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Tn ziua de 28 octombrie a.c. a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al P.C.R., prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a discutat și stabilit 
unele măsuri care să asigure buna pregă
tire și desfășurare a conferințelor de dare 
c\s seamă și alegeri ale organizațiilor ju
dețene de partid și a municipiului Bucu
rești. Conferințele județene și a municipiu
lui București sînt chemate să dezbată cu 
înalt simț de răspundere proiectele de do
cumente ce vor fi supuse Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, să 
analizeze activitatea desfășurată pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor Congresu
lui al X-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., a altor hotărîri ale conducerii 
partidului, precum și a propriilor hotărîri 
și să adopte măsuri care să conducă la 
ridicarea pe o treaptă superioară a în
tregii munci politice, educative, econo
mice din județe și municipiul București.

în continuare, Comitetul Executiv a as
cultat informări ale unor prim-secretari 
ai comitetelor județene de partid în legă
tură cu mersul recoltării și însămînțărilor 
de toamnă. Rezultă că, în ansamblu, si
tuația recoltei este bună, că în cea mai

mare parte s-au luat măsuri corespunză
toare pentru strîngerea acesteia ; sînt asi
gurate toate condițiile pentru o bună 
aprovizionare a populației cu produse 
alimentare. Comitetul Executiv a indicat 
să se adopte măsuri energice în toate ju
dețele țării, mobilizîndu-se toate forțele 
Îientru urgentarea recoltării — îndeosebi 
a porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, legu

me și altele — transportării și înmagazi- 
nării produselor recoltate, să se evite 
orice pierderi, astfel îneît economia na
țională, întregul nostru popor să benefi
cieze integral de roadele pămîntului din 
acest an.

în același timp, trebuie luate măsuri ho- 
tărîte pentru a se asigura buna aprovizio
nare a populației cu produse alimentare 
și buna gospodărire a produselor desti
nate consumului prin distribuirea lor rit
mică, permanentă și în cantități corespun
zătoare ; totodată, este necesar să se ac
ționeze cu fermitate pentru evitarea acu
mulării de stocuri de către unele persoane 
peste nevoile normale de consum.

Pentru buna pregătire a anului agricol 
viitor și obținerea unor recolte sporite, 
Comitetul Executiv a indicat să fie folosite 
toate mijloacele și orice condiții prielnice

pentru terminarea în ce! mal scurt timp a 
insămînțărilor de tgamnă.

Comitetul Executiv a ascultat informări 
în legătură cu discuțiile purtate de trimișii 
speciali ai președintelui republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu — în Irak, Ku
weit, Emiratele Arabe, Venezuela, Colum
bia și Ecuador. Comitetul Executiv a luat 
cunoștință cu satisfacție despre faptul că 
înțelegerile stabilite cu ocazia convorbiri
lor purtate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și șefii de state, guverne și 
alte personalități din țările respective se 
îndeplinesc cu succes, că poziția Româ
niei într-o serie de probleme internațio
nale, poziție exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, este apreciată pozi
tiv în aceste țări.

Apreciind ca deosebit de pozitiv modul 
în care se desfășoară pregătirile pentru 
cel de-al XI-lea Congres al partidului, 
succesele remarcabile obținute de oame
nii muncii în toate domeniile de activitate, 
în cinstea acestui eveniment, Comitetul 
Executiv a stabilit, în continuare, unele 
măsuri în legătură cu pregătirea Con
gresului al XI-lea al Partidului Comunist 
Român. \

Comitetul Executiv a rezolvat, de ase
menea, unele probleme ale activității cu
rente.

!n ziua de 28 octombrie 1974 a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.La ședință au luat parte, ca invitați, viceprim-miniștri ai guvernului, miniștri și alți conducători ai organelor centrale de stat, pre- curii și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Consiliul de Stat a dezbătut șl adoptat următoarele decrete : decretul privind aprobarea Statutului de funcționare a sistemului e- nergetic național și de disciplină a lucrătorilor din acest sistem ; decretul pentru înființarea și organizarea de secții maritime și fluviale la unele instanțe judecătorești și unități de procuratură ; decretul privind modificarea Legii nr. 58/ 1968 pentru organizarea judecătorească ; decretul pentru modificarea unor articole din Legea nr. 4/ 1973, privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, prin care se reduce dobînda la creditul necesar formării avansului, în cazul vînzării locuințelor din fondul locativ de stat și se stabilește termenul de restituire • acestor cre-

dite ; decretul pentru modificarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 20/1972 ; decretul pentru modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calității produselor provenite din import ; decretul cu privire la u- nele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare și proiectare în industria extractivă ; decretul privind modificarea Decretului nr. 535/1973 cu privire la unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de cercetare și proiectare în domeniul construcțiilor de mașini. De asemenea, în continuarea acțiunii pentru asigurarea u- nei mai bune sistematizări și simplificări a legislației a fost adoptat decretul pentru declararea ca abrogate a unor acte normative.Consiliul de Stat a ratificat următoarele tratate internaționale: Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice ; Convenția internațională privind transportul de mărfuri pe căile ferate (C.I.M.), Convenția internațională privind transportul călătorilor și bagajelor pe căile ferate (C.I.V.), Convenția adițională la Convenția Internațională pri-

vlnd transportul călătorilor și bagajelor pe căile ferate (C.I.V.) referitoare la,răspunderea căii ferata în caz de moarte sau rănire a călătorilor, precum și unele protocoale lă aceste convenții; Convenția privind folosirea în comun a conteinerelor în traficul internațional ; Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea economică, tehnică și științifică, precum și cooperarea și specializarea în'producție pe termen lung ; Acordul comercial și Acordul de cooperare economică și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul statului Kuweit; Convenția de colaborare în domeniul sănătății publice între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Siriene; Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Organizația Națiunilor Unite privind înființarea unui Centru demografic la București.Toate decretele menționate au fost, în prealabil, avizate favorabil de comisiile permanente de resort ale Marii Adunări Naționale și d« Consiliul Legislativ.în continuare au fost rezolvate unele probleme ale activității curente.

PENTRU PRODUCȚII AGRICOLE
/ SPORITE IN 1375. PENTRU
ÎNFLORIREA CONTINUA A SATELUR

CHEMAREA

A APĂRUT ÎN BROȘURĂ:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la adunarea solemnă consacrată celei 
de-a XXX-a aniversări a Armatei Republicii 

Sociaiiste România.
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f

cooperatorilor din Izbiceni-Olt către toate 
cooperativele agricole de producție 
și asociațiile economice intercooperatiste 

către întreagă țărănime cooperatistă

Cum se reflectă în

hectar, 44 000 kg sfeclă de altele, rezultate mult su- celor din anii precedenți. prezentarea indicatorilor
Vedere din

Interdependența factorilor
esențiali ai edificării societății 
sociaiiste multilateral dezvoltate

proiectele de Pro

gram și Directive 
politica de creștere 
neîntreruptă a nivelu

lui de trai al poporului

Luni după-amiază, in comuna Izbiceni,'județul Olt, s-au desfășurat lucrările adunării generale a membrilor cooperativei agricole de producție din localitate ; că acest prilej au fost evidențiate rezultatele bune obținute de cooperativă în acest an — producții medii da 3 750 kg griu la hectar, 8 700 kg porumb la zahăr și perioareDupă . .......... .. _ _.de plan pe anul 1975 și a planului de măsuri tehnico-organizatorice, au luat cuvîntul numeroși vorbitori, care s-au angajat să depună eforturi susținute pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție ce le revin în ultimul an al actualului cincinal, a indicațiilor și recomandărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite de lucru.

S-a dat apoi citire textului Chemării Ia întrecere către toate cooperativele agricole de producție șl asociațiile economice intercoopera- tisie din țară, către întreaga țărănime cooperatistă.în încheierea adunării, cei pre- zenți au adoptat, într-o atmosferă de insuflețitor entuziasm, o 
TELEGRAMA adresată C.C. al 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :încheind campania agricolă de toamnă, am dezbătut azi, în adunarea generală; indicatorii de plan pe anul 1975 și după o matură chibzuință am găsit căi și mijloace pentru a obține la producția vegetală, în legumicultură, în zootehnie, în toate sectoarele, producții superioare celor prevăzute. Pe a- ceastă bază am adresat o însufleți- toare chemare la întrecere socia-

listă către toate cooperativele agricole de producție din țară.Dînd glas voinței unanime a locuitorilor comunei, se spune mal departe în telegramă, adunarea generală a cooperatorilor și-a exprimat totala adeziune față de propunerea făcută de organizația de partid a județului Maramureș ca Ia Congres să fiți reales în înalta funcție de secretar general al partidului, văzînd în aceasta o garanție a continuării politicii înțelepte a partidului de înflorire multilaterală a României socialiste.Promitem, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort pentru a plini Integral angajamentele mate față de dumneavoastră cooperatorii din Întreaga
înde- asu- și de țară, pentru a face din anul 1973 un an al producțiilor-record.

Din angajamentele chemării la întrecere:

în fundamentarea teoretică a strategiei și tacticii revoluționare in perspectiva înaintării României spre comunism, proiectul de Program al partidului acordă o deosebită a- tenție definirii riguroase a trăsăturilor caracteristice societății socialiste multilateral dezvoltate. Se cuvine remarcat în acest sens că proiectul de Program definește precis și totodată îmbogățește considerabil concepția enunțată do Congresul al X-lea al P.C.R. privind profilul societății noastre în etapa superioara, de maturizare a socialismului. Astfel, X-lea a cristalizat ca elemente definitorii : construirea unei economii avansate, larga desfășurare a activității științifice, instrucției publice și eforturilor pentru ridicarea nivelului cultural al maselor ; creșterea continuă a bunăstării, repartiția în spiritul dreptății și echității socialiste ; perfecționarea relațiilor de producție, a organizării societății ; realizarea cadrului organizatoric permițind participarea largă a maselor ’ la rezolvarea problemelor obștești ; dezvoltarea democrației socialiste. Acum, cele 27 de direcții de acțiune sintetizate în proiectul de Program, configurînd obiectivele fundamentale ale etapei următoare a istoriei României socialiste, prevăd, între altele : realizarea unei proporționalități optime între diferite ramuri ale economiei, îndeosebi între industrie și agricultură, sistematizarea teritorial- administrativă și economică, asigurarea unui raport corespunzător între fondul de consum și fondul de dezvoltare : intensificarea activității educative de formare a omului nou, de afirmare în viață a principiilor eticii și echității socialiste ; satisfacerea într-o măsură tot mai mare, de către societate, a unor ne-
V

Congresul al

cesități comune tuturor cetățenilor accentuarea procesului de dispariție a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, dintre activitatea în agricultură și cea din industrie ; egalizarea nivelului de dezvoltare a României cu al țărilor socialiste avansate din punct de vedere economic, apropierea de țările industriale dezvoltate ale lumii.Această viziune atotcuprinzătoare asupra sarcinilor contrucției socialiste, respingînd orice tendință de unilateralitate, reflectă atît necesitatea obiectivă a fiecă-

populare. Or, Înfăptuirea unui a- semenea obiectiv fundamental al etapei actuale, crearea condițiilor pentru trecerea, în perspectivă, la repartiția comunistă, potrivit principiului „de la fiecare după capacitate. fiecăruia după nevoi", nu ar fi de conceput fără crearea acelei baze tehnico-materiale puternice, în măsură să asigure o abundență de bunuri de consum. Tocmai de a- ceea, printre direcțiile de acțiune ale partidului pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pe primul Ioc se situează necesitatea

Construcția5
de locuințe

9

ÎN PAGSNA A II-A

• „Vom depăși prevederile de plan la hectar cu 500 kg grîu, 3 460 kg porumb, 16 000 kg 
sfeclă de zahăr" :

® La producția de lapte — 3 000 litri de fiecare vacă :
• „Vom vinde suplimentar statului 320 tone grîu, 1 000 tone porumb, 1 000 tone legume, 

4 400 tone sfeclă de zahăr, 6000 hl lapte, 390 tone carne" ;
• Amenajările pentru irigații vor fi extinse cu încă 820 hectare > i

• Se vor dezvolta activități industriale și prestări de servicii la nivel valoric de 8 milioane leî.
(in pagina a Ill-a, textul chemării)

PROGRAMUL PARTIDULUI.
CARACTERISTICI ESENȚIALE, 

TRĂSĂTURI DEFINITORII
a

r

ruia dintre clementele ce definesc etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cit și faptul că numai manifestarea lor în strinsă interdependență și condiționare reciprocă este în măsură să asigure fructificarea cit mai deplină a avantajelor sistemului socialist de organizare și conducere a societății.Este un fapt bine cunoscut că țelul suprem, însăși rațiunea edificării societății noastre socialiste este ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Tot ceea ce a plănuit și realizat partidul în cele trei decenii care au trecut de la eliberare, tot ceea ce și-a propus să înfăptuiască in perioada următoare este închinat omului, satisfacerii într-o măsură sporită a nevoilor materiale și spirituale în continuă creștere și diversificare ale maselor largi

„creșterii puternice a forțelor de producție pe baza cuceririlor revoluției tehnico-știin- țifice, astfel incit să se poată asigura sporirea continuă a producției de bunuri materiale, în vederea satisfacerii largi a cerințelor de consum ale întregului popor".Evident, crearea unei baze tehni- co-materiale moderne este indisolubil legată de asigurarea unui instruire și califica-înalt nivel dere pentru toți lucrătorii din economic. Orice nesocotire a interdependenței obiective intre nivelul de dezvoltare a bazei tehnico-mate- riale și gradul de pregătire a forței de muncă n-ar putea, desigur, decît să genereze neajunsuri in desfășurarea construc&ei socialiste, după cum deplina lor concordanță constituie un factor de accelerare a dezvoltării economico- sociale. Modul în care partidul nostru desprinde concluzii practice din acest imperativ este ilustrat, în proiectul de Program, de ansamblul prevederilor referitoare la dezvoltarea învățămintului, preconizîndu-se cuprinderea pînă în 1990 a întregului tineret în învățămîntul de 12 ani, perfecționarea instrucției publice de toate gradele.
(Continuare în pag. a IV-a)
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Marea întrecere socialistă in cinstea Congresului

■ 

fl RAPORTUL FRUNTAȘILOR: PLANUL
REALIZAT ÎNAINTE DE TERMEN

e PLOIEȘTI (Corespondentul „Scinteii", Constantin Căpraru). — Colectivele industriale din Prahova— județ care se află pe al treilea loc în ponderea economică a țării.— aflate intr-o susținută întrecere de inițiativă și hărnicie, în cinstea apropiatului Congres al partidului, au înregistrat un important succes : planul producției-marfă pe 10 luni ale acestui an a fost realizat cu 4 zile mai devreme. Datorită avansului de timp obținut, muncitorii, inginerii și tehnicienii prahoveni vor produce ’suplimentar, pină la finele acestei luni, aproape 92 milioane kWh energie electrică, 132 500 tone benzine, 15 300 tone uleiuri minerale, peste 55 000 tone cărbune net, aproape 54 000 bucăți anvelope ATA, 355 000 mp geam tras, 120 tone utilaj tehnologic, 131 000 mp țesături din lină și bumbac, 850 tone ciment, 200 tone legume conservate și alte mărfuri in valoare de peste 300 milioane lei.
V

O ALBA IULIA (Corespondentul „Scinteii", Șțefan Dinică). — Oamenii muncii din industria județului Alba întîmpină Congresul al XI-lea al partidului cu succese de seamă în realizarea sarcinilor de producție. Astfel, in 10 luni ale a- cestui an, Îndeplinind cu trei zile mai devreme planul de producție aferent acestei perioade, ei au obținut suplimentar o producție-mar- fă de peste 100 milioane lei. Se livrează peste prevederi economiei naționale însemnate cantități de produse : 1 300 tone oțel aliat, 130 tone metale neferoase in concentrate, 16 mașini-unelte, 1 000 mașini de cusut de uz casnic, 6 800 mașini de spălat rufe, 700 tone sodă caustică, 11 000 mc cherestea, 13 000 me bușteni, 23 000 tone sare, 90 000 perechi ciorapi, 7 000 perechi încălțăminte ș.a.

treprinderea de confecții din orașul Vaslui. Oamenii muncii de aici și-au realizat sarcina asumată la toți indicatorii prevăzuți pentru actualul cincinal cu 43 zile mai devreme față de angajamentul inițial de 3 ani și 11 luni. în continuare, colectivul întreprinderii de confecții vasluiene s-a angajat ca, pină la finele actualului cincinal, să obțină o producție suplimentară de peste 800 milioane lei, din care 60 milioane lei in cinstea Congresului al XI-lea al partidului.

țul Harghita va obține o producție suplimentară în valoare de 85 misuplimentară în valoare de 85 lioane lei.

• .VASLUI (Corespondentul „Scinteii", Crăciun Lăluci). — Unităților economice din județul Vaslui care au raportat îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, zilele trecute li s-a adăugat și In-trecute li s-a adăugat ji In-

• MIERCUREA CIUC (Corespondentul „Scinteii", Bartunek Istvan). — Participind cu însuflețire în marea întrecere socialistă desfășurată in cinstea celui de-al XI-lea Congres. al partidului, oamenii muncii, români și maghiari, din întreprinderea de filatură de lină pieptănată din Miercurea Ciuc s-a înscris pe lista colectivelor de lucru care au Îndeplinit sarcinile de plan pe 4 ani ai cincinalului. Conform preliminărilor, pînă la sfirșitul anului, a- ceastă unitate economică din jude-

• Constructorii și montoriî treprinderii miniere Motru au ... deplinit, cu 65 de zile mai devreme, sarcinile anuale de plan. In acest timp, ei au finalizat lucrările de deschidere a primelor două cariere mici, amplasate în straturile superioare ale exploatărilor de lignit Ploștina și Lupoaia, au dat în exploatare eu un an înainte de termen un modern abataj frontal la mina Lupoaia și au încheiat alte lucrări menite să contribuie la extinderea actualei zone carbonifere din Valea Motrului. Rezultate bune pe linia realizării planului de investiții s-au obținut și pe platformele termocentralelor Rovinari și Turceni,, unde constructorii au realizat 85,5 și, respectiv, 83,3 la sută din sarcinile anuale de plan în unitățile aparținînd Combinatului petrolului Tg. Jiu și pe șantierele Complexului hidrotehnic și •- nergetic Cerna-Motri^Tismana.

în- in-

J
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CUM SE REFLECTĂ ÎN PROIECTELE DE PROGRAM ȘI DIRECTIVE POLITICA 
DE CREȘTERE NEÎNTRERUPTĂ A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
„Un obiecîiv principal al politicii de creștere a nivelului de trai îl con* 

stiiuie ACCELERAREA RITMULUI CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE. în perioada 
1976-1980 se vor construi 815 mii apartamente fizice din fondurile statului 
și din fondurile popularei cu sprijinul statului în credite și execuție. Totoda
tă, statul va asigura materiale pentru construirea de locuințe la sate de către 
populația rurală".

(Din proiectul Directivelor Congresului al XI-Iea al P.C.R.)

