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o producție industrială suplimentară in valoare de aproape 900 milioane lei. în funejiune: noi obiective 
industriale

La export — un nou lot 
de „Dacia-1300"

r AZIORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Azi vor avea loc primele conferințe de dare de seamă 

și alegeri ale organizațiilor județene de partid, acțiune 
care va continua in cursul săptămînii viitoare și a cărei 
însemnătate politică și organizatorică se situează pe 
treapta cea mai de sus a activității pregătitoare, treapta 
care precede Congresul însuși. Prin întreaga lor desfă
șurare, prin analiza exigentă a activității depuse pentru 
aplicarea hotăririlor Congresului al X-leași ale Conferin
ței Naționale, prin planurile de măsuri concrete pe care

le vor adopta, prin dezbaterea proiectelor de documente 
ale Congresului al XI-lea, ca și prin alegerea organelor 
conducătoare ale organizațiilor respective și a delegați- 
lor pentru Congres, prin desemnarea candidaților pentru 
Comitetul Central — conferințele sînt menite să consti
tuie, în întîmpinarea Congresului al XI-lea, momente de 
cea mai mare însemnătate in perfecționarea întregii ac
tivități politico-organizatorice și întărirea rolului politic 
conducător al organizațiilor de partid.

VASLUI (Corespondentul „Scinteii", Crăciun Lăluci). — Ca rezultat al activității desfășurate, în lumina indicațiilor prețioase ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județul Vaslui în anul 1973. Comitetul municipal de partid Birlad raportează că au fost îndeplinite angajamentele și sarcinile ce au revenit industriei municipiului în cei 4 ani ai cincinalului la principalii indicatori. în cinstea Congresului al XI-lea al P.C.R.. colectivele de muncă din industria municipiului s-au angajat să obțină suplimentar, pină la sfîrșitul anului curent, o producție globală dc 430 milioane lei, o producție marfă de 412 milioane lei și 31 milioane lei la export.

Zilele acestea, întreprinderea de autoturisme din Pitești a expediat în R.D. Germană un nou lot de automobile „Dacia—1300". Ca atare, numărul autoturismelor livrate anul acesta în țara prietenă de uzina piteșteană se ridică la 8 000. Datorită caracteristicilor lor tehni- co-funcționale remarcabile — consum redus de benzină, o bună aderență a pneurilor la sol, demaraj rapid — limuzinele românești sint cunoscute in 15 țări din Europa, Africa și America Latină. De altfel, de la începutul fabricației și pină acum au fost exportate, in aceste țări, peste 46 000 de autoturisme „Dacia—1300". Cererile crescinde primite din partea beneficiarilor externi au determinat o sporire a exportului prevăzut pentru acest an cu 60 la sută față de cel înregistrat anul trecut.

• FOCȘANI (Corespondentul ,.Scinteii", Ion Nistor). — In cadrul fabricii „Chimica“-Mărășești a început să producă o nouă secție pentru obținerea acizilor grași sintetici, prin distilarea parafinei. Noua capacitate, cea mai mare de acest gen din țară, dotată cu utilaje de fabricație românească, automatizate, va produce anual mii de tone acizi grași necesari Ia fabricarea detergenților, cauciucului și materialelor plastice. Prin punerea în funcțiune a noii secții, producția anuală a întregii unități va înregistra o creștere de 40 la sută.

întărirea roiului conducător

17 întreprinderi 
din județul HunedoaraDEVA (Corespondentul „Scinteii", Sabin lonescu). — Ieri colectivul întreprinderii „Victoria" din Călan a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan revenite pe 4 ani ai cincinalului, cu 54 de zile inainte de termen. Acest colectiv va realiza. pină la finele anului 1974, o producție industrială suplimentară în valoare de peste 94 milioane lei, materializată în peste 32 000 tone fontă cenușie, 8100 tone utilaje de turnare pentru oțelării, piese de schimb evaluate la mai mult de 31 milioane lei. Colectivul de la întreprinderea „Victoria" Călan este cel de-al 17-lea din județul Hunedoara care, în întîmpinarea celui de-al XI-lea Congres al partidului, a îndeplinit în avans sarcinile planificate pe 4 ani ai cincinalului. Pină la sfîrșitul anului, aceste 17 întreprinderi vor realiza peste prevederile celor 4 ani

