ put luni in localitatea de frontieră Nogales. Pe agenda discuțiilor dintre președinții Gerald Ford și Luis Echeverria figurează în principal relațiile economice bilaterale și modalitățile de extindere a lor. în alocuțiunea pronunțată la sosire, președintele Ford a exprimat dorința Administrației de a purta un nou dialog cu statele Jatino-americane, în spiritul respectului reciproc.

La Luxemburg g au ,ntru- nit, luni, consiliile miniștrilor agriculturii și de finanțe din țările C.E.E.
Un protocol aferent acordului pe termen lung privind relațiile e- conomice dintre Bulgaria și Austria, semnat la Sofia, prevede desființarea de la 1 ianuarie 1975 a limitărilor cantitative în comerțul dintre cele două țări — relatează agenția B.T.A.
Parlamentai Republicii 

Sri Lunka a ad°ptat ° legislație prin care se instituie un control direct al statului asupra plantațiilor de ceai aflate în proprietatea unor companii străine.
Premierul desemnat al 

Libanului, Saeb Sa!am’ 3 anunțat că renunță, la funcția ce î-a fost Încredințată de șeful statului, Suleiman Frangieh, de a forma noul guvern al țării, în urma demisiei cabinetului precedent, condus de Ta- kieddine Solh.

• SCHIMB IN LOC 
DE REPARAȚII. La Berlin‘ se experimentează în prezent un nou gen de servicii către populație. într-un atelier de reparații de pe Alexanderplatz, cetățeanul poate primi imediat în locul aspiratorului, aparatului de uscat părul, fierului de călcat sau rîșniței sale electrica stricate un aparat de același tip gata reparat. Clientul trebuie doar să plătească costul reparației propriului său aparat defect, care se stabilește pe loc.

• VIN DIN MANDA
RINE. Un grup de cercetătorijaponezi au reușit să fabrice vin din suc de mandarine. După ce a fost pasteurizat, sucul este lăsat să fermenteze, timp da două săptămîni, la o temperatură de 15°C, adăugîndu-se glu- coză și drojdie de bere. Se obține un „vin" de un galben strălucitor, cu un conținut de 10 la sută alcool, care se aseamănă cu cel din struguri. înainte de a putea fi pus în vînzare, vinul trebuie însă învechit 2—3 ani. După cum au declarat producătorii, vinul de mandarine va putea fi vîndut la un preț relativ scăzut — revenind cu. aproximativ o treime mai ieftin decît vinul din struguri.

• AUTOCRITICĂ..; 
POȘTALĂ. Pentru a accelera transmiterea telegramelor și a scrisorilor expres, poșta maghiară a hotărît ca atunci cînd acestea se predau cu întîrziere să plătească despăgubiri expeditorului, reprezentind valoarea totală a taxelor poștale. Controlul este asigurat de poștă, iar atunci cînd se constată o întîrziere, îl înștiințează pe expeditor printr-o- carte poștală. Pre- zentind această carte poștală, expeditorul respectiv își poate ridica despăgubirea la orice o- ficiu poștal din țară.Președintele Statelor Unite, Gerald Ford, a numit inflația „inamicul public numărul 1“, iar consumatorul de rînd nu trebuie să meargă mai departe de magazinul din colțul străzii pentru a se convinge atît de veridicitatea acestei aprecieri, cit și de faptul că acest „inamic invizibil" efectuează incursiuni adinei în bugetul fiecărei familii americane. Iată deci — arată presa locală — mobilul reacțiilor, în genere, favorabile, ale opiniei publice americane față de propunerile făcute recent de președintele Ford pentru temperarea galopului inflaționist, pentru evitarea unei depresiuni economice șl economisirea de energie șl materii prime.Ultimele date publicate de serviciile federale de statistica privind efectele economice și sociale ale inflației și penuriei de energie vin în . sprijinul propunerilor președintelui, ba chiar — potrivit revistei „TIME" — pledează în favoarea unor măsuri și mai stricte pentru a preveni agravarea unei situații deja precare. Astfel, Ministerul Muncii anunța că in august șomajul a atins plafonul de 5 milioane și continuă să crească vertiginos, ca urmare a recesiunii și inflației care, de altfel, sînt și cauzele esențiale ale micșoră