în perioada 1976—1990 sînt prevăzute a se construi 3—3,5 milioane locuințe (din care 2,5 milioane apartamente Ia orașe), mal mult decît tot ce s-a construit in cele trei decenii care au trecut de Ia eliberarea tării» prefigurîndu-se astfel dimensiunile celui mai grandios program de construcții de lo- I cuințe din istoria României. Proiectul de Program indică, printre direcțiile în care va acționa partidul pentru înfăptuirea acestei prevederi, dezvoltarea impetuoasă a industriei construcțiilor, situind in centrul preocupărilor ridicarea tot mai accelerată a gradului de industrializare în executarea tuturor lucrărilor, dotarea întreprinderilor de consirucții-montaj cu utilaje șl tehnică modernă de înaltă productivitate, introducerea pe scară largă a celor mai moderne materiale, a prefabricatelor și altor produse industriale.Pornind de la considerentul că locuința reprezintă un factor de primă însemnătate pentru dezvoltarea și consolidarea familiei, pentru asigurarea unor condiții de confort și civilizație in viața fiecărui om, proiectul de Program Înscrie, ca o nouă direcție în construcția de locuințe, ca și a celorlalte obiective social-culturale, îmbunătățirea confortului și realizarea unor lucrări care să satisfacă în condiții tot mai bune exigențele crescînde ale poporului. Locuințele ce se vor realiza în etapa 1976—1980 urmează a fi diferite numai ca număr de camere, avînd însă același confort îmbunătățit în interior, cu aceleași dotări sanitare și finisaje la pereți și pardoseli. Se vor construi mai multe apartamente cu 3 și 4 camere decît piuă în prezent, și chiar apartamente cu 5 camere, corespunzător noilor structuri ale familiilor țării. Se va urmări ca — în general — la apartamente să se realizeze accese decomandate la camerele de dormit, -iar camera de zi să aibă o suprafață mai mare, care să permită desfășurarea unor activități complexe pentru întreaga' familie. Bucătăriile și spațiile de depozitare vor avea suprafețe variabile, care vor crește în funcție de mărimea apartamentului și numărul de locatari pe apartament.întrucit una din direcțiile prin

cipale pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltare o reprezintă sistematizarea terito- rial-administrativă și economică, amplasarea rațională a forțelor de producție pe intreg teritoriul țării, asigurînd dezvoltarea proporțională a tuturor județelor, ridicarea gradului de civilizație materială a întregului popor, în realizarea tuturor construcțiilor se va ține seama de prevederile programului de sistematizare, de necesitatea dezvoltării unor orașe și centre rurale moderne, a realizării unor zone industriale care să asigure folosirea eficientă a căilor de comunicații, a apei, canalizării și c- nergiei în condiții cit mai economicoase î se va ține seama de necesitatea evitării poluării mediului ambiant, a protejării naturii, a apei, aerului și pămintului. Ca urmare, la amplasarea ' blocurilor se va avea în vedere realizarea de mari ansambluri de locuințe, echipate cu toate lucrările tehnico-edi- litare și dotate cu clădirile social- culturale și de servire de strictă necesitate, situate atit în cadrul perimetrelor construibile, cît și in zone construite care vor resimți o puternică restructurare din punct de' vedere urbanistic. Se va ține seama ca, la proiectarea noilor ansambluri de locuințe, dotările social-culturale să fie amenajate astfel incit la 5 000—6 000 locuitori să se creeze o zonă care să grupeze spațiile de joacă pentru copii, de recreare și odihnă. Spațiile pentru parcaje se vor prevedea în exteriorul ansamblului, spre arterele de circulație, pentru a se îndepărta de locuințe sursele de poluare a atmosferei. Pentru fiecare localitate se vor asigura zone cu spații plantate și dotări de distracție și agrement de folosință comună, în afara celor prevăzute în fiecare ansamblu de locuințe. Spre a se asigura mai bine cerințele de alimentație și nevoile gospodărești ale familiilor, și a se degreva femeia de unele activități casnice, în toate ansamblurile de locuințe — la parter — se vor construi magazine cu mărfuri de necesitate zilnică, precum și unități de servire și prestații.în vederea creșterii copiilor, o- crotirii sănătății și instruirii lor,

se vor realiza creșe și grădinițe cu un număr sporit de locuri față de prezent. Pentru asigurarea cazării nefamiliștllor se vor construi cămine dotate cu toate utilitățile necesare (se va ajunge la peste 500 mii locuri pînă în 1980, ceea ce va acoperi în mod practic integral necesitățile pentru această categorie de locuințe), care vor fi amplasate atit în imediata apropiere a întreprinderilor, cît și în ansamblurile de locuințe.Proiectul de Program prevede, printre alte direcții în acest domeniu și promovarea unei arhitecturi moderne în construcțiile urbane și rurale, prin îmbinarea utilului cu frumosul, folosind elemente specifice din arhitectura românească, în condițiile unei eficiente economice maxime. în acest scop se va avea în vedere realizarea unor ansambluri de locuințe într-o concepție nouă, cu străzi și bulevarde precis conturate, cu magazine și alte .1 dotări la parterul blocurilor, situate pe arterele principale de circulație, cu densități sporite, regim variat de înălțime a blocurilor in funcție de zona seismică, condițiile de teren, profilul și importanța localităților. Realizarea construcțiilor de locuințe, din fondurile statului și ale populației cu sprijinul statului în credite și execuție, se va face pe bază de proiecte tip, acordindu-se o atenție deosebită laturilor calitative șt funcționale ale partiurilor, concomitent cu reducerea continuă a consumurilor de ciment, oțel și material lemnos, cu promovarea unor materiale eficiente și cu folosirea unor soluții constructive noi.Ca urmare a tuturor acestor măsuri, la sfîrșitul perioadei pe care o are în vedere Programul, înfățișarea orașelor și satelor, a întregii noastre țări se va schimba radical, purtind amprenta unei vieți civilizate, moderne, a bunăstării întregului popor.
Ing. Vasile BUMBACEA 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor 
populare

© In cei 30 de ani 
care au trecut de la eli
berare, în cele 2,9 mili
oane case nou construi
te la orașe și sate, cu 
fondurile statului și ale 
cetățenilor, s-au mutat 
circa 12 milioane de 
persoane, ceea ce în
seamnă, practic, mai 
mult de jumătate din 
populația țării.

® In perioada 1976— 
1990 se vor construi 
3-3,5 milioane aparta
mente, sporind ponde
rea, în structura genera
lă a acestora, a celor cu 
3—4 camere și majorîn- 
du-se suprafața utilă 
pentru fiecare aparta
ment. Prin realizarea în 
viitorii 15 ani a unui vo
lum de construcții de 
locuințe mai mare decît 
în toți cei 30 de ani care 
au trecut de la elibera
re, în țara noastră se va 
rezolva, în linii generale, 
problema locuințelor.

© în vederea creării 
unor rețele de orașe și 
centre urbane, reparti
zate echilibrat pe întreg 
teritoriul, 80 de comune 
se vor transforma în pe
rioada 1976—1980 în 
centre orășenești, iar în 
anul 1990 numărul total 
al orașelor țării se va ri
dica la 600-700.

Numărul de apartamente ce se vor construi LA ORAȘE In perioada
1976—1990 va crește de circa două ori în comparație cu ultimii 30 

de ani (1945-1975)

I

® Aproape un milion-de locuințe se vor construi 
la sate în următorii 15 ani (1976—1990).

® Se va ajunge la peste 500 mii locuri pînă în 
1980 în căminele de nefamiliști, satisfăcîndu-se ast
fel, în mod practic, toate necesitățile pentru această 
categorie de locuințe.

3728800

< Azi, la Tg. Mureș Foto : S. Cristian Dacă în perioada 1945—1970 s-au construit LA ORAȘE din fondurile 
statului și aie populației 716 800 apartamente, în perioada 1970—1990 

fondul locativ construit va fi de peste 4 ori mai mare
y

Concurs deConsiliul popular al municipiului București organizează un concurs public, în vederea obținerii unor propuneri pentru secțiuni de locuință colectivă urbană, în construcții cu parter și 8—14 niveluri, care urmează să se realizeze în București, in etapa 1976—1980.Tema ' concursului se poate ridica de Ia institutul „Proiect- București", str. Vasile Alecsan- dri nr. 4, sectorul 1, colectivul tehnologic.

proiectarePentru cele mai bune lucrări prezentate se vor acorda următoarele recompense :Premiul 1 — 30 000 lei.Premiul II — 20 000 lei.Cinci mențiuni a 8 000 lei.Termenul de predare a proiectelor : 25 ianuarie 1975, ora 10,00 ia sediul institutului „Pro- iect-București“ — str. Vasile Alecsandri nr. 4, sectorul 1, Ia registratură.
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Un non punct turisticPreocupată permanent de construirea și amenajarea unor locuri atractive de popas pe cele mai frumoase trasee turistice ale țării, precum și în numeroase stațiuni balneoclimaterice, cooperația do consum a construit și dat în folosință în acest an o nouă și modernă unitate — motelul „Praid“. Ridicat în cunoscuta stațiune cu același nume, din județul Har

ghita, care dispune de ape sărate curative, motelul „Praid" esTe prevăzut cu camere confortabile, modern mobilate și cu încălzire centrală. Tot aici funcționează un restaurant în care se pot servi preparate culinare cu specific tradițional, precum și o cofetărie. Motelul „Praid", ca și stațiunea, se ' află la dispoziția vizitatorilor în tot timpul anului.
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Orașul crește mai 
sus de „Turnul cea

sornicului"Cind, cu ani în urmă, am văzut pentru prima dată acest port de pe malul Dunării, „Turnul ceasornicului" sau „Turnul cu farfurii" — construcție plasată în centrul orașului — mai domina încă împrejurimile, continua să fie copilul răsfățat al giurgluvenilor, punctul lor sigur de reper și de întîlnire. C.ît de înalt și de semeț părea atunci Turnul cu farfurii 1 Am revăzut de curînd Giurgiul și In zadar m-am uitat în toate părțile : acum vechea construcție nu se mai zărește de la depărtare. împresurată de clădiri noi, masive, o descoperi abia cind i-ai ajuns la poale....Orașul a crescut, dar mai ales crește, ca o plantă de soi bun, udată cu apă din abundență. S-ar putea scrie mii de pagini despre înfățișarea nouă a Giurgiului, dar tovarășul Constantin Simion, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal — gazda noastră — o face mai bine in citeva cifre edificatoare :— Aproape 50 000 de suflete, care trăiesc intr-un perimetru de 620 ha. sute de- blocuri noi pentru locuit, aproaue 100 km de străzi, ' 100 000 mp de parcuri. 18 unități sanitare, 32 de școli, citeva sute de unități comerciale șl de servire publică... Dar. în fond, tot ceea ce vă poves

tesc eu despre Giurgiu e valabil doar azi. Pentru că sînt în construcție alte sute de apartamente, zeci de săli de ciasă, se extind unitățile sanitare, crește ■ numărul populației.Statistica mai sus prezentată se schimbă efectiv de la o zi la alta. Străzile sînt împînzite de șantiere, peste tot se construiește, se fixează noi schele și firme,

Nou este faptul că toate a- ceste surse au acum o pre- . zență permanentă in piață.Consiliul popular a creat i comercianților posibilitatea ' de a-și expune civilizat marfa, de a o depozita pe vreme rea. Spre deosebire de alți ani, atit Agrocoopul, cît și centrul de legume și fructe fac sistematic schimb de mărfuri cu alte județe : dau ce le prisosește și aduc

na Bălănoaia din Ilfov trebuie să treci prin cartierul giurgiuvean Bălănoi. O iei spre șoseaua Ghizdarului și imediat după bariera C.F.R. o cirmești scurt la dreapta. Poți, cunoaște repede drumul pentru că din coada oborului, cum îi spun giurgiu venii unui maidan din oraș, se vede în întreaga lui paragină oborul însuși. Cartierul Bălănoi e

Lș, Giurgiu
miroase a vopsea, a var proaspăt și a ciment ud. .,Dar cite impresii nu poate culege de pe stradă un trecător mai atent 1 Să spicuim citeva...
Foarte bine... spre 

bineIn piața de alimente a Giurgiului erau „munți" de cartofi, de varză și de ceapă. Ss descărcau de zor camioane de fructe și legume, de pește și de păsări. Un reprezentant al Agro- coopului local ne spune că, spre deosebire de alți ani, își desfac aici mărfurile și Agrocoopul. și centrul de legume și fructe, și I.A.S.-ul. Celor 3 li se adaugă, firește, marfa adusă de producătorii particulari.

pe piață Ia Giurgiu din surplusul altor localități.Totul este exact cum ne-a informat reprezentantul Agrocoopului. Dar piața din Giurgiu ar avea mult de ciștigat dacă, spre deosebire de alți ani, in perimetrul ei ar curge acum apa curentă de la mai multe cișmele, dacă ar fi deschise la îndemîna celor ve- niți cu legume citeva adăposturi pentru noapte, o u- nitate alimentară. Si dacă unica încăpere, care deține unica instalație sanitară publică din piață, n-ar fi ținută o jumătate de zi ( I ?) sub... cheie I
Fiimbare prin

Bălănoii Dacă vrei să ajungi de pe malul Dunării in comu

alcătuit numai din case noi, cochete și intime, cu o- grăzi și cu garduri frumoase. Dar ce ne văd ochii 7 De-a lungul șoselei mari — și pe stingă și pe dreapta— mormane de moloz și gunoi, de-a valma cu obiecte casnice ieșite din uz : lăzi, cutii sparte, cercuri ruginite de butoaie, lemne putrezite, sticle... Un mucalit de prin partea locului ne spune : „Toate cite se văd pe-aici au fost aruncate dinadins de salubritatea o- rașului ca să aibă după ce se orienta șoferii cind se duc cu resturile menajere la „lada" de gunoi a municipalității. Că „lada" de gunoi, in loc să fie — hăt— la marginea orașului, stă ca un piron în coasta Bă- lănoiului"....Și mai mergem noi ce mai mergem și numai ce

zărim tn mijlocul cartierului o întindere de pămînt care putea să fie parc, dar de fapt era... Ce era ? Un loc pe care creșteau în voie sipica, bozia, coada vacii, nalba, pirul și scaieții. Nu ne-am mai dus la primărie să Întrebăm ce rost are locul acela. Se vedea clar : era lotul semincer (de bălării) al Giurgiului.
„Cu materialul... 

clientului"Giurgiu-Nord este o mică așezare, situată la 3—4 km de orașul propriu-zis. Așezarea respectivă nu s-ar deosebi cu nimic de alte cartiere dacă... n-ar exista... întreprinderea de comerț mixt. Și iată de ce : I.C.M. din oraș a rînduit în așa fel lucrurile incit oamenii din mica așezare pomenită nu prea au de unde să cumpere produse alimentare. Unicul punct de desfacere este atit de prosti aprovizionat incit lumea preferă să Ia trenul din Giurgiu-Nord și să plece după cumpărături în Giur- giu-Sud. De pildă, dacă localnicul din Nord vrea să bea o limonadă. dă 5 Iei la tren că să meargă in Sud. 5 (biletul de tren) + 1 (limonada) =■ 6 lei. Pentru piine, pentru înghețată — se procedează la fel.Locatarii din Nord invită conducerea I.C.M. din Sud la un mic dejun cu covrigi... Dar să poftească la masă dacă și-aduc covrigii d“ acasă.
Gh. GRAURE
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PasiuniAstăzi oamenii se Întreabă tot mai mult unii pe alții ce pasiuni au. Profesorul-instructor Gheorghe Stoica din Craiova, poate ^răspunde ușor la o asemenea întrebare : pictura 1 Și, ca să ne convingă, ne invită la a 12-a expoziție cent în iova al ciale șl argumente — tablouri cu verse subiecte, printre care „O- magiu Congresului", lucrare premiată la Concursul de pictură tiștii luna Pînăca a . ... . .colective și la 7 concursuri internaționale a obținut 7 diplome. Așadar, profesorul din Craiova poate răspunde extelent la întrebarea „ce preocupare, ce pasiune ai ?" Noi, fiecare, avem ce răspunde ?Să luăm

personală, deschisă re- holul centrului din Cra- Academiei de științe so- politlce ; are acolo 29 de ' " ' di-
pentru ar- desfășurat In la București. Gheorghe Stol-

și grafică amatori i august acum, participat la 23 expoziții

seama
Oricît de dureroasă este întâm

plarea si oricît de delicat este 
să scriem despre ea, o relatăm 
— fiindcă peste asemenea tragi
ce neglijente nu trebuie să tre
cem cu buretele muiat în apa 
tare a uitării. Plecîrid de-acasă, 
A. E. (gospodină din Calafat) a 
lăsat reșoul conectat la rețeaua 
electrică ; a fost de-ajuns să ca
dă peste el citeva obiecte de îm
brăcăminte, pentru ca fumul șl 
gazele emanate să asfixieze pe 
cpI doi copii rămași închiși. Cind 
plecăm de-acasă, deci, să ne re
amintim întotdeauna ceea __ 
știm din totdeauna, dar mai ui
tăm uneori și poate fi fatal : să 
luăm seama bine la reșou, 
fierul de călcat, la foc, la 
lie, la aragaz, la robinet.Studenție♦ sine die...

ce

ia 
bute-

InSînt trei. A. Bartha s-a . . scris la facultate în 1970 șl, pînă acum, a promovat un an de studiu. N. Vișan, înscris tot atunci, a promovat doi ani. Al treilea, M. Budescu, a reușit șl el tot două promovări — dar se înscrisese în 1969 1 Istoria studenției lor de pînă acum se aseamănă ca trei picături de apă : repe- tenții din neștiință, repetenții din motive „medicale", exmatri-/ cutări, transferări dintr-un centru universitar îhtr-altul. Recent, aceste „păsări călătoare" au fost re-re-reînmatriculate in același loc : Institutul agronomic din Cluj-Napoca. Noii lor. colegi — care ne-au sesizat și sugerat acest fapt divers — speră că, în sfîrșit, cei trei își vor opri zborul : ori vor învăța, ori vor fi împiedicați pentru totdeauna să mai demonstreze ce posibilități de a face studii are un student care nu vrea să studieze. Punguța cu... mulți bani
Strîngînd, de ani și ani, ban 

cu ban pentru zilele sale de bă- 
trinețe, Rosina Zultnner (octo
genară din satul Șaroș pe Tirna- 
ve, județul Sibiu) ajunsese să 
adune o sumă frumușică ce 
se apropia de 5 000 lei. li ferea 
ca pe ochii din cap, dar tot s-a 
intimplat să-i piardă. S-a tin- 
guiț și s-a tot tinguit prin sat, 
pînă pierduse și speranța. Deu
năzi insă a primit inapoi toți 
banii : Gheorghe Vodislav — me
canic la S.M.A. Dumbrăveni — 
găsise punguța și-o predase in
tactă autorităților. De la miliție, 
bătrinica a pornit îndată să-l 
caute pe cinstitul consătean ca 
să-l cinstească și ea.în deplasare31—NȚ—1817, 21—SB—2 605, 21—MH—1 945, 31-MM-366, 21 —BV-1 965, 21-PH-4 481, 21- TR—2 577, 21—DB—1 668, 21-OT —33 197 și alte asemenea autovehicule venite, din 13 județe, în Capitală... în interes de serviciu. Plus 3 autobasculante de la întreprinderea de utilaj transport București, plus 3 autocamioane de la întreprinderea de transporturi auto București, plus două autocamioane de la întreprinderea de construcții Energo- montaj. în total, 23. autocamioane, 21 autospeciale și 2 autoturisme — proprietate de stat — au staționat circa două ore (între 14,30 și 17,00), miercuri 23 octombrie, pe străzile din jurul stadionului Dinamo — în timp ce se juca meciul de fotbal cu F. C. K61n. Evident, organele de circulație au identificat și sancționat pe șoferii în culpă. Dar conducătorii organizațiilor socialiste respective ce au de zis despre obișnuința de a merge la meci cu ditamai camioanele statului ?Cuvîntpfentru cititori

Reinnolm o invitație mal ve
che către cititori : cind întîlniți 
in Jur un fapt demn de făcut 
public — fie că este vorba de 
oameni care dovedesc o înaltă 
profesiohalitate ori o aleasă 
conduită civică, fie că e vorba 
de oameni care nu gindesc bine 
ori fac ceva rău — luați con
deiul in mină si scrieți-ne la re
dacție. Chiar dacă nu vom pu
tea reproduce toate corespon
dențele dumneavoastră, studiin- 
du-le $i selectindu-le, vom avea 
măcar sentimentul că le-am dat 
publicității pe cele care poartă 
cele mai expresive valențe si 
învățăminte etice.

Rubricâ redactată ds
G. MITROI
și corespondenții „Scînteii'
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CHEMAREA COOPERATORILOR DIN IZBICENh GOSPODĂRIREA METALULU
Pentru producții agricole sporite h 1 
pentru înflorirea continui a sate

însuflețit de perspectivele luminoase pe care le deschid patriei noastre proiectul de Program al Partidului Comunist Român, proiectul de Directive și celelalte documente ale Congresului al XI-lea, întregul nostru popor este ferm angajat în marea întrecere socialistă pentru a în- timpina cu realizări remarcabile istoricul eveniment din toamna acestui an.Proiectele de Program și de Directive pun în fața agriculturii obiective de mare însemnătate pentru dezvoltarea intensivă și modernizarea a- cestei ramuri de bază a economiei naționale, împreună cu clasa muncitoare, cu toți oamenii muncii de la orașe și sate, țărănimea cooperatistă muncește cu hărnicie pentru înfăptuirea politicii agrare a partidului, pentru a face să sporească necontenit contribuția agriculturii' cooperatiste la dezvoltarea economiei naționale, la înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre comunism. în aceste zile, ea depune eforturi stăruitoare pentru strîngerea și depozitarea întregii recolte a anului 1974, pentru a efectua în condiții optime toate lucrările de toamnă, garanție sigură pentru obținerea unor recolte bogate în ultimul an al actualului cincinal. ,In preajma „Zilei recoltei", locuitorii comunei noastre au avut minunatul prilej de a primi vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, care ne-a dat sfaturi și indicații prețioase, ne-a îndemnat să gîndim și să chibzuim temeinic pentru ca, încă din a- nul viitor, să obținem producții la nivelul celor înscrise în proiectul de Directive pentru cincinalul 1976—1980. îndemnul a găsit un larg e- cou. La început comuniștii, apoi întreaga masă a cooperatorilor, analizînd condițiile de care dispunem, ne-am angajat față de tovarășul Nicolae Ceaușescu să realizăm, la principalele culturi, producții-record.Adresîndu-vă chemarea la întrecere socialistă pentru mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor, a resurselor din agricultura cooperatistă, frucțificînd deplin ajutorul statului, în vederea obținerii unor producții vegetale și animale la nivelul cerințelor conducerii partidului, noi, cooperatorii șimecanizatorii din comuna Izbiceni, sîntem hotărîți ca în anul 1975 să punem în valoare la un nivel superior condițiile de care dispunem și ne angajăm în fața întregii țări să înfăptuim următoarele obiective :
I. în domeniu! producției vegetaleLucrînd în condițiile unei agrotehnici superioare cele 3 160 ha tereh arabil, din care 2100 ha amenajate pentru irigat, vom obține :— Ia cultura griului, o producție medie de 4 500 kg pe cele 500 ha, depășind cu 500 kg la hectar prevederile planului ;— la porumb vom realiza, pe o suprafață de 150 ha, o producție medie de 16 000 kg știuleți și pe 1 050 ha o producție medie de 12 000 kg știuleți în cultură irigată, obținind de pe fiecare hectar 3 460 kg știuleți peste plan ;— pe cele 120 ha cultivate cu legume vom obține o producție medie de 30 000 kg, din care pe 70 ha cu tomate, o producție de 40 000 kg la hectar ;— la sfecla de zahăr, pe o suprafață de 275 ha vom realiza o producție de 60 000 kg la hectar, cu 16 000 kg peste media planificată ;— la orez, pe cele 170 ha cultivate, vom depăși cu 500 kg producția medie planificată ;— pe cele 200 ha cultivate cu soia vom realiza o producție de 2 400 kg la ha, cu 600 kg peste plan.îndeplinind aceste angajamente, vom realiza producții la nivelul celor indicate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei în comuna noastră, demonstrînd realismul obiectivelor stabilite prin Directivele Congresului al XI-lea al partidului, la înfăptuirea cărora ne vom aduce întreaga contribuție.