Se dezvoltă flota 
fluvială a țăriiRecent, comandamentul flotei fluviale a primit 12 nave de diferite tipuri și capacități pentru transportul de mărfuri. Printre acestea se numără un împingător de 1 640 CP și un remorcher de 500 CP, precum și zece barje de 1 000—1 500 tone. De asemenea, pentru îmbunătățirea deservirii populației din localitățile dunărene, situate între Moldova Veche și Sulina, Șantierul naval din Giurgiu a construit motonava de pasageri „Mircești" cu capacitate de 150 locuri. Eforturile statului îndreptate în direcția sporirii vertiginoase a capacității flotei fluviale au fost însoțite de numeroase măsuri vizînd folosirea eficientă a tuturor navelor, măsuri care au dus la depășirea cu 65 mi- lioane/tone kilometri a prevederilor de plan aferente perioadei ianuarie — octombrie 1974.(Agerpres)

• ALBA IULIA (Corespondentul „Scinteii", Ștefan Dinică). — In a-, ceste zile premergătoare Congresului al XI-lea al partidului, noi capacități de producție intră in funcțiune in cadrul industriei județului Alba. La Combinatul de prelucrare a lemnului din Blaj a fost dată în exploatare o fabrică de drojdie furajeră. La întreprinderea metalurgică de metale neferoase din ZIatna a intrat în probe tehnologice o nouă instalație de producere a acidului sulfuric. Tot în probe tehnologice se află și instalația de hirtie subțire și confecții de la întreprinderea de hîrtie din Petrești.
o SUCEAVA (Corespondentul ..Scinteii", Gh. Parascan). — Peisajul industrial al orașului Gura Humorului — important centru minier și de prelucrare a lemnului — s-a îmbogățit nu de mult cu o nouă și modernă unitate de industrie ușoară. Este vorba de filatura tip bumbac, care, datorită eforturilor depuse de constructorii șantierului nr. 6 din Suceava, a intrat în producție, la întreaga capacitate, cu 70 de zile mai devreme. In acest fel, tinărul colectiv de muncă de aici va realiza, pînă la finele anului. o producție in valoare de 8 milioane lei.

al tuturor organizațiilor sale
„Partidul se identifică tot mai mult cu năzuințele și preocupările maselor

populare, ale întregii societăți. Creșterea și afirmarea rolului conducător al

partidului trebuie să. se exprime în integrarea sa tot mai organică în activi

tatea și viața întregii societăți".
NICOLAE CEAUȘESCU

Asemenea unui fir roșu, ansamblul măsurilor prevăzute în proiectele de Program și Directive este străbătut de ideea majoră a necesității unei acțiuni sistematice, convergente, in vederea creșterii rolului partidului de forță politică conducătoare in dezvoltarea societății noastre, aceasta reprezentind „esența esențelor" operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și, totodată, factorul decisiv al realizării grandioaselor obiective ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea.Pe baza analizei acțiunii legităților obiective ale evoluției sociale, I a generalizării experienței construc-| ției socialismului pe plan mondial,I ca și a propriei noastre experiențe, V

proiectul de Program subliniază : „In perioada făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a trecerii spre comunism, partidul va continua să constituie forța politică conducătoare a întregii activități economico-sociale... în realizarea obiectivelor trecerii spre comunism trebuie să pornim de la necesitatea întăririi partidului, a rolului său politic in conducerea societății ; a- ccsta este procesul legic, dialectic al evoluției istorice a partidului și de aceea trebuie să facem totul pentru ca partidul să-și îndeplinească in cele mai bune condiții misiunea ce-i revine". .Rezultat al unui îndelungat proces istoric, in cursul căruia partidul a făcut dovada identificării lui

depline cu interesele vitale ale maselor populare, a capacității lui de a le conduce pe calea eliberării sociale și naționale, rolul conducător al partidului răspunde unei cerințe legice, unei necesități obiective a dezvoltării societății noastre socialiste.Această cerință se afirmă cu tot mai multă vigoare in noua etapă pe care o străbatem, cînd sporirea complexității și nivelul calitativ mereu mai înalt al sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, necesitatea imprimării unui grad superior de eficiență activității de conducere a societății, valorificării superioare a avantajelor socialismului, a potențialului uman și material al socie-