rii salariului real al muncitorilor, cu peste 
4 la sută în 1974 față de anul trecut. La rin- dul său, Departamentul Agriculturii prono- stichează creșterea cu 15 la sută a prețurilor produselor alimentare, ca urmare a pagubelor imense cauzate sectorului agricol de secetă, inundații, tornade și îngheț. Recol

ment, fapt care îngrijorează totalitatea cercurilor de afaceri americane.Analizînd, între altele, datele de mal sus, plus cifrele oglindind creșterea deficitului bugetar și balanței comerciale a tării, pe fundalul unei inflații care a atins un ritm de peste 12 la sută, Arthur Burns,

dere încearcă președintele Ford s-o reclădească prin propu- nerile sale".Bursa din New York, considerată barometrul stării economiei țării, după ce a înregistrat două dintre cele mai mari prăbușiri din perioada postbelică, și-a revenit brusc și, după anunțarea măsurilor e- conomice ale președin

zidențial și a grăbi soluționarea problemelor care confruntă economia americană. Senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate, a propus elaborarea unui program strict de conservare a carburanților, iar colegul său Gaylord Nelson a cerut votarea unei legi Care să oblige industria de auto
WASHINGTON: Ca răspuns la programul prezidențial

Proiecte determinate 
de penuria de energie

tele de soia, sorg și grîu au scăzut anul a- cesta cu 20, 33 și respectiv 16 la sută față de cele de anul trecut, în ciuda faptului că suprafețele cultivate au fost cu peste 15 la sută mai mari. Departamentul Comerțului precizează că importurile de țiței vor costa Statele Unite în 1974 cu peste 17 miliarde dolari mai mult decît în anul trecut. Surse ale administrației relevă că, anual, circa 400 000 de firme sînt nevoite să dea fali

președintele Consiliului rezervelor federale de aur șl valută, a conchis că „de fapt, 
noi ne aflăm intr-o 
recesiune economică, 
o recesiune extraor
dinară si de o natu
ră bizară, dat fiind 
faptul că este provo
cată de inflație. Nu ne 
putem aștepta la o re
venire susținută a ac
tivității economice pi
nă nu se va reinstau- 
ra încrederea în eco
nomia noastră". Or, după cum subliniază surse ale Casei Albe, „tocmai această încre

telui, indicele industrial Dow Jones a înregistrat trei zile la rînd cele mai mari creșteri din întreaga istorie de 182 de ani a acestei instituții din Wall Street.în prezent, propunerile președintelui se află în fază de studiu la Capitoliu, numeroși congresmani apreciind că multe dintre ele vor putea fi transformate în proiecte de lege. în același timp, sînt avansate și alte propuneri pentru a întări programul pre

mobile să construiască motoare care să aibă un consum minim de benzină și elaborarea de noi standarde în sistemul de construcție și de încălzire a locuințelor, pentru evitarea risipei de carburanți.„Industriile — spunea secretarul trezoreriei, William Simon — vor trebui cu siguranță să ducă partea ce li se cuvine din povara cheltuielilor suplimentare generate de criza de energie și materii prime". .Zece se

natori democrațl pregătesc pentru a avansa forului legislativ un set de propuneri de măsuri pentru dezvoltarea exploatărilor de gaze naturale din zonele considerate nerentabile. De asemenea, se extinde pe scară națională procedeul de a se injecta apă, chimicale și gaze în pungile .de țiței abandonate în trecut din lipsă de presiune interioară — pentru a exploata la maximum zăcămintul. Totodată, s-au intensificat- simțitor cercetările pentru definitivarea procedeelor tehnologice de transformare a cărbunelui inferior în țiței. Toate termocentralele care folosesc în prezent motorină drept combustibil au primit dispoziție ca în următorii 6 ani să-și modifice cuptoarele pentru a putea folosi cărbuni, care costă mai ieftin.în ce măsură propunerile avansate vor ajunge toate în faza finalizării, nu se poate aprecia încă, întrucît mulți' congresmani — după cum afirmă ziarele americane — nu doresc să se angajeze în sprijinirea de măsuri, ca, de pildă, sporirea cu 5 la sută a impozitelor pe veniturile mijlocii — care ar putea să-i coste mult capital electoral acum, în ajunul alegerilor parțiale congresionale de la 5 noiembrie.
C.AIEXANDROA1E