II. La producția animalieră— Prin reamenajarea spațiilor existente, prin folosirea rațională a fiecărui adăpost, vom îngrășa peste plan 1 200 bovine, pe care le vom vinde suplimentar statului.— De la un efectiv de 500 vaci vom realiza o producție medie de 3 000 litri lapte pe vacă furajată, cu 800 litri mai mult decît prevede planul.— Vom spori efectivele de porcine iși ovine cu cîte 500 capete peste cele planificate.
i— Pentru sporirea efectivelor de animale șl a producției animaliere la nivelul angajamentelor, vom asigura creșterea substanțială a producției de 'furaje cultivate pe fiecare hectar, vom îmbunătăți structura culturilor furajere, astfel încît ponderea lucernei și porumbului siloz în baza furajeră destinată taurinelor și ovinelor să ajungă la 90 la sută, fără a extinde suprafața cultivată cu furaje. Totodată, vom gospodări cu maximă chibzuință furajele, luînd măsuri pentru prepararea prin tocare, saramu- rare, melasare a cocenilor și altor produse se

cundare, care să fie administrate cu eficiență sporită în hrana animalelor.— Din producția anului 1975 vom asigura furajele necesare pentru a. îngrășa, în sistem industrial, 15 000 capete porci în anul 1976.
I!!. La activități industriale 

și prestări servicii— Prin atragerea în circuitul economic a resurselor de materii prime de pe raza comunpt, prin folosirea mai deplină a forței de muncă îâ toate perioadele anului, vom dezvolta activitățile industriale și prestările de servicii la nivelul unei producții globale în valoare de 8 milioane lei, dublînd astfel producția și veniturile planificate. Din acestea, 5 milioane lei vor fi realizate prin valorificarea producției de cărămidă, mult solicitată de dezvoltarea soclai- economică a comunei noastre și a celor din zonă.
IV. Contnbuțta cooperativei ia fon
dul național de produse agricolePe baza înfăptuirii angajamentelor de creștere a producțiilor la toate culturile și speciile de animale, în anul 1975 vom vinde statului : .— 1 500 tone grîu, depășind cu 320 tone sarcina contractuală, ceea ce înseamnă 3 000 kg Ia hectar producție-marfă ;— 5 500 tone porumb boabe, cu 1000 tone peste prevederi, revenind 4 500 kg producție-marfă pe hectarul cultivat, în condițiile reținerii furajelor necesare intrării în funcțiune a complexului de în- grășare a porcilor ;— 4 300 tone legume, depășind cu peste 1 000 tone prevederile ;— 16 500 tone sfeclă de zahăr, mai mult cu 4 400 tone față de plan ;— 480 tone soia, cu 120 tone peste prevederi ;— 680 tone orez, depășind planul cu90 tone ;

r- 6 000 hi lapte de vacă peste plan ;— 390 tone carne mai mult decit prevede planul.
V. Creșterea fondurilor de dezvol

tare și de retribuire ; realizarea
obiectivelor de investițiiPreocupați de a obține o reproducție lărgită în ritmuri înalte — bază sigură a dezvoltării proprietăți obștești, a creșterii contribuției noastre la mai buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, a sporirii veniturilor cooperatorilor — vom crește fondul de dezvoltare cu 30 la sută față de anul 1974, utilizîn- du-1 pentru realizarea unor obiective productive, cu eficiență economică ridicată.—: în acest scop vom construi un complex de creștere și îngrășare a porcilor în sistem industrial cu o capacitate anuală de 15 000 capete. Ne.angajăm ca obiectivul să-l realizăm înțr-un singur ân,. astfel încît în trimestrul IV 1975 să trecem la popularea lui.— Vom extinde amenajările pentru irigații pe o suprafață de încă 820 ha, pe care le vom racorda la sursa de apă a sistemului de pe terasa Corabia și vom introduce mutarea mecanizată a aripilor de ploaie pe o suprafață de 1 000 ha.— Vom construi din fonduri proprii o grădiniță de copii cu o capacitate de 300 locuri.— Fondul de retribuire va crește în 1975 cu23 la sută față de 1974, sporind în același procent cîștigurile în bani și natură ale cooperatorilor. x

VI. Măsură tehnico-organizatorice— In scopul realizării angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, vor fi defalcate in mod rațional sarcinile de plan pe subunități de producție și formații de muncă — grupe de familii, familii și cooperatori — stabilindu-se tehnologii diferențiate, în funcție de potențialul productiv al fiecărei tarlale și lot de animale, de baza tehnico-materială, structura soiurilor și hibrizilor cultivați.— Toți cooperatorii și mecanizatorii vor lucra în acord global ; la culturile prășltoare vom introduce organizarea și retribuirea muncii în sistemul acordului global, pe formații mixte alcătuite din cooperatori și mecanizatori.— Vom administra, în mod diferențiat, îngră- șămintele chimice și naturale, pe baza cartării agrochimice a solului, precum si a cerințelor fiecărei plante, soi și hibrid cultivat, urmărin- du-se realizarea unor sporuri de producție tot mai mari, cu cheltuieli cît mai reduse.— Prin defrișări de arboret, prin desființarea

drumurilor șl potecilor inutile și prin alte acțiuni, vom reda circuitului agricol o suprafață de 4 ha teren.— Vom asigura norme de udare diferențiate în raport de cerințele solului și ale plantelor cultivate, prin exploațarea intensivă a suprafețelor amenajate pentru irigații, utilizînd la întreaga capacitate agregatele și instalațiile aferente, inlroducînd lucrul în două schimburi în perioada udărilor ; vom organiza calificarea și ridicarea pregătirii profesionale a motopompiștilor și mînuitorilor de agregate.— în scopul realizării și depășirii producțiilor stabilite prin angajamente, pentru exploatarea eficientă a vacilor cu lapte, a îngrășăioriei de tineret taurin, precum și a complexului industrial de creștere și îngrășare a porcilor, se va organiza calificarea atestată, la locul de muncă, a cooperatorilor necesari sectorului zootehnic, asigurind, totodată, permanentizarea lor.
VII. Folosirea curților și terilor 

personale ale cooperatorilorUrmărind cultivarea fiecărei palme de pămînt, folosirea forței de muncă din fiecare familie, vom antrena cooperatorii să cultive în curți și pe loturile în folosință legume timpurii, cartofi, plante furajere, să planteze pomi și viță de vie, să crească un nurnăr cît mai mare de vaci cu lapte, porci, oi și păsări.— în 1975, gospodăriile personale ale cooperatorilor vor partioipa la aprovizionarea populației cu 3 000 tone de legume timpurii și de vară, 220 tone struguri, 2 000 hl. lapte, și peste 1G0 tone de carne, totalizînd o producție-marfă în valoare de peste 25 milioane Iei.
Vili. Munca politică și organizato
rică, stimularea materială și morală 

a participanțitar la întrecereIn scopul realizării sarcinilor de plan și a o- biectivelor cuprinse în această chemare, sub conducerea comitetului comunal de partid, comuniștii din cadrul cooperativei agricole din Izbiceni, consiliul de conducere, cadrele cu munci de răspundere vor desfășura o intensă activitate politică și organizatorică în vederea antrenării în întrecerea socialistă, într-un efort general și permanent, a tuturor formațiilor, de muncă, a tuturor cooperatorilor. Vom analiza periodic, în adunările generale și pe formații de muncă, în ședințe de consiliu, desfășurarea întrecerii socialiste, stadiul realizării angajamentelor, stabilind măsuri care să asigure înfăptuirea și depășirea obiectivelor pe care ni le-am propus ; Ia locurile de muncă și în centrul civic al comunei vom afișa, lunar, rezultatele întrecerii.Fruntașii în producție vor fi antrenați să-și împărtășească experiența, metodele folosite, asi- gurînd generalizarea acestora, astfel încît ele să devină pîrghii importante în creșterea productivității muncii fiecărui cooperator, in obținerea I. . unor producții-record la toate culturile și speciile de animale. La panoul de onoare vor fi afi—»< • șate trimestrial fotografiile și rezultatele obținute de fruntași, metodele folosite de aceștia. La sfîrșit de an, celor mai buni legumicultori, lucrători de la culturile irigate, crescători de animale și cooperatori din celelalte sectoare de producție, li se vor înmîna „Insigna de cooperator fruntaș" și stimulente materiale. Proce- dînd astfel, vom menține viu spiritul de întrecere, vom imprima acesteia dinamism și continuitate.Un obiectiv major al muncii politico-educative de masă, menit să stimuleze efortul creator, angajarea totală a cooperatorilor din Izbiceni pentru creșterea rapidă a producției vegetale și animale, îl va constitui popularizarea și cunoașterea temeinică a Programului Partidului Comunist Român, a Directivelor, Tezelor și ce- lorlalate documente care vor fi adoptate de Con- ’ greșul al XI-lea al partidului, cuprinzînd toți cooperatorii la învățămîntul politico-ideologic și economic de masă.Ne exprimăm convingerea că chemarea noastră la întrecere va avea un puternic ecou în toate cooperativele agricole și asociațiile economice intercooperatiste, în rîndul tuturor cooperatorilor, angajînd întreaga noastră țărănime la un efort general pentru ca 1975 să devină un an al proâucțiilor-record și o bază temeinică de plecare pentru înfăptuirea obiectivelor care vor fi stabilite agriculturii cooperatiste de Congresul al XI-lea pentru perioada 1976—1980. Desfășurând larg întrecerea socialistă, țărănimea cooperatistă va participa, în același timp, la întreaga viață politică, economică și socială a țării, își va aduce o contribuție tot mai mare , la progresul și prosperitatea națiunii noastre socialiste, la înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul României.
ADUNAREA GENERALĂ A COOPERATORILOR 

DIN IZBICENI, JUDEȚUL OLT

Ce adună o mină
să nu risipească cealaltăDin nou aducem în discuție problema economisirii metalului, materie primă de bază în industria constructoare de mașini. Există numeroase colective de întreprinderi care și-au întocmit încă din primele zile ale anului programe de acțiune ample, bine fundamentate, în vederea lichidării oricăror surse de risipă și fructificării operative a posibilităților tehnice și tehnologice de economisire a metalului. în multe cazuri însă ceea ce reușesc să economisească cu grijă bunii gospodari din unele întreprinderi este diminuat datorită manifestărilor de risipă din alte întreprinderi. Iată cîteva din constatările noastre făcute la întreprinderea de vagoane din Arad și întreprinderea „Independența" din Sibiu.

Kilogram cu kilogram... și s-au 
ciștigat două mii de toneLa capătul celor trei trimestre din acest an, perioadă în care întreprinderea de vagoane din Arad a avut în fabricație 17 tipuri de produse, e- conomia de metal se ridică la 2 206 tone.— La reușita acțiunii privind încadrarea în normele de consum și realizarea unor însemnate economii de metal — ne spune ing. Iosif Nicolae, directorul întreprinderii — a contribuit, în primul rînd, atenția cu care am urmărit îndeplinirea măsurilor — în total 72 — din planul de acțiune întocmit în acest sens. Am stabilit răspunderi concrete și termene precise pentru fiecare măsură in parte. Instituind un control riguros în legătură cu respectarea întocmai a propriului nostru program de economisire a metalului, am reușit ca, în prezent, atît măsurile constructive, cele de îmbunătățire a tehnologiilor pentru reducerea pierderilor tehnologice, cît și cele privind buna gospodărire a metalului să fie înfăptuite. Așa, spre exemplu, la lansarea în fabricație a unor noi loturi de vagoane, grupa de urmărire a normelor de consum din cadrul atelierului de proiectare tehnologii, cu concursul atelierelor tehnologice din întreprindere, a verificat de fiecare dată in amănunt posibilitățile de valorificare superioară a deșeurilor din secții și magazii, rezultate de la loturile de vagoane anterioare. S-au întocmit liste și s-au nominalizat repere care urmau să se execute din deșeuri. S-a obținut pe această cale o economie de 220 tone metal. Dintre măsurile constructive aplicate pot aminti, bunăoară, reconstruirea părții frontale la vagonul autodescărcător tip U.I.C. pentru export, rezultînd o importantă economie de metal. Tot la acest tip de vagon, prin îmbunătățirea tehnologiilor la unele repere prin revizuirea planurilor de croire și prin folosirea unor formate speciale de tablă la confecționarea reperelor, s-au obținut pînă acum economii de peste 80 kg ,metal pe vagon. Astfel, de aici „un pic", de dincolo la fel, economiile de metal s-au adunat.

— Ce măsuri concrete aveți in vedere pentru viitor 1■— La produsele care se află în fabricație, cum sînt vagoanele de călători clasa a Il-a, vagoanele acoperite pe patru osii cu boghiu turnat etc., vom continua să aplicăm cu fermitate în practică măsurile stabilite în planul nostru. Sîntem convinși că există încă însemnate resurse de e- conomisire a metalului. Pentru anul 1975, de pe acum se desfășoară Intens pregătirile, un accent deosebit punîn- du-se pe proiectarea atentă a noilor produse, tipizarea unor subansamble, astfel încît ele să poată fi folosite la mai multe . tipuri de vagoane, utilizarea la maximum, în cadrul turnătoriei, a modelelor metalice prin reducerea în continuare a adaosurilor de prelucrare, folosirea matrițelor închise fără baruri la secția forjă, introducerea pe scară largă a sudurii prin puncte la vagoanele de călători, însemnate economii de metal s-au realizat și datorită eforturilor depuse de întregul colectiv de muncă, în frunte cu comuniștii, pentru realizarea angajamentului anual privind e- conomisirea metalului. După cum ne spunea tov. Mitrică Fuiorea, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, propunerile făcute în adunările de partid, U.T.C. și de sindicat și aplicate s-au concretizat în realizarea și depășirea angajamentului asumat de a economisi 422 tone de metal. La baza acestui succes a stat, în primul rînd, ampla muncă politico- educativă desfășurată de la om la om pentru crearea unei opinii de masă în vederea bunei gospodăriri a metalului. Apoi, în secțiile primare, cum sînt debitarea, forja, turnătorie arcuri, încadrarea în normele de consum, căile de economisire a metalului, preocupările ce trebuie să existe în această direcție au constituit și constituie, nu o dată, subiectul unor ample și profunde analize, soldate cu sarcini și măsuri concrete pentru fiecare compartiment de producție.
Constantin SIM1ON
corespondentul „Scînteii"

Cînd la o turnătorie modernă 
persistă carențe vechiDeși de la prima șarjă de oțel elaborată în luna ianuarie a acestui an de marea și moderna turnătorie a întreprinderii „Independența" din Sibiu volumul rebutului pentru oțelă- rie a scăzut, cota înregistrată în luna octombrie se situează la nivelul de 4,5 la sută. Pe bună dreptate s-a

criticat la recenta consfătuire de dare de seamă și alegeri de .partid pe întreprindere faptul că volumul rebuturilor este încă mare, de la începutul anului înregistrîndu-se nu mai puțin de 56 tone piese rebutate peste procentul admis.întrucît s-a trecut de etapa probe-

lor tehnologice, să vedem care sînt cauzele acestui procent exagerat de rebuturi. împreună cu inginer Isaia Negrilă, tehnologul secției, parcurgem halele turnătoriei și ne oprim la atelierul de curățat, acolo unde Calitatea pieselor turnate își spune un cu- vînt hotărîtor. Numărăm... 1, 2... 5 piese cu „sufluri", practic piese rebutate. ■— în ciuda faptului că e vorba de o turnătorie modernă, trebuie să arăt că aceste rebuturi sînt determinate de folosirea unor tehnologii de formare a miezurilor cu oarecare uzură morală, ne spune tehnologul secției. Sîntem deciși să lichidăm însă cît mai repede acest neajuns. De , mal bine de o lună, de pildă, am trecut la înlocuirea silicatului de sodiu cu covalit și covăsii, materiale cu proprietăți net superioare, care asigură o dezbatere mai lesnicioasă a pieselor. Am început să folosim, de asemenea, rășinile furanice, care conferă miezurilor calități superioare, însă acțiunea trebuie generalizată cît mal curînd, ca în cazul atelierului de fontă. Sînt însă și alte cauze, cum ar fl reducerea nejustificată, de multe ori, a perioadelor de elaborare a șarjelor la cuptorul electric.După analiza la fața locului și a altor piese rebutate, formatorul-turnător loan Silea a ținut să ne spună î— La noi in uzină se desfășoară de mai mult timp o frumoasă inițiativă a comuniștilor: „Fiecare lucrător — un luptător neobosit împotriva risipei bunurilor materiale". La oțelărie te lupți, dar rebuturi tot apar. Deși acorzi toată atenția unei forme, vezi rebuturi datorită neuscării ei corespunzătoare în utilajele prost întreținute. De asemenea, la cuptorul electric lipsește ba varul, ba magnezita sau cocsul-petrol și trebuie să recurgi la improvizații. Deși de la premiera oțelăriei a trecut atît timp, trebuie spus că stația de preparare a amestecurilor de formare, în loc să funcționeze automat, așa cum se prevede in proiect, funcționează mai mult— manual. De ce să n-o spunem deschis : multe rebuturi apar și datorită indisciplinei, ca și calificării nesatisfăcătoare a unor formatori. E adevărat, oamenii au o anumită calificare, dar majoritatea pieselor executate, fiind piese unicat și de o complexitate crescîndă, cer o continuă ridicare a calificării lor.Este clar că stă în puterea colectivului întreprinderii, a lucrătorilor din secția turnătorie, a comuniștilor de aici să lichideze cit mai iute cu putință aceste neajunsuri, care țin, în esență, de organizarea muncii și pregătirea profesională. Aceasta este de fapt concluzia principala pe care • desprins-o și inginerul loan Chiorea- nu, șeful secției turnătorie.— Avem un program cit se poats de precis : hotărîrile conferinței de partid și planul de măsuri al secției aprobat recent de comitetul oamenilor muncii, cuprinzînd multe acțiuni care să determine o adevărată schimbare Ia față a lucrurilor la oțelărie i în primul șl în primul rînd, vom trece la aplicarea, acelor măsuri care prevăd modernizarea tehnologiilor de formare a miezurilor și ridicarea calificării formatorilor-turnătorî ; vom extintie, de asemenea, în cel mal scurt timp, lansarea în loturi a comenzilor de utilaje pentru turnătorii.Un singur lucru nu trebuie omis : perseverența în finalizarea tuturor măsurilor propuse,
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

Imagine din portul Constanța

întreprinderea de autocamioane din Brașov se numără printre cele mai mari și complexe unități industriale din țara noastră. Autocamioanele și autoșasiurile produse la Brașov sînt utilizate astăzi în numeroase ramuri ale economiei naționale, precum și în multe țări ale lumii.în ultima perioadă, mat precis în ultimii doi ani, întreprinderea a fost confruntată cu o multitudine de probleme, o parte generate de unele neajunsuri în organizarea producției și a muncii. Aspectele negative manifestate au fost analizate de conducerea partidului, care a indicat măsuri de soluționare, menite să conducă la întărirea ordinii și disciplinei, respectarea strictă a prevederilor legale' privind organizarea și desfășurarea activității economice, gospodărirea mai chibzuită a bunurilor materiale, realizarea planului Ia toți indicatorii. în acest scop, colective formate din activiști ai aparatului C.C. al P.C.R., al comitetelor județean și municipal de partid Brașov, ai ministerului de resort și ai centralei industriale au acordat un ajutor direct și nemijlocit organizației de partid, diferitelor compartimente de activitate ale întreprinderii.După cum era și firesc, in centrul atenției recentei conferințe pentru dare de seamă și alegere a comitetului de partid pe întreprindere a stat analiza atentă, responsabilă a activității comitetului, a organizațiilor de bază în vederea transpunerii in viață a indicațiilor conducerii de partid, pentru mobilizarea întregului colectiv în vederea îndeplinirii, integrale a sarcinilor de plan ce revin întreprinderii.Conferința a relevat că în urma sprijinului substanțial primit din partea conducerii de partid, activitatea întreprinderii de autocamioane cunoaște un nou curs — realizările

obținute ilustrînd hotărîrea celor peste 4 200 comuniști, a întregului colectiv de a recupera în mare parte restanțele de plan pînă la cel de-al XI-lea Congres al partidului. De exemplu, în primele trei trimestre ale anului, planul a fost depășit cu 935 motoare SR și 72 motoare Diesel, s-a trecut la producția de serie a motorului Diesel de 135 cai putere, ajungîndu-se totodată, ca urmare a însușirii în fabricație a unor repere, la un înalt grad de integrare, în același timp, o serie de sectoare și-au sporit substanțial producția, unele, cum ar fi turnătoria de fontă, chiar dublînd-o.Aceste rezultate, oglindind eficienta măsurilor tehnico-organizatorice adoptate, sînt strîns legate de afirmarea mai puternică a rolului comuniștilor ca forța cea mai dinamică, nemijlocit responsabilă față de partid pentru bunul mers al activității economice. Analizînd unele aspecte ale muncii de partid, mai mulți vorbitori au arătat că, în ultimul timp, comitetul de partid pe întreprindere, organizațiile pe secții și ateliere își exercită cu mai multă stăruință și competență dreptul de control asupra conducerii tehnico-adminisiratiye, acționează cu mai multă fermitate pentru dezvoltarea muncii politico-educative în rîndurile masei largi a muncitorilor. Dar aceste aprecieri pozitive nu au generat stări de spirit de automulțumire. în spirit de exigență comunistă s-a subliniat necesitatea unei cunoașteri mai aprofundate și urmăriri mai sistematice a tuturor problemelor economico-financiare ale întreprinderii, unui contact mai strîns cu secțiile productive, cu toate sectoarele, în vederea cunoașterii exacte a stărilor de lucruri, unei operativități sporite în soluționarea oricăror probleme ce apar pe parcursul procesului de producție.