tații accentuează imperativul dirijării unitare, pe baze științifice, a întregii activități economico-socia- le. Pe de altă parte, procesele specifice acestei etape — continua adincire a democrației socialiste menită să asigure o tot mai largă participare a maselor la conducerea statului, intensificarea activității politico-educative pentru formarea omului nou, pentru afirmarea deplină și generalizarea in viața socială a principiilor eticii și e- chității socialiste, pentru promovarea unor raporturi noi între oameni — impun, la rindul lor, amplificarea rolului partidului, ca
în Jurul mesei, cițiva constructori discută. Despre ei, despre șantier, despre ce a însemnat șantierul pentru formarea lor, pentru educația miilor de constructori. Este, de fapt, o demonstrare, prin e- xemplul întregii lor vieți, a ideii că șantierele prin care au trecut pină a ajunge aici, la Petrimanu, ca maiștri, tehnicieni, muncitori de înaltă calificare cu reputația unor oameni neîntrecuți în meserie, cu frumoasele și dreptele judecăți ale comunistului, i-au făcut ceea ce sînt, le-a modelat felul de a fi ji de a gindi.Iat-o vorbind pe Maria Bonciu, tehniciană cu funcția de maistru la betonări in subteran.— Șantierul — afirmă Maria Bonciu la un moment dat — este un fel de curs rapid de formare pentru viață...Și ne vorbește despre o brigadă de tineri veniți din Moldova, din același sat. I-a primit pe cînd lucra la centrala subterană de la Ciunget. Băieții nu știau decît să dea cu tirnăcopul. Ea. Maria Bonciu, i-a pus, mai întii, să sape șanțuri de canalizare în colonie. După un timp insă, tinerii moldoveni au început să tinjească după altceva. Cind s-au deschis crările la galeria țață, Maria Bonciu i-a luat acolo. S-au înscris la un curs de calificare și-au devenit mineri. Munca dificilă, dar și interesantă (din punct de vedere tehnic a fost un fel de premieră europeană) i-a atras în asemenea măsură pe băieți incit atunci cînd galeria a fost terminată și întregul șantier s-a mutat la Rudă- reasa, brigada lor a fost împărțită in două. Pe sche-

1U- for-

letul acestor două „jumătăți" au crescut alte brigăzi, cărora li s-au adăugat alți și alți tineri. Foștii „elevi" au devenit „profesori"...— Este cazul cel mai frecvent aici, pe șantier — adaugă de la aceeași masă Nicolae Fuigu, șeful unei brigăzi de dulgheri, secretarul comitetului de partid. Am avut și cazuri cind,

buni sînt promovați repede. Și repede intri aicea printre cei buni.— Cred că lucrurile pot fi înțelese mai bine dacă am să vă povestesc un caz. Un caz foarte teresant — intervine discuție, din nou, Maria Bonciu. Am avut la noi în galerie un băiat care într-o zi a provocat un
in- tn

„CURS RAPID"
DE FORMARE
PENTRU VIAȚĂ

însemnări de reporter la Lotru

dintr-o brigadă, crescută aici, am luat cite trei și patru muncitori pe care i-am pus în fruntea unor brigăzi noi. Și trebuie să știți că multe însușiri bune i se cer unui constructor. Și in primul rind de ordin moral. Pe șantier inveți să fii om, să lupți pentru un ideal...De alături, Petre Huțișo- ru, șef de brigadă, zimbeș- te :— Da, e adevărat — spune el — cei care vin aici împreună nu prea au șansa să rămină laolaltă. Noi am venit 30 din comuna Bivolari — lași și mai sintem acuma în brigadă doar... trei. Motivul ? Oamenii

scandal. Era mai nou pe aici și nu cunoștea rinduielile șantierului. In timp ce se incerca lămurirea lucrurilor, vinovatul stătea ascuns în galerie. L-am găsit acolo, după două zile, din in- timplare. Cei din brigadă l-au înconjurat imediat și l-au luat la întrebări. Se ruga de ei să-l lase mai departe ascuns. Brigada însă nu s-a lăsat deloc înduplecată... „Cum o să te ascundem ? La noi în brigadă n-avem nevoie de oameni care se ascund. Noi toți știm să răspundem pentru faptele noastre. Ce vitejie mai 
e și asta ? Provoci scanda-