R.S.F. IUGOSLAVIA

Un comunicat al procuraturii 
districtuale din ZadarBELGRAD 21 (Corespondentă de la S. Morcovescu). — Presa iugoslavă publică un comunicat al procuraturii districtuale din Zadar în legătură cu judecarea unui grup de 16 persoane, acuzate de acte împotriva poporului și statului. în comunicat se arată că aceste persoane sînt acuzate că, pînă la arestare, au înființat organizația ilegală „Armata croată de eliberare", au elaborat programul de activitate al acestei organizații, program identic cu cel al organizațiilor politice ale emigranților ustași extremiști și au cerut ajutorul material al emigranților. Grupul de acuzați a trecut Ia procurarea de armament, muniție și materiale explozive din țară și străinătate, au strîns mijloace bănești, au trecut la introducerea din străinătate și difuzarea în țară de materiale propagandistice cu caracter dușmănos, la scrierea de manifeste și lozinci dușmănoase și recrutarea de persoane pentru a intra în această organizație. Grupul este, de ase

menea, acuzat că a plănuit spargeri la organizații de muncă în scopul procurării de bani, incendierea pădurilor și- distrugerea altor bunuri obștești, minarea unor obiective economice șl militare, întreprinderea unor acțiuni armate, lichidarea fizică a unor activiști politici și. obștești și alte acțiuni similare. Acuzații și-au desfășurat activitatea în cea mai mare parte la Zadar, unde au avut loc cele mai frecvente reuniuni ilegale.Această activitate criminală, se a- rată în comunicat, a fost îndreptată spre răsturnarea orînduirii socialiste de autocanducere și federale a R.S.F.I. și amenințarea integrității teritoriale prin separarea Croației și altor teritorii din componența Iugoslaviei, crearea unui stat croat, după model ustaș.Procesul acestui grup, se menționează în încheiere, va avea loc în luna noiembrie.

• FURTUNI IN FRAN
ȚA Șl R.F.G. ° Puternică furtună a traversat Franța de la vest spre est, viteza vîntului atingînd, în unele regiuni, valori pină la 130 km pe oră. Cele mai puternice rafale au fost semnalate în zona Canalului Mî- necii, unde mai multe vase au avut de făcut față unor serioase dificultăți. în centrul țării, ploile au provocat creșterea nivelului rîurilor. De asemenea, pe întreg teritoriul R.F.G. au fost semnalate ploi. în regiunea Pădurea Neagră, în landul Baden- Wtirtemberg, precum și la Miinchen, pompierii au trebuit să intervină în repetate rînduri pentru a debloca șoselele de arbori răsturnați. Au fost înregistrate numeroase accidente.

• POPULAȚIA ITALIEI. Date statistice publicate la finele săptămînii trecute la Roma informează că, la sfîrșitul lunii august 1974, populația Italiei era de circa 55 449 000 de locuitori.
grecia ACȚIUNE JUDICIARĂ ÎMPOTRIVA AUTORILOR
REPRESIUNII ANTISTUDENȚEȘTI DIN NOIEMBRIE 1973ATENA 21 (Agerpres). — Procurorul general al Atenei a deschis o acțiune legală împotriva a 30 de persoane, acuzate că au ordonat sau au participat la reprimarea sîngeroa- să a acțiunilor studențești, organizate la Școala politehnică, In noiembrie 1973, relatează agențiile United Press International și France Presse.Printre persoanele inculpate se numără fostul șef al statului, Gheor- ghios Papadopoulos, fost șef al po

liției militare, generalul de brigadă Dimitrios Ioannidis, fost șef al serviciilor speciale, generalul Roufogal- lis — acuzați de „instigare morală la omucidere, la alte crime și delicte" — fostul șef de Stat Major al forțelor armate, generalul în retragere Dimitrios Zagorianako — acuzat de a fi „ordonat intervenția unităților armate și reprimarea acțiunii studențești".

• PENTRU ÎNTREȚI
NEREA CELOR 248 MI
LIOANE DE CÎINI exls- tenți în S.U.A. se cheltuiesc a- nual 17 miliarde dg dolari — informează revista „U.S. News and World Report". în statul Maryland, scrie revista, există familii de bogătași care cheltuiesc lunar pentru clinele lor 120 de dolari, în timp ce pentru creșterea și educarea unui copil se alocă, în medie pe lună, 76 dolari...
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