Darea de seamă șl vorbitorii au acordat o atenție deosebită cerinței de a se consolida un climat sănătos de ordine și disciplină în toate locurile de muncă. Mai mulți vorbitori au arătat, pe bună dreptate, că neajunsurile care au existat, și din care u-
Eugen Carp, șeful serviciului organizare — spiritul exigent de ordine și disciplină trebuie asigurat în primul rînd printre cadrele tehnice și de conducere. Este necesar să se intensifice munca ideologică șl politico-edu- cativă, fără a "ocoli»» această catego-

ceput cîteva obiective importante în acest domeniu : urmărirea ridicării pregătirii profesionale a tinerilor (in întreprindere există încă un număr de tineri necalificați), sprijinirea lor în îndeplinirea sarcinilor de producție, in eliminarea rebuturilor, asigu-

Cu răspundere comunistă 
pentru bunul mers al uzineiOrganizația de partid dezbate problemele fundamentale ale producției din Întreprinderea de autocamioane din Brașov

nele mai persistă, reflectă și unele neajunsuri din activitatea politico- educativă. lipsa de combativitate de care au dat dovadă unele organizații de partid, cadrele din conducerea întreprinderii, față de abaterile de la regulile de murică și disciplină. Nici comitetul de partid, nici organizațiile pe secții și ateliere — s-a relevat în conferință — nu au acționat cu fermitate pentrp ca toți comuniștii să constituie întotdeauna un exemplu mobilizator pentru colectivul din care fac parte. „După opinia mea — 
a arătat în cadrul dezbaterilor, ing.

rie de cadre, așa cum, din păcate, s-a procedat într-un timp".Dezbaterile au reliefat, de asemenea, necesitatea stringentă ca noul comitet să asigure perfecționarea muncii do partid în rîndul tineretului, întărind conducerea politică și organizatorică a organizației U.T.C., desfășurînd, prin întregul arsenal al mijloacelor muncii politice, acțiuni educative susținute. „Este necesar — a arătat lăcătușul Constantin Bejliu, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere — ca noul comitet dc partid să-și propună chiar de la In4

rarea unor condiții mai bune de lucru și de viață. Conjugarea forțelor organizațiilor de partid și U.T.C., întărirea responsabilității comuniștilor pentru educarea politică și profesională a unor tineri vor contribui, neîndoielnic, Ia statornicirea acestora în întreprindere, la întărirea disciplinei, la formarea lor în spiritul concepțiilor comuniste despre muncă și viață".Referindu-se la aria largă de probleme ce trebuie să stea în atenția noului comitet de partid, la eforturile pe care va trebui să le depună pentru exercitarea la un nivel mai înalt

a atribuțiilor sale politice șl organizatorice, ing. Adalbert Baiarca, noul director al întreprinderii, a subliniat, între altele, necesitatea conjugării activității politice și educative pentru stăvilirea fluctuației forței de muncă, cu măsurile ce sc vor lua pe plan organizatoric-administrativ ca toți muncitorii să îndeplinească sarcini în raport cu pregătirea lor profesională, veghindu-se Ia aplicarea corectă a normelor de retribuire. Printre sarcinile la a căror soluționare noul comitet de partid va trebui să contribuie cu operativitate se numără ridicarea nivelului calitativ al produselor, respectarea tehnologiilor de fabricație, finalizarea tuturor operațiunilor de montaj încă pe bandă, nepermițîndu-se ieșirea autocamioanelor descompletate din secție și, în sfîrșit, realizarea planului integral, Recuperarea restanțelor, redresarea situației financiare a întreprinderii.Conferința a recomandat comitetului de partid ca, perfecționîndu-și stilul și metodele de muncă, să acționeze pentru transpunerea consecventă în viață a programelor de activități șl a propriilor hotărîri. In acest sens s-a criticat încetineala cu care rezolvă unii membri de partid anumite probleme de cel mai acut interes, cum sînt: lansarea programării și urmăririi planurilor de producție și de aprovizionare tehnico-materială, realizarea planului tehnic, asimilarea unor produse noi. Cu aceeași atenție — au subliniat mai mulți vorbitori — comitetul de partid va trebui să urmărească modul în care cadrele direct responsabile pe linie tehnică și administra- ■ tivă își îndeplinesc sarcinile privind pregătirea profesională, la toate eșaloanele, a membrilor colectivului.Concluziile, dezbaterile aprofundate și exigente’ce au avut loc sînt sintetizate concludent în telegrama a-

dresată de conferință C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele :„în recentele adunări de dări do seamă și alegeri, comuniștii au dezbătut, într-un înalt spirit de exigență și responsabilitate, activitatea desfășurată > pentru înfăptuirea sarcinilor economice șl politico-organi- zatorice, cauzele neajunsurilor care au influențat negativ bunul mers al producției. Măsurile adoptate în ultimul timp cu sprijinul nemijlocit al conducerii partidului, al dumneavoastră personal, rezultatele, mal bune obținute în ultima perioadă evidențiază hotărîrea și capacitatea colectivului nostru de a nu precupeți nici un efort, de a face totul pentru realizarea sarcinilor de plan.însuflețiți do mărețele perspective pe care ni Ie dau documentele celui de-al XI-lea Congres al partidului, ne angajăm în fața partidului, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, să pregătim temeinic condițiile politice și tehnico-organizatorice necesare îndeplinirii In bune condiții a sarcinilor din ultimul an al actualului cincinal, să asimilăm în anul 1975 motorul Diesel de 215 CP, să diversificăm și mai puternic producția do autocamioane, concomitent cu ridicarea nivelului calitativ al acesteia, să modernizăm tehnologia de fabricație, să sporim eficiența economică a întregii acțjvități dc producție.Exprimînd sentimentele de profundă dragoste și stimă pe care vi le poartă comuniștii, toți oamenii muncii, susținem cu înflăcărare ca dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, proeminent om de partid și de slat, să fiți reales, la Congresul al XI-lea, secretar general ai Partidului Comunist Român'1.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"
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OBIECTIVITATEA
trăsătură definitorie a criticii literare

Centenarul nașterii acad. prof. dr. C. I. Parhon ne oferă prilejul de a detașa atit realizările celui ce a fost un mare medic, eminent profesor și savant de renume international, cit și semnificația vieții unui mare patriot comunistNăscut Ia Cimpulung-Muscel, la 28 octombrie 1874, dintr-o familie de învățători, urmează liceul la Ploiești și apoi medicina la București. Încă din anii studenției s-a remarcat prin calitățile sale intelectuale deosebite, desfășurînd de aci înainte o activitate bogată, în multiple domenii.C. I. Parhon poate fi caracterizat ca o personalitate multilaterală in activitatea științifică. A fost, în același timp, neurolog (publică încă din 1898 prima lui lucrare în acest domeniu), psihiatru, gerontolog, endo- crinolog (elaborează în 1900 prima sa lucrare de endocrinologie, iar în 1903 primul tratat de endocrinologie din lume, intitulat „Glandele cu secreție internă"), desfășoară o bogată activitate clinică, experimentală și brga- „nizatorică, din inițiativa sa fiind înființate institutele de endocrinologie și de geriatrie. Creator al școlii românești de endocrinologie și unul din fondatorii acestei ramuri a științei medicale pe plan mondial, savant de o mare erudiție, C. I. Parhon și-a cîștigat un deosebit prestigiu internațional, contribuind la aprecierea științei românești peste hotare. A fost ales președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, membru de onoare al Academiei de Științe Medicale, membru al mai multor academii șl societăți științifice din alte țări.Dar C. I. Parhon va rămîne în istorie nu numai ca medic strălucit și savant erudit, ci și ca om de știință progresist, luptător pentru victoria socialismului, ca unul dintre savan- ții care au avut o atitudine politică consecventă pentru democrație.A fost un savant-cetățean, devotat clasei muncitoare și însuflețit de o credință neșovăielnică în capacitatea forțelor progresiste de a realiza eliberarea socială și națională a poporului român. Adeziunea lui la

Ideile nobile ale socialismului începe încă de pe băncile școlii — ca elev participă la Cercul socialist din Ploiești, iar ca student publică în presa socialistă articole (1893—1894), în care ia atitudine împotriva represiunii mișcării țărănești din Moldova (1894). Membru ăl Partidului Comunist Român din 1921, anul creării partidului, C.I. Parhon s-a comportat în toate împrejurările ca un fiu devotat al partidului, ale cărui disciplină și directive le-a urmat fără șovăire.în perioada profesoratului de la Iași (1912—1934) a luat atitudine
Evocare de acad.

Ștefan MILCU

dîrză, a dezaprobat și a luptat împotriva fascismului care pătrunsese în viața politică. La București nu pregetă să-și manifeste cu același curaj și dirzenie dezaprobarea și împotrivirea față de guvernele și legile reacționare ale ^epocii. Ca urmare, în 1940 este pensionat — deși legal, ca membru al Academiei, ar fi avut dreptul de prelungire a limitei de vîrstă. în perioada dictaturii mili- taro-fasciste a continuat neînfricat să ia atitudine împotriva fascismului, a discriminărilor rasiale, pentru pace și independență națională, fiind unul din semnatarii memoriului de protest al intelectualilor (din 1944) pentru ieșirea imediată din războiul antisovietic.S-ar putea' spune că, după 23 August 1944, deși la o vîrstă înaintată, C. I. Parhon începe o a doua viață, participînd cu toată energia și priceperea la intensa activitate politică a partidului, la desfășurarea revoluției populare, la zidirea noii orin-

dulrl socialiste. Deputat în primul parlament democratic al țării, este ales apoi președinte al primului parlament democratic constituit in urma alegerilor din 1946. Victoria forțelor democratice a deschis drumul spre proclamarea republicii populare, la 30 decembrie 1947, iar C. I. Parhon este investit cu înalta răspundere de președinte al primului prezidiu al Republicii Populare Române.în toată această perioadă, în toate funcțiile ce le-a îndeplinit, a participat cU energie, devotament și Încredere la lupta pentru realizarea aspirațiilor clasei muncitoare. Pentru meritele eîn lupta pentru democratizarea' țării ți pentru consolidarea regimului popular, pentru dăruirea cu care a muncit în vederea înfăptuirii politicii partidului, in acțiunile complexe de dezvoltare economică și social-culturală, de construire a orînduiri! socialiste, pentru întreaga sa activitate, C. I. Parhon a primit cele mai înalte distincții din partea statului român — fiindu-i decernat titlul de Erou al Muncii Socialiste și numeroase ordine, medalii. ale Republicii nia și din partea înflăcărat, animat ternaționalismuluiin perioada interbelică, unul din fondatorii asociației „Amicii U.R.S.S.", iar apoi membru fondator și președinte al Asociației române pentru .stringerea legăturilor cu U.R.S.S., militind cu consecvență pentru prietenia dintre toate țările socialiste, pentru pace și colaborare intre toate popoarele.C. I. Parhon se proiectează în 'conștiința națională ca o figură reprezentativă a științei românești, ca un mare cetățean, un fiu devotat al clasei muncitoare și un militant consecvent pentru ideile generoase. ale socialismului. A constituit un strălucit exemplu prin patriotismul său izvorit din încrederea în forțele creatoare ale poporului român, din slujirea fără preget a partidului.

— în dezbatere : Documentele celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. Economicul și politicul în etapa strategică actuală (Pavel Apostol).
ECONOMIE NAȚIONALĂ— Baza energetică a economiei și electrificarea țării (I) (ing. loan V. Herescu).— Cincinalul Înainte de termen ! Realizarea integrală a planului pe 1974 (Stere Gioga, L. Țintea, Bogdan Pădure).— Proiectul legii cu privire la fondul funciar. Semnificațiile și implicațiile bunei gospodăriri a fondului funciar unic (dr. ing. Ion Bold).— TIB '74 — O reușită incontestabilă (Interviu cu Cicerone Go- runescu).— Cercetare-producțle : Inteligența proprie șl progresul economiei (ing. Ion Crlșan).
CONDUCERE—ORGANIZARE— „Contul greșelilor" (Frîncu Fran- chîni).

Socialiste Româ- altor state. Patriot de idealurile in- socialist, a fost,
TEORII—IDEI— Stabilitatea prețurilor și _ echilibrul dinamic al economiei naționale (prof. univ. dr. C. Ionele).— Știința economică și economia științei (Radu Negru).— Omul—tehnica—mediul (semnează : dr. Maria D. Popescu, Octavian Groza, Eugen Buciuman).— Convorbiri economice cu prof, dr. Jozef Pajestka, vicepreședinte al Comisiei de planificare aR. P. Polone, președintele Asociației economiștilor polonezi.— Școli—curente—economiști-:S. Nagels despre munca colectivă și munca productivă (I. Ni.- colae-Văleanu).
ECONOMIE MONDIALA— Conjunctura economiei occidentale : Dominanta rămine inflaționistă (dr. Aurel O. Berea, Mugur Isărescu).— Argumente pentru o nouă ordine economică : Rațiunile și practica tratamentului preferențial. (Victor Aidea).

în orice epocă, de-a lungul mileniilor, literatura cea mai valoroasă a fost- concepută la nivelul ultimelor cuceriri ale cunoașterii omenești din momentul respectiv. Cu atit mai mult astăzi, cînd aceste cunoștințe înaintează în progresie geometrică, creația literară nu poate face excepție de la condițiile cerute de realizarea ei pe un plan de altitudine. In lumina unei atari constatări am citit și noi, cei ce scriem, prevederile din Programul partidului cu privire Ia literatură și ne-am dat seama că ele constituie un efectiv stimulent în această privință. Ne-am oprit cu o mai îndelungă a- tenție la indicațiile destinate criticii. Poziția materialist-istorică, atitudinea obiectivă și nepărtinitoare, promovarea realismului, orientarea scriitorilor către un contact direct cu viața ni s-au părut puncte pozitive, jaloane sigure, în jurul cărora se poate dezvolta independent personalitatea fiecărui critic.Ele nu sint ușor de realizat și, pentru aceasta, se cere o foarte complexă vocație. Din tot ansamblul lor, cel mai greu de atins ee arată a fi obiectivitatea deplină, ceea ee ne-a și decis să ne fixăm în mod special asupra ei. Este, cru anevoios nu rie de în orice activitate cind însă în alte îndeletniciri — științifice sau neștiințiflce — înnăscuta subiectivitate a omului se vede corectată in sensul celei mai exacte obiectivări de anumițl secundanți din afară, în critica literară și artistică întregul proces se. complică. Criticul nu dispune de măsuri, greutăți și capacități, ca aceia ce manevrează o- biectele materiale, nici de calcule matematice ca inginerii, nu dispune nici de litera documentelor sau de alte indicii precise ca istoricii, nici de coduri- fixe și articole de legi ca juriștii. Toți aceștia se ajută de factori exteriori, care decid ei obiectivitatea acțitlnilor omenești. Criticul este singurul care trebuie să lupte cu. el însuși pentru a smulge de sub presiunea injoncțiunilor pasionale și subiective ce apasă conștiința omenească acea dorită obiectivitate atit de necesară unei juste aprecieri literare. Deoarece această obiectivitate

nu are voie să elimine in totul sensibilitatea și facultățile emotive, ca in cazul altor domenii de activitate, am spus că în critică se cere o vocație din cele mai complexe.Dacă ar fi să dăm definiția cea mai simplă — desigur incompletă — a criticului, am spune că este un cititor care scrie, cu alte cuvinte un cititor de literatură profesionist. Faptul s-ar înțelege mal temeinic dacă l-am integra in contextul unei relații de o- poziție. Așa cum se află scriitori care citesc, există și cititori care scriu. Relația nu este insă chiar atit de simetrică in Inversarea subiectului cu predicatul, cum se prezintă la prima vedere. Pe cînd toți scriitorii se
Tnsemnâri de

Edgar PAPU

de fapt, un lu- numai in mate- judecată literară, ci și omenească. Pe

ivăd obligați să citească — și cei mal mari dintr-înșii, de la Vergillu pînă la Tolstoi, au avut o cultură uriașă — nu toți cititorii sînt obligați să scrie, nici cei mai pasionați de lecturi literare. Ba chiar imensa majoritate a acestora din urmă nici nu pun mina pe condei decit poate pentru îndeletniciri de altă natură. Pentru a scrie, in sensul de a așterne pe hîrtie judecăți pătrunse de simțul răspunderii asupra celor citite, lectorul respectiv trebuie să dispună atit de facultatea, cit și de exercițiul obiectivării.Pe de altă parte, un critic nu poate aprecia obiectiv o creație de artă dacă n-a aplicat, in prealabil, aceeași obiectivitate și la viața care se răs- frînge în operă. Este o nouă dificultate, pe care el se vede constrins să o învingă. A-i dirija pe scriitori către un efectiv contact cu viața înseamnă a-i orienta îndeosebi către schimbările necontenite, care se succed sub ochii noștri. Dar și ele se cer apreciate critic, nu numai Înregistrate. Obiectivitatea criticului, care-i Îndrumă pe scriitori, se cere, in consecință, extinsă de la artă la întregul ansamblu al vieții în curs de desfășurare. Discernămîntul său este chemat să desprindă numai aspectele și modificările cu adevărat semnifi-

«

Scenâ din spectacolul „Azilul de noapte"

„Zilele culturii sovietice"
Cu prilejul „Zilelor culturii sovietice" (4—13 noiembrie), dedicate celei de-a 57-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Agenția română de impresariat artistic prezintă : ANSAMBLUL ACA

DEMIC DE STAT DE DANSURI 
POPULARE, condus de Igor Moiseev, artist al poporului al U.R.S.S., laureat al premiilor Lenin și de Stat — la București ! sala Palatului (luni, 4 noiembrie, ora 20), sala Ansamblului „Rapsodia română" (marți, 5 noiembrie, ora 20) ; la Ploiești 
— 7 noiembrie ; la Cluj — 11 și 12 noiembrie ; la Brașov — 14 și 15 noiembrie.

TEATRUL ACADEMIC DE 
DRAMĂ „A. S. PUȘKIN" DIN 
LENINGRAD prezintă la București (sala Teatrului Național) : marți 5 și vineri 8 noiembrie, ora 20 — „Din viața unei femei de acțiune", de A. Grebnev, joi 
7 și luni 11 noiembrie, ora 20 — „Azilul de noapte" de M. Gorki, duminică 10 noiembrie, ora 20 — „Ultima jertfă" de A. N. Ostrovski. La Tg. Mureș (sala Teatrului de Stat) : joi 14 noiembrie, ora 20 — „Din viața unei femei de acțiune", vineri 15 noiembrie, ora 20 — „Ultima jertfă", sîmbă- tă' 16 noiembrie, ora 20 — „Azilul de noapte". (Spectacolele se traduc la cască).