Iul și pe urmă te ascunzi... Uite ce e : Ai să mergi să te prezinți singur și ai să spui că tu ești vinovatul 1“ Vorbele celor din brigada lui l-au pus pe gînduri și... s-a dus. Sigur că n-a fost iertat pentru actul de huliganism.— Și ce a urmat ? întrebăm.— A urmat că băiatul a înțeles unde se află și cu cc fel de oameni are de-a face. S-a pus pe treabă. In citeva luni a ajuns cel mai bun din brigadă. S-a luptat din răsputeri să-și cucerească altă faimă. Au trecut doi ani de atunci...— L-am pus acuma șef de brigadă, că n-aveam încotro, era chiar cel mai bun. Din toate punctele de vedere... — adaugă maistrul Ștefan Țimpea cu un surîs. A Învățat mai ales să-și poarte răspunderile. Pentru el și pentru colectivitate.— Noi sîntem aici foarte apropiați unii de alții — continuă șeful de lot Alexandru Soare. Sintem a- propiați, ne cunoaștem și nu tolerăm necinstea. în fond, sintem foarte rnulți comuniști aici și înțelegem ca toți să trăiască potrivit normelor morale ale societății noastre... înălțăm aici baraje, dar și conștiințe.Cred că acesta este, intr-adevăr, „secretul". Vei găsi aici, în inimile constructorilor din munții Lotrului, sentimentul eroic al unei munci fără preget, dragoste pentru profesia de constructor, spiritul bărbătesc al înfruntării cu o natură aspră și cu probleme tehnice de mare dificultate; vei găsi prietenie și cinste. Și, mai presus de orice, spiritul comunist de muncă, normele comuniste de conviețuire socială.

(Continuare în pag. a III-a)

care trebuie să preocupe partid,
semănatul griului, cit și porumbului s-au în-

O nouu nava in construcție la Șan
tierul naval din Galați

Preocupări de cea mai stringentă
actualitate pe șantiere pentru

realizarea investițiilor
® Alte cooperative agricole răspund 
chemării cooperatorilor din Izbi-

csni-Olt

0 cerință care justifică toate eforturile

Semănatul griului
să fie grabnic încheiatLucrările agricole de toamnă — însămințările și recoltarea culturilor tirzii — intră in stadiul final. Potrivit datelor centralizate in cursul zilei de ieri la ministerul de resort, griul a fost însămințat pe 85 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva in întreprinderile agricole de stat și pe 87 la sută in cooperativele agricole de producție. De asemenea, porumbul a fost recoltat de pe 77 și. respectiv, 84 la sută din suprafețele cultivate. In numeroase județe, ca urinare a aplicării măsurilor indicate de conducerea partidului in ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. care a avut loc la 28 octombrie, atit recoltatul cheiat.Sarcina _ _ __în continuare organele de consiliile populare, direcțiile agricole și conducerile unităților agricole din unele județe o constituie realizarea integrală a planului de însămințări la griu. După cum se știe, in unele zone ploile abundente din această toamnă au împiedicat desfășurarea normală a lucrărilor de pregătire a terenului și semănatul. Aceasta explică, in parte, de ce in cooperativele agricole din u- nele județe mai sint de însămințat mari suprafețe cu griu : Timiș — 66 000 hectare ; Bihor — 43 000 hectare ; Arad — 35 000 hectare. De asemenea, au rămas de însămințat suprafețe însemnate și in județele Satu-Mare, Caraș-Severin și Maramureș.Ce trebuie făcut acum pentru a se încheia însămințările ? Ministerul Agriculturii a luat măsuri ca in județele in care au existat condiții bune de lucru să se cultive suplimentar suprafețe însemnate cu griu. Ca urmare, în cooperativele agricole din județele Dolj, Teleorman, Ilfov. Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați și Vrancea au fost insămințate cu 5—10 la sută mai multe suprafețe decît se prevăzuse inițial. Această măsură va asigura realizarea cantităților prevăzute a se obține în anul viitor. Cu toate acestea, îndeosebi în județele din vestul țării trebuie continuate lucrările de însămînțare pentru a se realiza o suprafață cit mai mare cu griu. La ministerul de resort se apreciază că, îndeosebi în această zonă, unde timpul se răcește mult mai tjrziu, există condiții ca griul să răsară și chiar să înfrățească pină la venirea gerurilor. De altfel,