FORMAȚIA VOCAL - INSTRUMENTALĂ „PESNIARÎ" La București (sala Savoy a Teatrului C. Tănase) marți 12 noiembrie, ora 20 ; la Mediaș — 5 noiembrie ; Sibiu — 6 noiembrie ; Deva — 7 noiembrie ; Hunedoara — 8 noiembrie ; Petroșani — 9 noiembrie ; Pitești — 11 noiembrie.
SPECTACOLUL FESTIV DE 

ÎNCHIDERE a „Zilelor culturii sovietice" va avea loc. la București, la Opera Română, miercuri, 13 noiembrie, ora 20. își zvor da concursul : Maria Bieșu — soprană, artistă a po- ■ porului a U.R.S.S., Tamara Si- niavskaia — mezosoprană, artistă emerită a R.S.F.S.R., Anatoli Solovianenko — tenor, artist al poporului al R.S.S. Ucraina, Boris Stoklov — bas, artist al poporului al U.R.S.S., Ghidon Kremer — violonist, Grigori Sokolov — pianist, Maris Liepa — balerin, artist al poporului al R.S.F.S.R. și al R.S.S. Letone, laureat al Premiului Lenin, un grup de prim-balerini de la „Bol- șoi Teatr" din Mo'scova și de la Teatrul mic academic de operă și balet din Leningrad. Dirijor : Aleksandr Dmitriev, artist emerit al R.S.F.S.R.
Biletele se vind pentru Bucu

rești la casa A.R.I.A. din Calea 
Victoriei 68—70, tel, 13 53 75, iar 
pentru provincie la agențiile 
teatrale din localitățile respec
tive.

lașul, inima Moldovei, orașul cu tradiții culturale străvechii de excepțională importanță în formarea și înflorirea spiritualității românești, a găzduit începind de duminică 27 octombrie cea de-a IV-a ediție a unui festival desfășurat semnul poeziei Mihai venit să omagieze memoria celui a cărui viață și operă alcătuiesc „un monument neclintit al culturii române" și fără de care, așa cum spunea Tudor Vianu,. „noi, românii, am fi fost cu totul altfel și mai săraci" : poeți, oameni de cultură din toate colțurile țării, precum și personalități cultural- artistice de peste hotare. Au venit în sala Filarmonicii „Moldova", unde a avut loc deschiderea festivităților, elevi și studenți, tineri muncitori și ingineri, profesori, țărani, iubitori de poezie din toate cartierele și din împrejurimile lașului. Oaspeți de cinste au fost și tipografii din citeva orașe moldovene care, prin munca lor, au contribuit la râspîn- direa in milioane de exemplare a operei marelui nostru clasic.Festivalul, inaugurat. în prezența repre-

sub„Luceafărului românești", Eminescu. Au

zentanților organelor locale de partid și de stat, a relevat locul pe care partidul îl a- cordă valorificării moștenirii culturale, marilor scriitori pa- trioți. Această ediție — cea de-a patra consacrată celui despre

minescu, evocindu-1 : vechile străzi, „aceeași ulicioară", „plopii fără soț", „teiul". Pentru două zile, acest oraș mereu tinăr a devenit o capitală 'a versului. Actori binecunoscuți pentru arta de recitatori, precum bucu-

lăsînd, de asemenea, o puternică impresie.Manifestarea de la Iași a fost gîndită, totodată, ca un festival de poezie contemporană, cadru pentru un intens dialog spiritual în actualitate. La Iași, în preajma Con-

tori a lașului, s-au in- tîlnit cu studenții de la Universitatea „Al. I. Cuza", cu muncitori de la uzina „Nicolina", cu locuitorii Pașcanilor, cu sătenii din Belcești, cu ieșenii ve- niți la teiul lui Eminescu din Gopou.

(Urmare din pag. I)

LA IAȘI

OMAGIU „LUCEAFĂRULUI
POEZIEI ROMANEȘTI"

secretarul ge- al partidului, ___ . ! Nicolae Ceaușescu, spunea că e „cel mai iubit poet al neamului nostru" — capătă semnificații și valențe deosebite acum, in întimpinarea Congresului al XI-lea al partidului.Celebrarea a fost deosebit de vie, . firească, de un autentic caracter popular. Aceasta — pentru că la Iași totul vorbește mereu (și parcă din- totdeauna) despre E-

care neral tovarășul reștenii Elena Sereda, Dinu Ianculescu, Ion Caramitru, orădeanul Eugen Țugulea, ieșenii Adina Popa, Ion Lazu, C. Popa, Virgil Raiciu, și-au asumat atit de dificila misiune de a ne face să retrăim intens și altfel partituri bineștiute, poezii eminesciene pe care le rosteam odată cu ei. Corurile Filarmonicii „Moldova" și „Gavriil Musicescu", conduse de Ion Pavalache, au interpretat cintece pe versuri eminesciene,
• <

partidului, s-a adresat puternic pu- Poeți din Timișoara aparținind generațiilor,
greșului poezia direct și blicului. București, sau Cluj, tuturor începind cu tînăra Ca-, rolina Uica, cu Ion Alexandru, Dumitru M. Ion, Dinu Flămînd, continuînd cu Ion Bă- nuță, Anghel Dumbră- veanu, _ Dan Dejliu, Ben ian gînd pînă la George Lesnea, împreună, cu toată floarea de crea-

Dan Deșliu, Corlaciu, Tra- Iancu și ajun-

Festivalul a constituit, de asemenea, cadrul unei sesiuni de comunicări ; științifice ; cu acest /prilej au avut loc deschiderea „Salonului cărții", lansarea de către editura „Junimea" a primelor volume din colecția „Eminesciana", vernisajul expoziției de fotografii '„Pe urmele lui Eminescu".Manifestarea a avut și un caracter competitiv, incheindu-se cu decernarea premiului Asociației scriitorilor

iîn Iași pentru cel mai valoros volum de iebut (tînărului Paul Balahur, autorul plachetei „Anotimpul corăbiilor"), a premiului revistei „Convorbiri literare" pentru cea mai valoroasă carte de lirică patriotică (poetului Ion Alexandru, pentru . volumul „Imnele bucuriei"), a diplomei Asociației scriitorilor din Iași pentru contribuții ’ remarcabile la popularizarea creației ‘ e- minesciene peste hotare. . (Iui- Țaâko Sărov din R.S.F. Iugoslavia pentru volumul „Eminescu — Poezii", apă-': rut 'în colecția „Pleiada" în limba macedoneană), a dinlomei postului de radio și televiziune Iași pentru cea mai valoroasă lucrare corală pe versuri de Eminescu (ti- nărului compozitor ieșean Teodor Caciora pentru „La mijloc de codru des").Cea ‘ ție a poezie neso-j" .marți prin vizitarea locurilor natale ale poetului și prezentarea unor recitaluri și concerte la Ipotești și Botoșani.

de-a patra edi- festivalului de „Mihai Emi- continiiă azi, 29 octombrie,
Natalia 
stancu- 
ATANASÎU

PROGRAMUL 1
8.30 Curs de limba germană.
0,00 Teleșcoală,

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Documentar : Letopisețul lui 

Hrib — producție a. stu
dioului de filme documen
tară „Al. Sahia". Regla : Sia- 
vomlr Popovlci.

10.50 Film artistic : „Un titlu pe 
pagina întîl". Regla : Paul 
Almând.

11,45 Portativ ’74.
12,25 Telex.
12.30 închiderea programului.
16,00 Curs de limba rusă. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,15 Cintecele Bihorului. Melodii 

populare.
18.35 Film documentar : Istambul. 

Realizatori : Victor Teodoru 
și Mihai Romașcu.

18.50 Legile țării — legile noastre 1 
Redactor Ion Costea.

19,00 Eroi Îndrăgiți de copil : 
Năzdrăvanul Dennis.

19,25 1001 de seri : Dinky.
19.30 Telejurnal o Documentele 

pentru Congresul al XI-lea pe 
masa de lucru, de studiu a 
întregului popor.

20,00 Revista economică TV.
20.30 Luna creației originale româ

nești. Seară de teatru : „Pu
terea și Adevărul" de Tltus 
Popovici. Adaptarea pentru 
televiziune și regla artistică : 
Alexa(Visarlon. Premieră TV. 
In distribuție : Victor Re- 
bengiuc, Livlu Rozorea, Ale
xandru Drăgan, Costel Con
stantin, Ștefan Mihăflescu- 
Brăila, Stefan Radoff șl Ale
xandru Georgescu.

21,45 în premieră... Karel Gott. 
22,10 21 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 în ritm de dans cu formația 

Do diez.
20,15 Un film văzut de... Călin Că- 

liman. „Cariera". Regla : 
Joseph Anthony. Interpreți : 
Tony Franciosa, Dean Martin, 
Shirley MacLalne. Participa 
la dezbatere actorii : Irlna 
Petrescu, Ion Caramltru, 
Vlrgil Ogășanu.

22,30 închiderea programului.

După cum se știe, marxismul concepe producția socială ca unitatea dialectică o forțelor și relațiilor de producție, progresul eco- nomico-social fiind posibil ca urmare a interacțiunii două laturi ale modului de ducție. în societatea noastră, ceastă unitate, concordanța intre relațiile de producție și caracterul forțelor de producție nu se realizează spontan, ci pe baza acțiunii conștiente de folosire a legilor o- biective ale dezvoltării sociale. Dacă dezvoltarea forțelor 'de producție este elementul hotăritor al progresului multilateral, perfecționarea continuă a relațiilor de producție socialiste constituie, Ia riadul ei, o condiție de bază, un factor motor, al acestei dezvoltări, exercitind un puternic rol stimula- tor.în acest sens, organizarea corespunzătoare a relațiilor de cooperare și colaborare intre unitățile socialiste permite valorificarea superioară a potențialului tehnic șl uman al societății, stimulind inițiativa creatoare a colectivelor de muncă. în același timp, Înfăptuirea unei repartiții echitabile a venitului național, care să evite apariția unor diferențieri nejustificate în nivelul veniturilor oamenilor muncii și să asigure stimularea materială ' a membrilor societății în ridicarea productivității muncii, constituie un puternic imbold pentru dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție. Consecvent acestui a- devăr fundamental al rharx’smuluî, proiectul de Program subliniază ca o direcție fundamentală de acțiune pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate realizarea unei concordanțe cit mai depline între relațiile de producție si sociale și caracterul și nivelul forțelor de producție — prin perfecționarea; continuă a metodelor și formelor de organizare, conducere și. planificare a activității economi- co-sociale.Viața demonstrează elocvent că desfășurarea rodnică a acțiunii de dezvoltare a forțelor de producție, de perfecționare a relațiilor de producție, a vieții sociale în general, nu poate avea loc decit prin dezvoltarea democrației socialiste, într-adevăr, prin însăși natura ei, edificarea noii orînduiri nu poate

numai celor pro- a-

fi decit rodul creației conștiente a maselor celor mai largi ale poporului, iar atragerea maselor la o a- semenea creație, la conducerea și rezolvarea treburilor. obștești, poate fi asigurată numai prin punerea in mișcare a tuturor resorturilor democratismului socialist. Dlnd curs puternic acestei cerințe legice a socialismului, proiectul de Program promovează forme și metode de organizatorice experiența ce lungul anilor listă, asigură nemijlocite a meni ai muncii la conducerea sta-
conducere, structuri care, valorificînd s-a acumulat de-a de construcție socia- lărgirea participării maselor largi de oa-

-—- -- --astfel valorificarea plenară a unor structuri mai suple și mai raționale este de neconceput fără înlăturarea hotărită a tendințelor de formula- ristică și birocratism, tntărirea disciplinei și operativității, a legăturii cu masele.Proiectul de Program pornește de la adevărul că rolul hotăritor în înfăptuirea mărețelor perspective de progres ale patriei noastre socialiste ii au oamenii, poporul, de care depinde, în ultimă instanță, rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. De aceea, partidul acordă o atenție deosebită creării tu-

me- demo- con-

Edificarea societății socialiste
tului, la adoptarea deciziilor exercitarea controlului asupra modului in care se realizează acestea, statornicirea dialogului permanent cu poporul, ca una din metodele fundamentale ale conducerii statului.Relații de strinsă interdependență se manifestă între dezvoltarea întregii activități economico-socia- le a țării, pe baza planului unic, și acțiunea de îmbunătățire a organizării, conducerii și planificării vieții economico-sociale, in scopul coordonării raționale, cu maximum de randament, a forțelor societății. Există o strinsă și directă legătură între creșterea rolului, statului în organizarea științifică' a activității economico-sociale, perfecționarea muncii organelor de stat centrale și locale, exercitarea in condiții optime a atribuțiilor sporițe ce le revin și perfecționarea centralismului democratic, aplicarea riguroasă a principiului muncii și conducerii colective. $i așa cum îmbunătățirea, calitativă a stilului și metodelor de muncă ale organelor statului ar fi de neconceput fără îmbunătățirea și simplificarea cadrului organizatoric al aparatului de stat, fără înlăturarea paralelismelor și verigilor intermediare, tot

turor condițiilor care să determine formarea profilului omului nou, ridicarea nivelului său de conștiință. Pentru că numai în măsura în care oamenii muncii sint înarmați cu concepția științifică a materialismului dialectic și istoric dispun de un larg orizont cultural, pot să desfășoare cu succes acțiunea conștientă de transformare a societății. Nu poate fi vorba de dezvoltarea în ritm rapid a bazei tehnico-mate- riale a noii orînduiri, de înfăptuirea repartiției comuniste, de Întronarea Înaltei discipline și răspunderi în muncă, de asigurarea adevăratei libertăți și a umanismului socialist decit în condițiile formării unor oameni în măsură să înțeleagă imperativele dezvoltării sociale, să pună pe primul plan al existenței lor interesele societății. In fapt, însuși viitorul comunist al patriei depinde de desfășurarea cu succes a activității ideoiogico-edu- cative pentru dezvoltarea conștiinței socialisto la toți cetățenii țării.Desigur, șirul exemplificărilor ar putea continua, intrucît interdependența obiectivelor și direcțiilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate are un caracter polivalent. Pentru a pune și mai bine in evidență aceste multiple inter-

condiționări vom mai stărui asupra unui singur aspect. Practica socială a confirmat că larga mobilizare a resurselor materiale și spirituale — efective și virtuale — ale socialismului lși găsește todologia de înfăptuire în crația socialistă numai printribuția activă a tuturor membrilor societății, puțind fi continuu amplificate inițiativa și capacitatea de creație cerute de făurirea unei economii avansate, de dezvoltarea multilaterală a societății. în același timp însă, dezvoltarea democrației este de ncconccput fără continua ridicare a nivelului de conștiință al maselor. Intr-adevăr, participarea largă, efectivă a maselor la' conducerea societății nu este posibilă fără ridicarea nivelului lor de conștiință, fără formarea la milioanele de oameni ai muncii a conștiinței de stăpini, a sentimentului responsabilității sociale pentru destinele țării și cauza generală a socialismului. Totodată, numai dezvoltarea continuă a cunoștințelor culturai-științifice și pregătirii politico-ideologice le dă oamenilor muncii posibilitatea să desfășoare o activitate de conducere competentă — iar prin a- ceasta să dea conținut efectiv conceptului de democrație, în sensul de guvernare a poporului de către popor. La rîndul ei, democrația socialistă constituie ea însăși o pirghie de educare politică și morală’ a maselor, tocmai Ia școala conducerii tății se dezvoltă inițiativa, responsabilității sociale.Fiecare dintre elementelenitorii ale societății socialiste multilateral dezvoltate se află, așadar, în strinsă interdependență cu celelalte. Practic, nici unul din ele nu ar fi putut lipsi din osatura proiectului de Program fără a știrbi din insăși esența acestui document. Tocmai de aceea transpunerea în viață a acestui grandios program implică eforturi susținute în absolut toate direcțiile preconizate, concentrarea in acest sens a întregii energii și capacități poporului.

întrucit socie- simțuldefi-'

de creație a

Prof. nnîv.
Gheorțjhe

dr.
CREȚOIU

cative, care pot constitui un motiv consistent pentru artă și literatură.în sfirșit, operația cea mai dificilă a criticului este sinteza celor două atitudini obiective ale sale, adică a- supra vieții șl asupra redării ei artistice. Acel acord intre natura tematicii și capacitatea artistului de a crea, pe baza ei, o ficțiune valabilă inlăuntrul realității nu poate fi detectat decit de o intuiție din cele mai sigure. Criticul trebuie să știe că tratarea unei teme majore de către uh scriitor minor compromite acea temă pe plan literar. Faptul poate provoca ideea greșită și de aci prejudecata că anumite motive mari ale realității ar fi neindicate pentru 
o transpunere artistică.Și această prejudecată a existat cîndva la noi. Nu s-a datorat, oare, și criticilor, care au aprobat unele cărți numai fiindcă erau „de actualitate", fără de a cumpăni ji felul cum se află privită această actualitate ? în toate timpurile, motivele mari literare s-au dovedit extrem de pretențioase. Ele au reclamat mereu artiști deopotrivă de mari care să le interpreteze. Altfel, ieșeau banalizate, sloganizate, pline de poncife și de locuri comune. Nu există idee, cit de înaltă și cit de grandioasă, care, artistic, să nu ee coboare odată ce intră pe mina rutinei și a mediocrității.Or, criticul tocmai prin mobilizarea obiectivitătii sale se cere să demonstreze că noțiunea de artist mare și aceea de artiști mediocri nu relevă simple calificări arbitrare, ieșite la voia intîmplării. Scriitorul minor este acela care tratează o temă, fie ea cit de importantă, numai dintr-o perspectivă cu totul exterioară, vîntu- rînd in jurul ei un întreg repertoriu de locuri comune. Spiritele superficiale au confundat acest surogat de literatură cu realismul. Prin resursele sale de obiectivare, criticul este chemat să. arate că adevărata atitudine realistă este aceea care sapă în adine, direct, fără concesii. Este a- ceea care pătrunde lucrurile dintr-un nucleu sau un focar lăuntric al -lor, dincolo de ceea ce se vede imediat. Marile conflicte interioare, tensiunile din conștiința omenească, alcătuiesc adevărata rădăcină a realismului cînd ele provin din coordonatele vii ale actualității. Toate acestea se cer știute și promovate de critică.Am spus că omul este o ființă subiectivă. Tocmai de aceea, misiunea criticului se Impune ca una din cele mai nobile. Este misiunea aceluia care-și sacrifică subiectivitatea înnăscută, fără nici un adjuvant exterior care să-i regleze activitatea, ci doar prin propriul său efort, prin’ propriile sale resurse de voință și onestitate. Numai devenind efectiv 
el însuși, .prin asemenea stimula marile valori ale națiunii (I umanității. calități, poate

CARNET
cultural

' „PONTICA 1974"în municipiul și județul Constanța se desfășoară intre 23 și 31 octombrie tradiționalele manifestări culturai-științifice grupate sub genericul „Pontica 1974 — dialog cultural cu viața". Ediția din acest an — a IV-a — a debutat cu un cuvînt de deschidere rostit de tovarășul Vasile Vilcu, prlm-secretar ■al comitetului județean de partid, despre prezentul și perspectiva județului Constanța în lumina Tezelor C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea al P.C.R., după care a avut loc un spectacol prezentat de colectivul Teatrului, liric. (George Mihăes- cu).
STUDIOUL

CINECLUBURILORLa Ploiești a luat ființă studioul cinecluburilor de amatori din orașele și comunele de pe cuprinsul județului Prahova. A- ceastă instituție va funcționa pe lingă casa de cultură a sindicatelor, coordonind, îndrumind, sprijinind efectiv activitatea zecilor de cinecluburi din Ploiești, Sinaia, Cîmpina, dintr-o serie de comune și centre muncitorești, în prima zi a înființării, studioul a organizat o reuniune a cineamatorilor, cu care prilej s-au stabilit planul de muncă și primele producții de filme. în acest trimestru, cinecluburile vor realiza peste 20 filme cu teme din munca și viața muncitorilor și țăranilor cooperatori. (C. Că
prarii).

FESTIVALUL TOAMNEIDuminică a luat sfirșit la Buzău cea de-a VIII-a ediție a „Festivalului toamnei", manifestare amplă ce reunește, an de an, pe cei mai talentați artiști ai cîntecului popular din această zonă. Spre deosebire de alte ediții, în acest an în tematica festivalului un loc preponderent l-au ocupat creațiile populare inspirate din viața nouă a satelor și orașelor (Mihai Bâzu).
CEI 100 DE ANI 

Al UNEI FANFAREîn comuna Sîntana, județul Arad, a avut loc o frumoasă manifestare culturală închinată Congresului al XI-lea al partidului, cu prilejul împlinirii a 100 dă ani de la înființarea fanfarelor din localitate;. Festivitatea a fost precedată de parada fanfarelor și a continuat cu un concert festiv susținut dc cele 3 fanfare — a elevilor, tinerilor și vîrstnicilor — în componența ' cărora activează în pre- , zent circa 100 de localnici. (Constantin Simion).
SALONUL UMORULUIEste genericul unei suite de manifestări cultural-artistice organizate la Suceava, în cadrul căreia au avut loc vernisajul expoziției de caricaturi aparți- nind unora din cei mai cunos- cuți caricaturiști ai țării, proiecții de diapozitive cuprinzînd caricaturi românești premiate la mari expoziții internaționale, un recital de poezie umoristică, o Intilnire a artiștilor invitați cu publicul sucevean amator de caricatură. (Gh. Parascan).
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La Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc, în ziua de 28 octombrie 1974, sub președinția tovarășului Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, ședința comună a Comisiei economico-financiare, Comisiei pentru sănătate, muncă și a- sigurări sociale, Comisiei pentru industrie, construcții și transporturi, Comisiei pentru agricultură și silvicultură, Comisiei pentru învățămînt, știință și cultură, Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat și a Comisiei juridice, în cadrul căreia a fost dezbătut proiectul Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii.

La ședință a participat, din partea guvernului, tovarășul Petre Lupu, ministrul muncii, care a prezentat îmbunătățirile aduse proiectului de lege ca urmare a propunerilor formulate de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale în ședințele lor din aprilie 1974, cit și a propunerilor făcute în cadrul dezbaterilor publice.De asemenea, în zilele precedente, comisiile permanente, potrivit competenței lor, au dezbătut și au făcut unele propuneri de îmbunătățire la celelalte proiecte de legi ce vor fi supuse spre dezbatere și adoptare actualei sesiuni a Marii Adunării Naționale.
Adunarea generală a Grupului român 

al Uniunii interparlamentareMarți după-amiază a avut loc la Palatul Marii Adunări Naționale, în prezența președintelui M.A.N., tovarășul Nicolae Giosan, Adunarea generală a membrilor Grupului român al Uniunii interparlamentare.Președintele grupului, tovarășul Corneliu Mănescu, a prezentat o informare asupra activității desfășurate pe anul în curs, îndeosebi cu prilejul reuniunii de primăvară a Uniunii interparlamentare, desfășurate la București, și a celei de-a 61-a Conferințe Interparlamentare, care a avut loc la Tokio, în octombrie a.c.Adunarea a fost informată despre inițiativa Grupului interparlamentar

român de a organiza la București, sub egida Uniunii interparlamentare, a unui Colocviu pe tema : „Un nou sistem de relații economice internaționale", propunere care a fost aprobată de cea de-a 61-a Conferință de la Tokio.în cursul adunării a fost prezentat programul de activitate al Grupului român 'al Uniunii interparlamentare pe anul 1975.Adunarea generală a aprobat In unanimitate activitatea Grupului român al Uniunii interparlamentare pe anul 1974. (Agerpres)
r
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La 3 noiembrie

O noua tragere excepționala

După noua formulă tehnică lansată la 1 septembrie a.c., noua tragere acordă aceleași MARI AVANTAJE PENTRU PARTICI- PANȚI : se efectuează 8 extrageri ; se extrag 68 de numere.Cu acest prilej se vor atribui : autoturisme „Dacia 1300“ și „Moskvici 408/412“ ; excursii în Italia, cu autocarul, durata circa 18 zile, pe traseul Bologna, Florența. Roma, Perugia, San Marino, Ravena, Padova, Tri est ; excursii de 2 locuri, la alegere, în : U.R.S.S., cu avionul, durata circa 7 zile, pe ruta Moscova— Leningrad, sau în R. D. Germa-

a-deȘi
nă, cu trenul, pe o durată de circa 12 zile, pe ruta : Berlin— Potsdam—Dresda—Leipzig.La această tragere se vor corda și cîștiguri în numerar, valoare variabilă, precum cîștiguri fixe în bani.La faza I se efectuează 4 extrageri, fiecare de cite 9 numere din 45 ; la faza a Il-a se efectuează 4 extrageri, fiecare de cîte 8 numere din 45. Participarea se face pe bilete de 6 și 15 lei varianta.Vînzarea biletelor : în perioada 25 octombrie — pînă sîmbătă 2 noiembrie a.c.

CiȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES
i DIN 23 OCTOMBRIE 197A

EXTRAGEREA I : Categ. I : 1 variantă 25% a 50 000 lei ; categ. 3 : 8,80 a 4'982 lei ; categ. 4 : .55,25 a 794 lei ; catieg. 5 : 99,45 a 441 lei; categ. 6 ; 3 894,20 a 40 lei.Report categoria 1 : 343 963 lei. Report categoria 2 : 43 844 lei.
EXTRAGEREA a H-a : Categ. A : 1 variantă 50% a 50 000 lei ; categ. B :

10.80 a 4 580 lei ; categ,’ C t-,30 a 1 649 lei!; categ.-D.,: 1613,05.a.60 Iei.; categ. . E : 113.25 a 200 leL; ■■categ.’ F : 2 407,70 ; a 40 lei.
Report categoria A : 375 268 lei.Cîștigurile de 50 000 lei au fost obținute de BEREGSZASZY GYULA din Satu-Mare și BERTEANU ION din București.

Cronica zilei
eowasasssPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a trimis o telegramă de felicitare președintelui Adunării Poporului a Republicii A- rabe/ Egipt, Sayed Marei, cu prilejul alegerii sale în această funcție.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Turcia, Turan Giineș, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni, la Casa de cultură a institutului, o seară culturală, dedicată celei de-a 51-a aniversări a proclamării Republicii Turcia. Au luat parte Andrei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Osman Derinsu, ambasadorul Republicii Turcia la București, și al ți membri ai ambasadei.*Cu prilejul Zilei naționale a Austriei, ambasadorul acestei țări la București, Werner Sautter, a oferit, luni seara, o recepție în saloanele ambasadei.Au luat parte Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Ion Cosma, ministrul turismului, Va- sile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stan- ciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, membri ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai vieții noastre științifice, culturale și artistice, alte persoane oficiale.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, precum și membri ai corpului diplomatic.
*Luni la amiază a sosit în Capitală ministrul federal al urbanismului și mediului înconjurător din R. F. Germania, Karl Ravens, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost întîmpinat de Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, și de alte persoane oficiale.A fost prezent Erwin Wickert, ambasadorul R. F. Germania la București.
*La Casa prieteniei româno-sovieti- ce — A.R.L.U.S. s-a deschis, luni la a- miază, expoziția „Tineretul sovietic văzut de artiștii fotografi".La vernisaj au participat membri ai Biroului Consiliului general A.R.L.U.S., ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București, un numeros public.
★I.a Centrul de demografie O.N.U.— România din Capitală a avut loc luni deschiderea cursurilor de perfecționare pentru specialiștii din diverse domenii — economie, sociologie, statistică, medicină, geografie, matematică etc.La deschidere au rostit alocuțiuni Theodor Burghele, președintele Comisiei naționale de demografie, și Ferdinand Rath, directorul Centrului de demografie O.N.U.—România. Au fost prezenți Sayed Abbas Che- did, directorul Centrului de informare al O.N.U., și B. R. Devarajan, reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la Bucu-• rești.
*Luni a părăsit Capitala delegația Institutului olandez pentru problemele păcii, în frunte cu Samuel Ros- mond, director adjunct al institutului. care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului național pentru a- părarea păcii.

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Mănescu,Doresc să vă transmit dumneavoastră și Guvernului Republicii Socialiste România cordiale mulțumiri pentru salutările și urările adresate cu prilejul aniversării zilei mele de naștere.Folosesc acest prilej pentru a vă ura noi succese în activitatea dumneavoastră pentru binele poporului român, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei frățești și colaborării dintre cele două țări ale noastre.Vă doresc multă sănătate și fericire.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică intre România 

și R. D. GermanăLuni dimineață a plecat la Berlin o delegație condusă de tovarășul Mihai Marinescu, prim-vicepreședin- te al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, pentru a participa la lucrările celei de-a Vll-a sesiuni a comisiei mixte.La plecare, pe aeroportul Otopenl, delegația a fost salutată de tovarășul Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, membri ai ambasadei.

La sosirea la Berlin delegația a fost întîmpinată, la aeroport, de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G. Au fost prezenți ambasadorul României în R.D.G., Vasile Vlad, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, au început lucrările sesiunii. Delegația română este condusă de Mihai Marinescu, iar delegația R.D.G. — de Gerhard Weiss.în cadrul lucrărilor sesiunii, ceie două părți examinează probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor reciproce de colaborare economică în domenii care interesează cele două țări. (Agerpres)

ÎNTREVEDERE IÂ MINISTERUL COMERȚULUI EXTERIOR 
SI WMII ECONOMICE INTERNATIONALE « •în cursul zilei de luni, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a a- vut o întrevedere cu Shigeaki Ueki, ministrul minelor și energiei din Brazilia. în cadrul întîlnirii ■ au fost abordate probleme legate de posibilitățile intensificării schimburilor comerciale și dezvoltării cooperării e-

conomice în domenii de interes comun.A fost de față Leal Barbosa, însărcinat cu afaceri ad-interim al Braziliei la București.
«în aceeași zi, ministrul brazilian a purtat convorbiri în cadrul unor ministere economice. (Agerpres)

Lucrările Comisiei miște româno - israelieneLa București au început, luni dimineața, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte româno-israe- liene. Cu acest prilej, cele două părți în comisie au examinat stadiul și perspectivele relațiilor economice bilaterale.Delegația română la lucrări este
condusă de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar delegația israeliană de Haim Bar-Lev, ministrul comerțului, industriei și dezvoltării. . (Agerpres)

i ' ‘a ‘iKvremea
Timpul probabil pentru zilele âe 30, 

31 octombrie și 1 noiembrie, In țară : 
Vreme rece la început, apoi în încălzi
re ușoară. Cerul va fi temporar noroș.

Vor cădea plot locale, mal ales; în ju
mătatea de nord a țării. Vînt'potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, iar cele 
maxime vor oscila între 5 și 15 grade; 
In zonele de deal și de munte lapovi- 
ță și ninsoare. In Bucureștț : Vreme 
rece la început, apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul va fi schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

Post-scriptum la două campionate mondiale eox Campionatele 1974, în perspectiva
© Prima medalie de aur a gimnasticii românești

9
performantelor internaționale

• Echipele de volei promisiuni neonoratenou și prestigios succes al spor- românesc — ce se adaugă, laUn tului numai o săptămînă, celui realizat de caiaciști și canoiști la „mondialele mexicane" — l-au realizat reprezentanții gimnasticii la campionatele lumii de la Vama. După ce, în anii din urmă, și-a înscris în palmares o serie de medalii de argint sau bronz, fie la jocurile olimpice, fie la campionatele europene, iată — pentru prima dată în istoria sa — gimnastica noastră cucerește un titlu mondial și medalia de aur. Marea performanță aparține tînărului DAN GRECU (24 de ani, clubul Dinamo), gimnast talentat, tenace și conștiincios, a cărui tentativă de a intra în posesia celui mai prețios titlu am putut-o admira cu toții duminică seara, pe micul ecran. Evoluția sa la inele (poate aparatul cel mai dificil din gimnastică) a însemnat o veritabilă demonstrație de măiestrie și forță, răsplătită cu aplauze nu numai de publicul spectator,' ci și de competitori înșiși. Inclusiv de cel cu care, la festivitatea de premiere, a- vea să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului laureaților, vice- campionul mondial absolut, sovieticul Nikolai Andrianov — ambii ob- ținînd la inele aceeași notă, și în finala pe aparate (9,80), și în concursul pe echipe (9,75).Demne de aprecieri sînt, desigur, șl locurile ocupate de echipa feminină (4 — foarte aproape de... medalia de bronz I), de echipa masculină (6 — cu două locuri mai sus de- cît la precedenta ediție a C.M.), de Alina Goreac (8 în clasamentul individual compus, 4 la sărituri și 5 la bîrnă) și de Mihai Borș (5 la inele). O notă bună și pentru ceilalți com- ponenți ai echipelor, din rîndul cărora Aurelia Dobre a constituit o veritabilă revelație. Evident, pentru aceste comportări, cuvinte de laudă se cuvin, totodată, întregului corp de antrenori și tehnicieni, deopotrivă de la cluburi și de la loturile reprezentative. Trebuie spus că gimnastica noastră are suficiente și promițătoare rezerve, o serie de tinere și tineri (din actualele loturi sau din afara lor) aflîndu-se foarte aproape de poârta marii consacrări. Nădăjduim că pînă la Jocurile olimpice seriozitatea, pasiunea și priceperea specialiștilor, coroborate cu talentul și munca perseverentă a sportivelor și sportivilor respectivi, vor asigura gimnasticii românești un plus competitivitate, în așa fel îneît poată candida cu deplin succes lupta pentru cucerirea medaliilor limpice.Din păcate, prea puțin față de ce-și propuseseră au realizat săptămînă trecută, la campionatele mondiale din

Mexic, echipele reprezentative de volei. La fete — locul 5 (cu o singură victorie), iar la băieți — locul 6 (fără nici o victorie în turneul final). Optimismul unor specialiști ai federației — după care cucerirea medaliilor de bronz, în special în turneul masculin, ar fi fost foarte posibilă — nu și-a găsit deloc acoperire. Cele citeva rezultate bune în meciurile din grupele semifinale au rămas izolate și nesemnificative. în turneele finale, deci tocmai în partea; decisivă a supremei competiții a voleiului, ambele noastre formații s-au comportat modest, scorurile de- monstrind evident lipsa de forță și de pregătire, în general incapacitatea lor de a conta direct în lupta pentru unul din locurile fruntașe. A rămas, deci, pe altă dată speranța de a urca din nou pe treptele cu medalii ale voleiului mondial, ca și aceea a obținerii calificării pentru turneele olimpice.
Ion DUMITRÎU
*

e Selecționata feminină de volei 
a Japoniei a cucerit titlul de campioană mondială, terminînd neînvinsă turneul final de la Guadalajara, urmată de U.R.S.S. (9 puncte), Coreea de Sud (8 puncte), R.D. Germană (7 puncte), România (6 puncte), Ungaria (5 puncte). în ultima zi : Japonia — U.R.S.S. 3—0 ; Coreea de Sud — România 3—0 ; R.D. Germană — Ungaria 3—0.în turneul masculin de la Ciudad de Mexico, echipa U.R.S.S. a învins cu 3—0 formația Cehoslovaciei, iar selecționata R.D. Germane a întrecut cu 3—0 pe cea a României. Meciul decisiv pentru stabilirea locurilor 1—3, între Japonia și Polonia, a avut loc ieri noaptea tîrziu, înaintea festivității de închidere a campionatelor.

de să în o-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A TURCIEI

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORVTVRK
Președintele Republicii TurciaCea de-a 51-a aniversare a proclamării Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej să adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări de pace și progres pentru poporul turc prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de bunăvecinătate, colaborare șl respect reciproc dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia, fundamentate pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului^ reciproc, vor continua să se dezvolte ascendent în interesul celor două țări și popoare, al păcii și securității în regiunea Balcanilor, în Europa șl în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele •

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului BULENT ECEVIT
Primul ministru al Republicii TurciaCu prilejul celei de-a 51-a aniversări a proclamării Republicii Turcia, îmi este deosebit de plăcut de a adresa Excelenței Voastre felicitările mele cele mai cordiale, iar poporului turc prieten cele mal bune urări de pace și prosperitate.

MANEA MĂNESCU
I Primul ministru al Guvernului

Republicii Socialiste România

DESTINE NO! IN „CÎMPIA 

BUMBACULUI"Din serpentinele a- mețitoare ale munților Taurus, șoseaua Ankarei coboară pînă la Mediterană, în marea cîmpie a Adanei — Qukurova, hrănită generos de cursurile u- nor ape liniștite : peste 33 000 de kilometri pătrați de pămint mănos, la fel de bogat în roade ca și în Istorie.în Turcia, acest colț din sudul țării este numit, cu mîndrie, „ținutul bumbacului". Cit cuprinzi cu vederea, de o parte și de alta a șoselei, se desfășoară covorul verde- cafeniu, pe care strălucesc petele de un alb imaculat ale plantațiilor ajunse în a- ceste zile în stadiul recoltării. Ocupație tradițională în Quku- rova, cultura bumbacului s-a extins și intensificat ap de an, ajungînd ca în 1973 să asigure o recoltă de 550 000 de tone, din care mal mult de jumătate se exportă, Turcia ajungînd al cincilea exportator de bumbac al lumii.în aceeași măsură, 
o rețea modernă de baraje.și* lucrări de irigații,., construită după proclamarea republicii — eveniment de la care se împlinesc astăzi 51 de ani — utilizarea tot mai largă a îngrășămintelor chimice și a mașinilor au sporit continuu fertilitatea solului, permițînd diver

sificarea culturilor și transformarea, concomitentă, a cîmpiei A- danei, cunoscută prin tradiție și ca o zonă fructiferă, într-un mare bazin legumicol.Orientarea constantă spre dezvoltarea unei agriculturi de mare randament în țukuro- va s-a îmbinat, în
CORESPONDENȚĂ 

DIN ANKARA

anii republicii, cu e- forturi sistematice pentru crearea unei industrii care să valorifice resursele bogate ale regiunii. Au fost construite, astfel, mai multe filaturi, fabrici textile, o rețea largă de întreprinderi ale industriei alimentare, fabrici de ciment etc. Succese remarcabile au fost obținute în sectorul energetic, producția de energie electrică în Qukurova ajungînd, în 1973, să echivaleze cu producția din 1956 a întregii țări.Pe asemenea baze favorabile, planul-cin-, cinai în curs prevgde... pentru regiunea amintită investiții industriale în valoare de 14 miliarde lire (un miliard dolari). Cele mai multe din noile întreprinderi sînt destinate prelucrării materiei prime de bază a regiunii — bumbacul. Se

află însă în construcție și obiective de importanță națională, cu un profil nou pentru Qukurova. în ora- șul-port Iskenderun, de pildă, se construiește cel de-al treilea combinat siderurgic al Turciei, cu o capacitate de două milioane tone pe an. Fabrica de mașini agricole „Tarsus", fabrica de a superfosfați „Sarîse- ki“, fabricile de fibre sintetice și materiale plastice etc. se vor a- dăuga, de asemenea, peisajului industrial al regiunii, care se va transforma astfel în- tr-unul din pilonii e- forturilor de dezvoltare economică ce se depun astăzi în Republica Turcia.Nutrind sentimente de prietenie față de Republica Turcia, a- lături de care ne aflăm situați în același spațiu geografic al Balcanilor, opinia publică djn România urmărește cu interes șl simpatie aceste eforturi, progresele realizate în dezvoltarea e- conomică a celor două țări oferind rodnice premise pentru extinderea și diversificarea, ' în continuare, pe baze reciproc avantajoase, a legăturilor de cooperare româno-turce, în interesul ambelor țări, al înțelegerii și conlucrării fructuoase între popoare.
Ion BADEA

TELEGRAME EXTERNE

încheierea lucrărilor Congresului
Gala finalelor, cu excepția a două sau trei meciuri, a fost pe gustul amatorilor de box. Un adevărat spectacol de natură sportivă, așa cum ar trebui să arate de mai multe ori, nu o dată pe an, reuniunile de box la nivel reprezentativ. Nu este acum momentul să discutăm pentru ce asemenea gale se organizează atît de rar în București și în alte orașe, deși numai de interes public nu se poate plînge acest sport. Ne vom restrînge deci însemnările în perimetrul strict al galei finalelor, care prin ea însăși ne oferă prilejul cîtor- va observații și constatări. Campioni — 1974 au devenit, la majoritatea categoriilor, luptătorii cei mai merituoși, unii dintre aceștia etalînd pe ring atributele clasei pugilistice — tehnică, dibăcie tactică, forță și rezistență din punct de vedere fizic, ca și trăsături sufletești admirabile. De fapt, pentru tehnicienii Constantin Dumitrescu și Constantin Nour (Dinamo) realizarea principală, în- tr-un sport individual cum este boxul, e aceea că ei au adus pe ring cîteva elemente de valoare care promit tare

viitoarelor mari întreceri internaționale. E vorba mai întîi și întîi de Calistrat Cuțov și de Paul, Dobrescu — al căror meci excelent, de astă- dată normal așezat ca vedetă a reuniunii, astfel ca spectacolul finalelor să nu se mai termine printr-o partidă anostă a „greilor" — doi pugi- liști care, impulsionați, de o rivalitate sportivă bineințeleasă, se pregătesc și luptă cu o ambiție mereu în creștere. Sintem de părere că acest ultim derbi Cuțov—Dobrescu a fost superior tuturor celorlalte, fapt care ne promite o reprezentare internațională corespunzătoare a categoriei ușoare, inclusiv la Jocurile Olimpice. Avînd în față continuu acest obiectiv olimpic, subliniem de asemenea lansarea cu succes pe ringul seniorilor a tînărului Mircea Dan Simon, proaspătul campion_Ia goria semigrea. Nădăjduim că nicienii clubului, -în primul maestrul Constantin Nour, vor tinua perseverent pregătirea luicea Dan Simon în vederea obiectivului major, cel olimpic, ferind acest talentat pugilist de eforturi inutile și neconcludente, ca și de maladia orgoliului excesiv, unul dintre păca-

cate- teh- rînd con- Mir-
să contribuie la buna reprezen- a culorilor noastre în cadrul

ÎN CÎTEVA
Echipa de polo pe apă Dinamoe ...București s-a clasat pe primul loc în grupa de la Stockholm a campionilor europeni", (în meci, 8—6 cU formația suedeză Eska Spaarvagen) și s-a calificat, nă cu Pro Recco Genova, semifinalele competiției.