experiența agricultorilor din Banat — zona cea mai afectată de ploile din această toamnă — a arătat că griul poate fi semănat cu rezultate foarte bune și in această perioadă. Se cer insă grăbite lucrările de pregătire a terenului și semănat, astfel incit această lucrare să se poată încheia intr-un timp cit mai scurt. In județul Timiș, din inițiativa partid, cipă la resturi tinate griului, iar numeroase formații de mecanizatori lucrează și noaptea. Ca urmare, în cursul acestei săptămîni, suprafața insă- mințată a crescut cu 13 000 hectare. Această viteză de lucru poate și trebuie să fie depășită, astfel incit semănatul griului să se încheie cit mai repede. în toate județele care au mai rămas suprafețe de însămințat cu griu este necesar să fie luate măsuri in vederea identificării terenurilor care se zvintă mai repede. îndeosebi a celor situate în pantă. Totodată, trebuie concentrate un număr corespunzător de utilaje pentru a se putea lucra cu o viteză superioară și rezolvate la fața locului toate problemele de care depinde grăbirea insămințărilor.In toate cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat în care semănatul s-a încheiat la timp, grîul a răsărit și se dezvoltă frumos. Se poate aprecia că, spre deosebire de anii precedenți, culturile se prezintă bine, existînd premise pentru obținerea unor recolte bogate in anul viitor. Este necesar însă, avind în vedere că timpul se menține ploios, să se facă șanțuri și canale de scurgere pentru a se evita băltirea apei pe semănături.In vederea încheierii neîntîrziate a insămințărilor și a celorlalte lucrări agricole de toamnă, este necesar ca, in aceste zile, organizațiile de partid de la sate și conducerile unităților agricole să acționeze în continuare cu energie și responsabilitate, asigurind mobilizarea tuturor cooperatorilor și mecanizatorilor. buna organizare a muncii. Trebuie Să se lucreze stăruitor, cu hărnicie și dăruire, atit cit timpul permite — ziua și noaptea — pentru a se termina grabnic însămînțarea griului, iar apoi semănăturile să fie bine îngrijite, această fiind o condiție de mare însemnătate pentru obținerea unor recolte sporite în anul viitor.

comitetului județean de toți locuitorii satelor parti- eliberărea de coceni și alte vegetale a terenurilor des-
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Craiova, la combi-
atit cit și ‘ au

să cit posibil sorti- solici-

trece război artistic unor copii încu asperitățile

® Conlucrarea strinsă între con
structori, proiectanți, furnizori
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în aceste angajamente își găsește expresia hotărirea cooperatorilor de a-și consacra toate energiile, inlreaga putere de muncă pentru obținerea in anul viitor, in toate sectoarele de activitate, a unor producții superioare, sporindu-se astfel contribuția la dezvoltarea economiei naționale și ridicarea bunăstării întregului popor.

griu la hectar, cu prevederile planu-

cursul anului, au intrat productiv 454 capacități și agrozootehnice, din avans față de termenul

realizarea angajamentelor crește producția de furaje îmbunătăți structura lor.

Micii meșteri mari.
Eroi îndrăgiți de copii. 
Tribuna TV.
Reintllnlre cu personajele o- 
peretei „L&sați-mă să cint". 
Teleclnemateca.
Telex.
Bucureștiul necunoscut. 
Poemele orelor.
Personaje îndrăgite de mari 
și mici, reunite...pe o pelicu
lă de 16 mm.
Sufletul între mit șl știință.

ficate la hectar cu : griu ;porumb știuleți ; sfeclă de zahăr ; cartofi.

porumb la hectar, producția prevăzută cu

Pe adresa Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție continuă să sosească noi scrisori, în care țărănimea cooperatistă se angajează să muncească în așa fel incit să obțină în anul viitor producții cit mai mari, atit in cultura plantelor, cit și în zootehnie.

kg struguri la hec-
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Datoria ds doste a tuturor cern

® Organizarea muncii în două 
schimburi prelungite la construe 
{ii și montaj, pe toate șantierele

Apropiatul Congres al partidului este inlimpinat de constructorii și montorii de pe șantierele patriei cu succese de seamă in înfăptuirea planului de investiții. Bilanțul pe 10 luni atestă că, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, s-a realizat un volum de investiții mai mare cu aproape 15 miliarde lei, reprezentind o creștere de 20,4 la sută. în in circuitul industriale care 43 in planificat.în lumina indicațiilor trasate de conducerea de partid, a fost elaborat un program de măsuri la nivelul întregii economii. Potrivit acestuia, forțele sint concentrate asupra obiectivelor care au termen de punere în funcțiune pină la finele anului. Avînd în vedere că, în pe- rioaSa care a mai rămas, trebuie realizat un volum important de investiții pentru a fi date în exploatare un număr mare de capacități de producție, s-au prevăzut acțiuni care impun un efort susținut din partea tuturor celor care concură la realizarea programului de investiții al țării — constructori, proiec- tanți, furnizori de utilaje, beneficiari ș.a. — în vederea recuperării in cit mai scurt timp a rămînerilor in urmă ce se mai mențin pe unele șantiere, a intensificării ritmului de montaj a utilajelor aflate in stoc, pentru asigurarea dării în producție a tuturor obiectivelor scadente. Acțiuni deosebite se cer întreprinse în acest sens de ministerele industriilor chimică, metalurgică, ușoară, economiei forestiere și materialelor de construcții.în scopul asigurării unui ritm intens de lucru pe șantiere, organizațiile de construcții-montaj continuă programul de muncă în două schimburi prelungite. Un număr tot