„Cupei ultimulîmpreu- pentru
de lupte dinamo- bucureșteni Nicu Gingă

RÎNDURI100 kg, rezultat obținut și de Ciobo- taru la categoria 74 kg. Gibu s-a clasat al treilea la 48 kg.în concursul de lupte libere, echipa Dinamo București a obținut o medalie de argint (Ion Marton) și trei de bronz (Rențea, Moț, Stoian).
e în cadrul Dinamoviadei greco-romane de la Praga^ viștii ' . . —. -Nicolae Martinescu s-au clasat primele locuri la categoriile 52 kg și respectiv 100 kg. V. Dolipschi s-a clasat pe locul doi la categoria peste ■

Grupele preliminare als campionatului mondial 
universitar la handbalDupă cum se știe, cea de-a Vl-a ediție a campionatului mondial universitar de handbal se va desfășura în-țara noastră, între 4 și 12 ianuarie 1975, în organizarea Uniunii asociațiilor studenților comuniști din România, cu sprijinul Federației române de specialitate, sub auspiciile Federației internaționale a sportului universitar. Tragerea la sorți pentru alcătuirea grupelor preliminare a a- vut loc, în prezența reprezentantului F.I.S.U., duminică, în sala „Hora" a hotelului „Intercontinental" din Capitală. Cele 13 echipe ce și-au con-

Și pe
9 Fostul campion mondial do șah Mihail Tal (U.R.S.S.) a preluat conducerea în turneul internațional de la Novi Sad, totalizînd 9 puncte după runda a 12-a. îl urmează Forintos (Ungaria) 8,5 puncte, Raicevici (Iugoslavia) 8 puncte, Măriei (Iugoslavia) și Hernandez (Cuba) 7,5 puncte, Șubă (România) 7 puncte (1) etc. In runda a 12-a, Șubă a întrerupt, in poziție aproximativ egală, cu Mejici.

firmat participarea au fost împărțite, pe grupe, astfel : R. F. Germania, Cehoslovacia, Danemarca (grupa A, la Cluj) ; U.R.S.S., Spania, Italia (grupa B, la Galați) ; România, Polonia, Franța, Japonia (grupa C, la Iași) ; Iugoslavia, Suedia, Bulgaria • (grupa D, la Timișoara). Grupele în care sînt doar trei echipe urmează să fie completate, eventual, cu formații studențești locale. Meciurile din grupele semifinale, precum și partidele decisive vor avea loc la București, Ploiești și Pitești.

o Boxerii George Foreman șl Cassius Clay, care se vor întîlni la Kinshasa (Zair) pentru titlul mondial la categoria grea, au fost pre- zenți la operația efectuării cintaru- lui. Clay are o greutate de 97,970 kg. Foreman este mai greu cu 1,815 kg. Operația cîntarului a avut loc pe ‘stadionul „20 mai", care va găzdui această întîlnire, astăzi, după miezul nopții.
IIANDBAL. — în penultima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Winterthour (Elveția) : Islanda — . R.F. Germania 18—15 (8—3), Elveția — Ungaria 18—18 (9-8).

tele tinereții ce a scos prematur dintre rinduri atîtea speranțe ale sportului nostru.Pe aceeași linie, a considerării campionatelor naționale prin prisma intereselor reprezentării sportului nostru peste hotare, regretăm accidentul suferit de celălalt mare talent al categoriei semigrea, brăileanul Costică Dafinoiu. Sincer vorbind, ne așteptam la o finală normală, de va- loare și promisiuni, între acesta și M. D. Simon. Dacă lucrurile nu s-au petrecut astfel," de vină 'sînt , mai. mulți factori. întîi, Dafinoiu a vrut să lupte la campionate, deși nu era la punct cu pregătirea sau poate fusese prea încercat de întrecerile dificile susținute în acest an. Dar dacă la 20 de ani ți se pare că poți orice, alții cu tîmplele cărunte trebuiau să intervină, chiar să nu-i permită înscrierea la competiție, așa cum bine a procedat clubul Steaua în cazurile lui Al. Năstac și C. Gruiescu. în al doilea rînd, este greșit să se considere că. soarta unui tînăr de talent stă exclusiv în miinile antrenorului său, ale clubului de care aparține. Chiar organizatorii pot refuza înscrierea la campionate a unor elemente care boxează la marginea regulamentului, medicii pot cere înlăturarea de pe ring a celor care periclitează prin nereguli integritatea fizică a adversarilor, în sfirșit, arbitrii au un rol decisiv pentru dezvoltarea boxului nostru. E aproape sigur că dacă arbitrul Victor Popescu ar fi procedat asemenea celuilalt arbitru, Marin Stănescu, tînărul boxer Dafinoiu n-ar fi fost scos din luptă, mai mult, n-ar fi suferit acel accident care poate influența în rău o evoluție ce se anunță atît de frumoasă.Privind strict gala finalelor, putem spune că tehnicienii noștri de frunte și-au adus o însemnată contribuție. Ne gîndim la Teodor Niculescu — clubul Rapid București — pentru priceperea cu care s-a ocupat de Gabriel Pometcu, excelent element de atrac- ție pe tot parcursul turneului final, ca și de reușita recuperării lui Victor Zilberman ; la Ion Chiriac (Steaua) care a provocat in sinul categoriei pană, prin elevul său Gh. Ciochină, o rivalitate binefăcătoare de proporțiile aceleia dintre Cuțov și Dobrescu ; la A. Teodorescu (Farul Constanța), în special pentru progresele pe care ni le arată Ibrahim Fahre- din. Fără să subevaluăm eforturile și acțiunile ce se întreprind la cluburile specializate — B.C. Galați și B.C. Brăila, pepiniere ale boxului național — trebuie să arătăm că așteptăm mult mai mult de la ele, date fiind condițiile foarte bune care le-au fost puse la dispoziție de către organele locale.Valeria MIRONESCU

extraordinar al P. C. FrancezPARIS 23. (Agerpres). — La Palatul sporturilor din suburbia pariziană Vitry au luat sfirșit duminică lucrările celui de-al XXI-lea Congres extraordinar al Partidului Comunist Francez. Pe ordinea de zi a congresului, la care au participat 1 257 de delegați, a figurat ca singur punct „Unitatea poporului francez pentru schimbări democratice" ; în legătură cu aceasta, secretarul general al

P.C.F., Georges Marchais, a prezentat un amplu raport.în cursul ședinței de închidere, Jacques Duclos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., a dat citire mesajului de salut adresat congresului de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Mesajul a fost primit cu vii aplauze de către delegați.
MANIFESTĂRI DEDICATE ANIVERSĂRII P. C. LIBANEZBEIRUT 28 (De la corespondentul nostru). — La Beirut s-a desfășurat, duminică, mitingul de încheiere a săptămînil manifestărilor politice și culturale dedicate celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Libanez.în cuvintarea sa de închidere, se

cretarul general al C.C. al P.C. Libanez, Nikolas Chaoui, a subliniat „sprijinul absolut al P.C.L. față de rezistența palestineană" și a adresat maselor populare liban&e chemarea „de a se regrupa în jurul partidelor și forțelor naționale, democratice și progresiste".
Ședința Comisiei permanente C. A.E.R. pentru geologiePRAGA 28 (De la corespondentul nostru). — în perioada 21—27 octombrie, la Praga s-au desfășurat lucrările celei de-a XXVII-a ședințe a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru geologie. Au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R — Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și reprezentantul ■R.S.F. Iugoslavia. în calitate de observator a fost prezent reprezentantul R. D. Vietnam.Comisia a examinat sarcinile sale ce rezultă din hotărîrile celei de-a

XXVIII-a sesiuni a C.A.E.R., precum și proiectul convenției privind crearea expediției geologice internaționale a țărilor membre ale C.A.E.R. în R.P.. Mongolă și a pregătit propunerile corespunzătoare pentru Comitetul Executiv al C.A.E.R.Comisia a adoptat programul de colaborare tehnico-științifică a țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul geologiei pe perioada 1976—1980 și, de asemenea, a examinat alte probleme ale colaborării multilaterale economice și tehnico-științifice.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru și prietenie.
„Saliut-3“ a efectuat peste 2000 
de rotații în jurul PămîntuluiMOSCOVA 28 (Agerpres). — Stația științifică orbitală sovietica „Saliut-3“, care evoluează de peste patru luni de zile în spațiul circum- terestru, efectuase, la 27 octombrie, ora 13,30, ora Bucureștiului, 2 000 de rotații în jurul Pămîntului. în timpul care s-a scurs, stația s-a aflat în regim de zbor dirijat, cu stabilizare automată continuă. Răspunzînd comenzilor de pe Terra, ea a efectuat peste 100 de manevre, între care opt manevre de corectare a orbitei de deplasare.In timpul evoluției stației au fost

studiate caracteristicile ei aerodinamice și balistice, ’influența forțelor și' momentelor gravitaționale în timpul modificării poziției panourilor. cu baterii solare, parametrii schimbului de căldură, ai reglării termice și ai alimentării cu energie electrică și au fost făcute o serie de alte experimente. Volumul cercetărilor tehnico-științifice efectuate la bordul stației „Saliut-3“ depășește cu peste 30 la sută volumul cercetărilor planificate inițial — relatează agenția T.A.S.S. ,

î
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Conferința arabă ia nivel înalt

muncii ft
BRUXELLES 28 (De Ia corespondentul nostru). — Luni și-a deschis cursurile Universitatea muncii „Paul Pastur" din orașul Charleroi. In cadrul ședinței festive, care a avut loc cu acest prilej, rectorul universității, E. Carlier, a subliniat că instituția de învățămînt superior pe care o conduce își începe noua perioadă de activitate sub auspiciile unui gest dP ,Pri®tenie de o deosebită semnificație — donarea în folosul studenților, de către președintele Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, a valorii premiului pe anul 1974 ce i-a fost atribuit de fundația „Guvernatorul Emile Cornez".în numele întregului corp profesoral, al celor peste 6 000 de tineri care studiază în Universitatea din Charleroi, rectorul E. Carlier a transmis președintelui Republicii Socialiste 'România un mesaj, de profund respect și de călduroasă mulțumire.La festivitate a participat, de a- semenea, Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României în Belgia.

RABAT 28 (De la corespondentul nostru). — După ce, duminică, șefii de stat arabi întruniți la Rabat și-au axat dezbaterile pe examinarea relațiilor interarabe și internaționale, și îndeosebi pe găsirea celor mai e- ficiente mijloace pentru soluționarea problemelor din Orientul A- propiat, ținînd cont de aspirațiile legitime ale poporului palestinean, luni dimineață au fost reluate lucrările, cu ușile închise, desfășurate numai în prezența miniștrilor de externe. Participanții 'au continuat să-și expună punctele de vedere și asupra celorlalte probleme înscrise pe ordinea de zi a conferinței.Referindu-se la dezbaterile de duminică, cotidianul marocan „Maghreb Informations" afirma, citind observatori din apropierea delegațiilor arabe, că „un oarecare optimism domnește acum în privința posibilităților de mlădiere a poziției iordanie- ne“. Se apreciază că este incontestabil faptul că, atît în plen, cit și în consultări bilaterale,, șefii de stat a- rabi au depus și depun în continuare mari eforturi pentru finalizarea

problemelor înscrise pe ordinea de zi, în interesul națiunii arabe, al colaborării și păcii generale. în a- cest context, șefii de stat arabi și-au exprimat, pe prim plan, dorința de a-și aduce contribuția la stabilirea u- nei păci juste în Orientul Apropiat, și au relevat necesitatea evacuării tuturor teritoriilor arabe ocupate și restabilirii drepturilor legitime ale poporului palestinean, avînd ca singur reprezentant legitim Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Lucrările de luni ale Conferinței arabe la nivel înalt au fost consacrate discutării rezoluțiilor politice, diplomatice și economice pe probleme, ca și a declarației finale.Tot luni a avut loc, din inițiativa șefului țării gazdă, îlassan al II-lea, o reuniune la care au participat șefii de stat ai Egiptului, Siriei, Iordaniei, Algeriei, Arabiei Saudite, Marocului și liderul 'Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Această întrunire se încadrează în eforturile desfășurate de liderii arabi pentru apropierea punctelor de vedere iordanian și palestinean.

LONDRA 28. — (De la corespondentul nostru)': în drum spre țară, după vizita oficială efectuată In Statele Unite Mexicane; tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a făcut o escală la Londra. Cu acest prilej, ministrul român a avut o întîlnire cu James Callaghan, ministrul de externe al Marii Bri-

tanii. în cursul convorbirii au fost abordate probleme internaționale de interes comun, problema securității și cooperării europene, situația economică internațională, precum și probleme referitoare la intensificarea relațiilor dintre cele două țări.La întrevedere a fost prezent ambasadorul României la Londra, Pretor Popa.
Prințul Sufanuvong a primit

pe ambasadorul României în Laos

lucrările Adunării Generale a O.N.U.
ÎNCEPEREA DEZBATERILOR

> NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a început, Juni, dezbaterile asupra problemei cipriote. Primul document de lucru este un proiect de rezoluție prezentat adunării de șeful delegației cipriote la O.N.U., Spyros Kiprianou. Documentul cere „retragerea ime- diată a _ tuturor forțelor străine din insula, încetarea oricărei intervenții străine și oricărei ingerințe în problemele interne ale Ciprului". Proiectul de rezoluție cere tuturor statelor să respecte suveranitatea, independența, integritatea teritorială și politica de nealiniere a Ciprului, e- vidențiind necesitatea continuării e- forturilor pentru reglementarea problemei cipriote. Documentul mențio-

ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂnează că actuala situație din insulă reprezintă o amenințare Ia adresa păcii și securității generale.
CIPRU. încheierea 

schimbului de prizonieriGENEVA 28 (Agerpres). — Comitetul Internațional al Crucii Roșii a anunțat, la Geneva, că luni s-au încheiat operațiunile de schimb de prizonieri de război intre comunitățile greacă și turcă din Cipru, numărul total al acestora fiind de 5 980 de persoane.Ultimul grup de prizonieri a inclus 2:9 de ciprioți greci și 261 de ciprioți turci.
Intervenția reprezentantului român 

în Comitetul pentru problemele juridiceNEW YORK 28 (De la corespondentul nostru). — în Comitetul pen- .. tru probleme juridice al Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra raportului Comisiei de drept internațional privitor la. res- ponsabilitatea și succesiunea statelor, i respectarea tratatelor, acordurilor dintre state și organizațiile internaționale etc. Raportul conține, între altele, 39 de proiecte de articole vi- zînd obligațiile internaționale ale statelor care, potrivit recomandării unanime făcute de comisia Adunării Generale, ar urma să formeze obiectul unor dezbateri, în cadrul unei conferințe internaționale a plenipo-
ARGENTINA

cu reprezentanții grupărilor 
.; „opoziției constructive"BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — Președintele națiunii argentinene, Maria Estela Martinez de Peron, a primit, luni, la Palatul prezidențial, pe reprezentanții a nouă partide și grupări politice care, „fără a face parte din coaliția guvernamentală Frejuli, sprijină actualul guvern jus- tițialist de la Buenos Aires" — după cum s-a precizat în cadrul întîlnirii. Sprijinul — relevă agenția Inter Press Service — se manifestă, în special, în ceea ce privește asigurarea continuității procesului constitutional de transformări, inițiat in țară de actuala echipă aflată la conducere.în cadrul întilnirîî cu șeful statului, reprezentanții „opoziției constructive" din Argentina — cum o intitulează unii observatori politici — și-au precizat poziția și au continuat dialogul în legătură cu soluționarea problemelor referitoare la escaladarea violenței declanșate în țară de elemente extremiste, situația universitară, reevaluarea politicii e- conomice și situația politică din u- nele provincii argentinene. După cum s-a anunțat în capitala țării, la reuniune au participat reprezentanții partidelor Uniunea civică radicală, democrat-progresist, intransigent, re- voluționar-creștin, comunist, socialist al oamenilor muncii, socialist- popular și ai grupărilor „Uniunea poporului înainte" și „Udelpa-Elibe- rare națională".

tențiarilor, în scopul elaborării unei convenții pe această temă.Reprezentantul român, George E- Iian, care a luat cuvîntul în ședința de luni dimineața, a dat o Înaltă a- preciere raportului comisiei și a subliniat actualitatea . incontestabilă a problemelor majore ale responsabilității statelor pentru actele de agresiune și pentru alte crime internaționale, precum și pentru actele îndreptate împotriva păcii și umanității. Carta Națiunilor Unite — a relevat vorbitorul — oferă baza juridică fundamentală pe care comisia trebuie să edifice proiectul final de convenție în materie de responsabilitate a statelor.în continuare, vorbitorul a evidențiat influența creseîndă pe care o exercită sistemele juridice ale statelor socialiste și nealiniate asupra raporturilor internaționale, arătînd, în context, că este necesar ca și Curtea Internațională de Justiție să treacă la aplicarea pe scară mai largă a principiilor de drept aparținind unor sisteme juridice diferite.
<(

Convorbirea a început cu referiri 
la semnificația recentului Congres extraordinar al Partidului Comunist Portughez :P.C.P. — a subliniat interlocutorul — a trăit și a luptat. timp de 48 de ani sub un regim fascist. Programul partidului nostru a fost ela- ■ borat în 1965. Sarcinile imediate care se puneau1 atunci erau răsturnarea dictaturii fasciste, distrugerea statului fascist, dizolvarea poliției secrete „P.I.D.E.", a structurilor fasciste în general și instaurarea libertăților democratice. Toate aceste obiective au fost de-acum atinse, impunîndu-se astfel necesitatea de a revizui programul partidului, precum și statutul, care a fost și el elaborat pentru condițiile de clandestinitate.Evident, congresul nostru a foșt •un eveniment de importanță politică națională, dat fiind că fără P.C.P. procesul democratizării nu poate înainta cu succes. Participarea noastră la acest proces este foarte importantă — și de aici decurge interesul pe care congresul l-a trezit pe plan național. Interes cu atit mai mare, cu cit acest congres a prezentat națiunii o platformă de măsuri menite să ducă la învingerea dificultăților existente și să a- sigure cale liberă procesului' de democratizare. Practic, ne aducem contribuția la eforturile pentru ca țara noastră să poată găsi răspuns la trei categorii de probleme fundamentale : a) apărarea libertăților și consolidarea statului democratic ; b) problemele economice imediate în scopul de a menține stabilitatea ca perspectivă a dezvoltării ; c) continuarea procesului de decolonizare.Congresul nostru a fost reflec
tat pe larg în presa portugheză. Totodată, în ciuda timpului foarte scurt în care s-a pregătit congresul, am primit multe mesaje de salut din partea partidelor frățești, inclusiv din

portugalia CfMrea Consiliului Superior

LISABONA 28 (Agerpres). tr-un comunicat dat publicității, luni, de Președinția Republicii, se anunță că, recent, a fost creat un ,(Consiliu superior ăl Mișcării forțelor armate", care funcționează ca „organism de studiu, în vederea facilitării îndeplinirii, de către Junta salvării naționale, a misiunii sale constituționale".în comunicat se precizează că din acest Consiliu superior fac parte „cei

/

VIENTIANE 28 (Agerpres). — Ambasadorul țării noastre în Laos, Tu. dor Zamfira, a fost primit, la Luang Prabang, în vizită de curtoazie, de prințul Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, președintele Consiliului Politic de Coaliție Națională.Prințul Sufanuvong a transmis un călduros-mesaj de prietenie președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate fericire, precum și de noi succeseȘi 
Și

poporului român în eforturile sale de pace, progres și prosperitate.Ambasadorul român a fost primit, de asemenea, în vizite protocolare, de Fumi Vongvicit și Leuam Insix- iengmay, vicepremieri ai Guvernului Provizoriu de Uniune Națională din Laos.întrevederile ambasadorului țării noastre au prilejuit relevarea bunelor relații statornicite între popoarele român și laoțian, bazate pe stimă și respect reciproc, precum și a dorinței ca aceste legături să cunoască o continuă dezvoltare.

• ULTIMA SCLAVĂ 
DIN BRAZILIA, Amada Ma’ ria da Conceicao, a murit zilele trecute la Rio de Janeiro. Ea a „aparținut" bogatei familii a ducelui de Caxias, care poseda imense teritorii și numeroși sclavi în statul Rio. O știre _a- proape de necrezut, dacă ne gîn- dim că în Brazilia sclavia a fost abolită în 1888 ! Vîrsta matusalemică pe care fosta sclavă a atins-o — 122 de ani — explică însă ciudățenia.

• RECORD. Un P^H-tator de radio spaniol, Pepe Machado, în virstă de 26 de ani, a rămas în fata microfonului timp de 77 de ore și 15 minute, doborînd cu 75 de minute vechiul record, deținut de către un argentinean. De joi dimineață pînă duminică la prînz, cit s-a aflat în transmisie, Machado 
a fost supravegheat de doi medici, care au declarat la sfirșitul experienței că prezentatorul era în condiție bună. Radio „Juven- tud", i____experiență, dacă a avut cu prilejul ton".

care a patronat această n-a indicat încă ascultători în plus „transmisiei mara-
șapte" membri ai Juntei salvării naționale, Comisia de coordonare a programului Mișcării forțelor armate și alte ’elemente ale mișcării, între care generalul de brigadă Vasco Gonțalves, președinte al Consiliului de Miniștri, generalul de brigadă ' Otelo Saraiva de Carvalho, guvernator militar al Lisabonei, comandanții Melo Antunes și Vitor Alves, miniștri de stat, și căpitanul Costa Martins, ministrul muncii.

CONVORBIRILE COSTA GOMES - OLOF PALMEPreședintele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, l-a primit pe primul ministru al Suediei, Olof Palme, aflat într-o vizită oficială la Lisabona, la invitația partidului socialist, în fruntea unei delegații a țărilor nordice. Problemele abordate cu acest prilej au evocat recentele evoluții din Portugalia, de la răsturna-
In capitala Mozambicului, 
după tulburările provocate 

de reacțiuneLOURENQO MARQUES 28 (Agerpres). — Aproximativ 500 de persoane au fost arestate, sîmbătă și duminică, în capitala Mozambicului, Lou- rențo Marques — se arată într-un comunicat oficial. în legătură cu ciocnirile de săptămîna trecută din capitala mozambicană, în cursul cărora 49 de persoane și-au pierdut viața, comunicatul menționează că „evenimentele recente din Lourențo Marques au dovedit existența unor agitatori, delincvent,i și persoane care i’ăspindesc zvonuri, care prin acțiunile lor condamnabile au stîrnit panică în rindurile întregii populații".

rea regimului Caetano pînă la eforturile depuse de noile autorități în vederea reinstaurării depline a libertăților democratice.Primul ministru suedez a conferit, de asemenea, cu premierul țării-gaz- dă, Vasco Goncalves. ~ au fost prietenești și’ declarat oaspetele in conferințe de presă, „subiectele abordate s-au referit, îndeosebi, la decolonizare, democratizare, lupta împotriva elementelor fasciste, situația economică a Portugaliei, precum și Ia cooperarea. în diverse domenii, între țările noastre".

„Convorbirile cordiale" — a cadrul unei precizînd că

Comunicat sovieto-american
în 
cu de ________ ______,___ , ______ _ al C.C. al P.Clu.S.’, și Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, se arată că părțile au constatat cu satisfacție că relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. continuă să se dezvolte in. conformitate cu cursul stabilit, îți direcția îmbunătățirii continue a acestora.în legătură cu situația din Orientul Apropiat, părțile au reafirmat intenția de a depune eforturi pentru găsirea unor soluții în problemele de bază ale unei reglementări juste și durabile în această zonă. S-a convenit asupra faptului că reluarea grabnică a lucrărilor conferinței de la Geneva trebuie să joace un rol util în realizarea unei atari reglementări.în legătură cu Conferința pentru securitate și cooperare părțile au nă eforturi

MOSCOVA 28 (Agerpres), — comunicatul publicat în legătură rezultatele convorbirilor avute Leonid Brejnev, secretar general
rii ei cu succes, într-un timp cîtmal apropiat. Ele consideră, de asemenea, posibilă realizarea unor progrese în negocierile privind reducerea reciprocă a forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală.
Secretarul de Stat al S.U.A. 

a sosit la Delhi

bonn Semnificația
unor alegeri de land

In două landuri din 
R. F. Germania — 
Hessa și Bavaria — 
11,4 milioane de ale
gători s-au prezentat 
duminică în fata urne
lor pentru desemnarea 
deputaților în parla
mentele de land.

Lupta electorală, ca 
și rezultatele 
lui, prezintă 
ficație ce 
cadrul local, 
legeri fiind 
cel mai important test 
politic din ultimul 
timp. Interesant este 
și faptul că respectiva 
consultare electorală a 
avut loc în două lan
duri guvernate, fieca
re in parte, timp de 
două decenii, de către 
un singur partid : in 
Bavaria, de către U- 
niunen creștin-socială

Partidul social-demo
crat. In urma alegeri
lor de duminică, situa
ția nu pare a se fi 
schimbat, deși in am
bele landuri partidele 
conservatoare. U.C.D. 
și U.C.S., au cîștigat 
un plus de locuri in 
parlamentele locale. 
Este de remarcat to
tuși faptul că acest 
spor de voturi provine 
în principal din partea 
alegătorilor care își 
acordau de regulă su
fragiile partidelor de 
dreapta și extremă 
dreaptă, în primul rind 
P.N.D. După cum se 
subliniază in cercurile 
conducerilor P.S.D. și 
P.L.D., rezultatele în
registrate nu modifică 
peisajul politic gene
ral și,. ca urmare, nu 

(ramificații^Uniunii P<* influenta hotăritor 
creștin-democrate). iar cursul politic la nivel 
în Hessa, de către federal.

scrutinu- 
o semni- 
depășește 
aceste a- 

socotite

Intr-un interviu acor
dat televiziunii vest- 
germane, președintele 
P.S.D., Willy Brandt, 
a apreciat că, pe baza 
rezultatelor, încă ne
definitive la ora aceea, 
se desprind trei con
cluzii mai importante: 
P.S.D. a înregistrat u- 
nele pierderi, dar a- 
cestea sint mult mai 
mici decît cele estima
te in sondajele de o- 
pinie din perioada pre
electorală ; în landul 
Hessa, în ciuda unor 
avantaje obținute de 
C.D.U., majoritatea ab
solută a voturilor con
tinuă să fie deținută 
de partidele coaliției 
guvernamentale, îm
preună ; deci, P.S.D. 
și P.L.D. pot consti
tui în continuare un 
guvern de coaliție și 
in acest land.

N. S. STĂNESCU

în Europa, căzut de acord să depu- active în direcția încheie-
E3 E! H ®

- DELHI 23 — (De la corespondentul nostru) : Premierul indian, Indira Gandhi, a avut luni întrevederi cu secretarul de stat al S.U.A., Hen- rv Kissinger, aflat într-o vizită oficială la Delhi. Au fost examinate o serie de aspecte ale relațiilor bilaterale și s-a făcut un schimb de opinii în probleme internaționale cu referire particulară la procesul normalizării în zona Asiei de sud și la evoluția raporturilor dintre S.U.A. și țările litoralului de nord al Oceanului Indian. Tot luni au început convorbirile oficiale între secretarul de stat al S.U.A. și ministrul de externe indian, Y. B. Chavan.

• CAUZELE UNEI DE
FICIENTE IMUNOLOGI- 
CE RARE, frecvent cancerigene, denumită . hipogamma- globulinemie, au fost descoperite de medici americani. Maladia se caracterizează prin incapacitatea pacientului de a produce-5* anticorpii protectori. După cum se relatează într-un comunicat al Institutului național al sănătății din S.U.A., cercetătorii, după studii efectuate asupra a aproximativ 50 de bolnavi, în majoritatea lor copii suferind de infecții grave, au ajuns la concluzia că deficiența imuno- logică se datorează unui exces de limfocite „T“, cu alte cuvinte de globule albe provenind din măduvă. în cantitate excesivă, limfocitele „T“ sînt celule de tip supresiv, care blochează producerea celorlalte categorii de globule albe, celulele „B“. Această blocare îi face pe pa- cienți vulnerabili la infecții și alte diverse maladii,

agențiile de presă transmit"

• DESCOPERIRE ‘IN
VOLUNTARĂ. Fri®ul a de- terminat un grup de țărani mexicani să devină exploratori involuntari. Dorind să se încălzească, au aprins un foc chiar deasupra unui zăcămînt de petrol. Focul s-a răspîndit cu repeziciune pe o distanță de 7 km, fiind alimentat de această sursă de energie. Compania petrolieră de stat „Petroles Mexi- cains" a confirmat descoperirea țăranilor.

partea P.C.R. Acest lucru arată că solidaritatea internaționalistă față de partidul nostru continuă să fie foarte activă și doresc să subliniez că noi avem nevoie de această solidaritate, poporul nostru are nevoie de ea.La o întrebare referitoare la comentariile unor publicații occidentale care caută să înfățișeze cititorilor o imagine sumbră a situației economice din Portugalia, interlocutorul a ținut să precizeze :

lei de-a doua alternative. în situația de față, monopolurile încearcă, fără îndoială, să saboteze economia portugheză, provoacă fuga de capitaluri în străinătate și caută prin multe alte forme să lovească în interesele țării. Dar nu există haos economic pe plan național și nici măcar nu s-ar putea vorbi de vreo „mare recesiune", în ciuda conjuncturii internaționale nefavorabile. Avem dificultăți, dar, cu toată moștenirea grea pe care
as

I

Vizita cancelarului H. 
Schmidt în U.R.S.S. Lunl au începpț la. Kremlin convorbirile dintre L. Brejnev, secretar general al C.C. al P9C,V.$-> Și A. Kosîghin, pre- ȘeJihtele' Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., cu Helmut Schmidt, cancelarul R. F. Germania. După cum informează agenția T.A.S.S., s-a efectuat o trecere în revistă a relațiilor dintre U.R.S.S. și R.F.G., s-a evidențiat creșterea considerabilă a legăturilor economice bilaterale.

Kîm Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, a primit delegația Partidului Poporului din; Pakistan, condușă de senatorul Ahmed Waheed Akhtar,'care se află în vizită la Phenian. Șeful delegației pakistaneze a transmis, din partea premierului Aii Bhutto, președintele partidului, un mesaj personal lui Kim Ir Sen.

Ciu En-Iai, vicepreședinte alC.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P, Chineze, a primit pe Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic., al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim-ministru și șef al delegației economice a R.D. Vietnam, care efectuează o vizită în China.
în comunicatul prlvind vi" zita in Ungaria a primului ministru al Norvegiei, Trygve Bratteli, și convorbirile acestuia cu președintele Consiliului de Miniștri al țării-gazdă, Jeno Fock, este relevată dezvoltarea pozitivă a relațiilor ungaro-norvegie- ne și dorința comună de a le amplifica. în cadrul problemelor internaționale abordate, ’ părțile au dat o înaltă apreciere mutațiilor pozitive din Europa și’ și-au exprimat speranța că cea de-a doua fază a Conferinței • general-europene consacrate problemelor securității și colaborării pe continent se va încheia în curînd și va fi urmată de faza a treia, la nivel înalt.

Partidul Democratic din 
Botswana, condus de președintele Seretse Khama, este cîștigătorul virtual al alegerilor generale desfășurate în țară. Reprezentanții acestui partid, de guvernămînt, au reușit să obțină -27 din totalul de 32 de locuri din Adunarea Națională, pînă în prezent nefiind cunoscut rezultatul dintr-o singură circumscripție, unde se prezintă un candidat propus de Partidul Independenței (de opoziție).

Primul ministru maltez, Dom Mintoff, a declarat, în cadrul unei reuniuni a Partidului laburist, că Malta va deveni republică în conformitate cu o nouă constituție ce urmează să fie aplicată pînă la sfîr- șitul acestui an. în prezent, Malta are statut de națiune independentă in cadrul Commonwealthului.

• GIMNASTICA PEN
TRU SUGARI. Medicul pra- ghez laroslav Koch a publicat recent o carte în legătură cu rezultatele cercetărilor făcute împreună cu echipa sa privind dezvoltarea psihicului Ia sugari. Potrivit acestor cercetări, în condițiile cînd sint supuși unui program sistematic de gimnastică, sugarii reușesc să distingă obiectele mult mai repede decît cei care nu fac ; de asemenea, vocabularul lor este an de aproximativ 20 de te, față de numai cinci din grupa a doua. la un cuvin- la cel

Aproximativ 10000 ds 
mancitori din Provincia spaniolă Biscaya se află în greyă, reven- dicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Au încetat. între alții, lucrul 2100 muncitori tierele navale „Astilleros și 1 000 de muncitori de „Fabrelec" și „General Espanola".

de la șan- Espanoles" la uzinele Electrica

La încheierea convorbi
rilor dintre ministrul de externe al R.P. Polone, Stefan Olszowski, și ministrul de externe al Republicii Singapore, Sinnathamby Rajaratnam, a fost publicat un comunicat, în care părțile au apreciat că încheierea cu succes a Conferinței general-europe- ne în problemele securității și rării va avea efecte pozitive mai pentru Europa, dar și pacea pe toate continentele.

Prezențe românești 
peste hotare

Teatrul de păpuși „Țăndărică" 
din București a prezentat primul 
său spectacol la Beirut, in ca
drul turneului pe care îl între
prinde în Liban. Spectacolul 
pentru adulți cu piesa „Cabare- 
tissima" s-a bucurat de aprecie
rile unanime ale celor prezenți, 
suscitind 
numeroase

cronici elogioase in 
ziare libaneze.colabo- nu nu- pentru Magdalena Popa și 
au repurtat un mare 

Teatrului de O-

lor armate, structura statului s-a întărit. Astfel, reacțiunea are acum mai puține posibilități decît avea înainte de 28 septembrie. Persistă totuși pericole reale. Aventurierii pot oricînd să încerce o lovitură de forță. Sîn- tem vigilența căutăm să evităm asemenea tentative. Probabil că acum pericolul principal nu vine de la pozițiile pe care reacțiunea le-ar a- vea în aparatul de stat, ci de la puterea economică monopolistă și de la
PREOCUPAREA NOASTRĂ MAJORĂ

DEZVOLTAREA DEMOCRATiCÂ â PORTUGALIEIu
— declard secretarul genera! al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, 

într-o convorbire cu trimisul special al ziarului „Scînteia"

— Trebuie luat în considerare înainte de toate faptul că reacțiunea nu a pierdut puterea economică, că puterea politică nu coincide acum cu cea economică. Avem o putere politică democratică și o putere economică aflată în mîinile monopolurilor și latifundiarilor. Această contradicție se va rezolva și, după părerea noastră, există numai două alternative : ori monopolurile pun mina pe puterea politică și instaurează o nouă dictatură, ori trebuie smulsă monopolurilor puterea economică pentru ca democratizarea să poată continua în țara noastră. în ce ne privește, vom face totul în sprijinul ce-

ne-a lăsat-o fascismul, nu există o situație catastrofală ; acestea sînt speculații ale presei reacționare.în legătură cu posibilitatea repetării, ca urmare a acțiunii forțelor conservatoare, a unor acțiuni contrarevoluționare de tipul celor încercate la ținut tului unele luat funcții importante, așa că situația este diferită în sens pozitiv. Cu instalarea la președinție a generalului Costa Gomes, cu junta și Consiliul de Stat renovate prin intrarea unor reprezentanți ai Mișcării forțe-

28 septembrie, interlocutorul a să sublinieze că structurile sta- au fost de pe acum modificate, persoane au ieșit, altele au pre-

sprijinul pe care ea l-ar putea primi din exterior. Așadar, nu putem să ne culcăm pe laurii victoriei de la 28 septembrie.Referindu-se apoi la perspectiva alegerilor pentru Adunarea constituantă, Alvaro Cunhal a subliniat convingerea P.C.P. că aceste alegeri vor avea loc. Știți bine că în timpul evenimentelor de la 28 septembrie a existat o vastă campanie de calomnii, în interiorul țării noastre și pe plan internațional, susținînd că comuniștii nu vor alegeri în Portugalia, că pregătesc o lovitură pentru a pune mina pe putere prin mijloace nelegitime etc. Toate acestea sînt false. Noi do-

rim ca poporul portughez să-și hotărască destinul și să-1 hotărască în libertate. în ce privește legea electorală, ea are unele prevederi bune și altele mai puțin bune, ca să spunem așa. între cele bune se numără: votul la virstă de 18 ani, votul pentru anal- .fabeți, posibilitatea ca partidele politice să-și prezinte candidații în mod liber și multe altele. Există însă, cum spuneam, și prevederi mai puțin bune. Evident, lucrul fundamental îl constituie pregătirea adecvată a alegerilor. Este absolut cert că a- lianfa dintre popor și forțele armate — nu spun mișcarea forțelor armate, ci forțele armate — constituie o necesitate, în prezent, pentru a consolida libertățile, pentru a realiza alegeri libere, iar după alegeri pentru a construi o Portugalie democratică.în final, tovarășul Alvaro Cunhal și-a exprimat - satisfacția fată de bunele relații statornicite între Partidul Comunist Portughez și Partidul Comunist Român.— Acordăm o înaltă apreciere legăturilor de prietenie și colaborare , dintre partidele noastre și sîntem siguri că ele se vor dezvolta în continuare și în viitor, în interesul reciproc, al mișcării comuniste internaționale și al luptei antiimperialiste.Am primit o invitație din partea partidului dumneavoastră de a trimite o delegație la al XT-lea Congres al P.C.R. Natural, date fiind tradiționalele relații de prietenie și de solidaritate reciprocă între cele două partide, vom trimite o delegație la Congresul P.C.R., cu întreaga satisfacție și bucurie pe care o oferă comuniștilor portughezi o vizită într-o tară prietenă, care în vremurile grele ale fascismului a știut să fie întotdeauna solidară cu partidul nostru, cu poporul nostru.

Balerinii
Șt. Bănică 
succes pe scena 
peră din capitala statului Te
xas — Dallas (S.U.A.). „A spune 
că Magdalena Popa este cea mai 
desăvirșită interpretă din Euro
pa a rolului „Gțselle" ar însem
na șă-i minimalizăm meritele 
incontestabile. Dansul primei 
balerine a Operei din București 
este de-a dreptul superb in toa- 

. te privințele" — scrie- ziarul
„Iconoclast" din Dallas. Cotidia
nul citat evidențiază, de aseme
nea, „arta interpretativă înaltă 
a lui Ștefan Bănică, care s-a 
ridicat la nivelul celui al parte
nerei Sale de dans".

Ansamblul folcloric românesc 
„Timișul", din Timișoara, între
prinde un turneu în R. P. Unga
ră. Primul spectacol a fost pre
zentat pe scena Casei de cultu
ră „Erkel" din Gyula, unde s-a 
bucurat de un deosebit succes.

0 delegație parlamenta
ră vest-germană,condusâ de vicepreședintele Bundestagului, care va întreprinde o vizită oficială de trei, zile în R.A. Egipt, la invitația Adunării Poporului, a sosit la Cairo.

2 000 de persoane au par- ticipat Ia o manifestație organizată pe străzile Londrei. Participanții au cerut retragerea imediată a trupelor staționate în Ulster. Poliția a intervenit, arestind opt persoane.

V. OROS

Un ciclon violents a abă- tut asupra părții sudice a Insulei Sa- halin — anunță agenția T.A.S.S. însoțit de puternice precipitații, ciclonul a provocat inundații și importante daune materiale. Au fost luate măsuri pentru lichidarea urmărilor acestei calamități naturale.

• INTERESANTE 
DII GEOLOGICE sint e- fectuate de către specialiști din Marea Britanie, Portugalia și Spania pentru a descoperi în Peninsula Iberică și pe coastele Angliei urmele coliziunii presupuse a se fi petrecut cu 300 de milioane de ani înainte între masa continentală a Europei, și Africii. Rezultatele acestor cercetări pot, în opinia specialiștilor, să aducă elemente noi cu privire la formarea munților în arc, foarte răspîndiți

• LOCUITORII
NETEI VENUS... 
SOSIT. Peste 1 500 tori din Avignon s-au ________,duminică, pe o cîmpie din apropierea orașului, bun venit celor ai.

STU

pe glob.
PLA-

N-AUde locui-adunat,pentru a ura trei locuitori planetei Venus a căror iminentă sosire, la bordul unui obiect zburător, fusese prevestită de Antonio de Rosa, electrician de, meserie și... vrăjitor în “ ....................................................ve-vin pri- tre- • s-a
timpul liber. Unii dintre ei niseră chiar cu sticle de pentru a ciocni un pahar cu mii extraterestri. Odată cu cerea timpului, mulțimea _ _ impacientat tot mai mult, iar în această situație vrăjitorul, pre- văzind cu mai multă exactitate consecințele... a luat-o la fugă.

• UN INDIAN NO
ROCOS. Un indian cherokee, din Cleveland, Omar Watts, în virstă de 56 de ani, a cîștigat la loterie suma de 1 000 000 de dolari. Watts era, pină acum, paznic de noapte. Un indian american norocos — ceea ce nu pot spune mulți alții ca el... '

• CIUPERCĂ URIAȘĂ, în timp ce se plimba printr-o pădure din apropierea orașului, un locuitor din Messina (Italia) a descoperit o ciupercă uriașă, care cîntărea nu mai puțin de 9 kilograme. Specialiștii care au examinat-o au afirmat că această ciupercă neobișnuită nu face parte dintr-o specie otrăvitoare și, în consecință, este perfect comestibilă.
• IMPORTANTĂ CAP

TURĂ DE STUPEFIANTE. Poliția tailandeză a anunțat cea mai mare captură de heroină efectuată vreodată în țară — peste 40 de kilograme. Pe de altă parte, o unitate de grăniceri tailandezi a descoperit în regiunea denumită „triunghiul de aur" — renumită pentru producerea de droguri și numărul mare de traficanți — 60 kilograme de opiu și 20 kg de heroină pură.
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