mai mare de muncitori din întreprinderi, aparținind titularilor de investiții, au fost detașați pe șantiere, unde participă efectiv la montarea și darea in exploatare a utilajelor tehnologice. De asemenea, au fost organizate colective de specialiști cu experiență, din ministere, centrale industriale și institute de proiectare și cercetare, care acordă sprijin direct la pregătirea și efectuarea probelor tehnologice, la punerea in funcțiune a instalațiilor intr-un timp cit mai scurt. S-au prevăzut, de asemenea, sarcini concrete pentru ministerele construcțiilor de mașini, comerțului exterior și cooperării economice internaționale, în vederea lichidării grabnice a restanțelor în livrarea utilajelor tehnologice și a aparata- jelor din țară și import, precum și a celor contractate pentru lunile noiembrie-decembrie, astfel incit toate acestea să ajungă la timp pe șantiere, să poată fi montate și date în exploatare pînă la finele anului. Ministerele titulare de investiții, centralele industriale și întreprinderile beneficiare trebuie să-și mobilizeze toate forțele în scopul soluționării operative a problemelor ce se ivesc în procesul de construcții-montaj, de livrare a utilajelor și de punere în funcțiune a instalațiilor, pentru respectarea termenelor de intrare în circuitul productiv a obiectivelor industriale și agrozootehnice.în același timp, în perioada care a mai rămas pină la sfirșitul anului, trebuie acționat cu fermitate de către toți factorii cu răspundere în acest, domeniu și în special de căt.re ministerele industriilor chimică, construcțiilor de mașini, metalurgiei, industriei ușoare și agriculturii, pentru pregătirea tuturor condițiilor necesare unui bun demaraj al investițiilor în anul 1975.

AciivitaSsa comerciala 
va fi îmbunătățirăRăspunzînd unei scrisori adresate redacției, în care erau reliefate unele lipsuri din tatea gospodărească și cială a orașului Codlea, i tetui județean de partid ne-a comunicat, printre ’ următoarele : „In oraș s-a construit, cu aprobarea organelor competente, o nouă piață in cartierul „9 Mai", unde orașul este in curs de dezvoltare. Comitetul executiv al consiliului popular orășenesc nu s-a preocupat însă în suficientă măsură de buna a- provizionare". Referindu-se la concluziile ce s-au desprins din această constatare, în răspuns se precizează că „biroul comitetului județean de partid, analizînd felul in care Comitetul orășenesc de partid Codlea și organizațiile subordonate muncesc pentru îndeplinirea sarcinilor economice și sociale, a stabilit măsuri menite să conducă și la îmbunătățirea activității comerciale (subl. ns.). Pină la sfirșitul lunii noiembrie, aici se va amenaja o clădire destinată unui complex comercial, prevăzută și cu boxe pentru legume și fructe".

soluționate favorabil întrucit posturile de învățători din Rm. Sărat au fost ocupate de cadrele didactice reușite la concursul organizat in baza prevederilor Statutului personalului didactic și ale Regulamentului de numire și transferare, elaborate de Ministerul Educației și învăță- mîntului".Referindu-se Ia autoarea scrisorii, în răspuns se precizează că „de fiecare dată am invitat pe tov. Madelena Simion să se prezinte la concurs, dar aceasta a refuzat, susținind că trebuie transferată fără concurs".Lucrurile sint cit se poate de clare. Prevederile legale nu pot fi eludate de nimeni și pentru nimeni. în consecință, pentru a vă rezolva problema urmează să vă prezentați la concurs și, bineînțeles, să obțineți califica1 tivele corespunzătoare.

Dacă analizăm realizările globale, valorice, ale întreprinderii „Vulcan" din Capitală, putem aprecia că, în zece luni din acest an, activitatea marii unități bucureștene este bună. Iată însă că, judecate în adîn- cime, aceste rezultate pozitive de ansamblu ascund „cu discreție" un șir de neajunsuri, concretizate — între altele — în restanțe de 5 636 tone cazane energetice și 470 tone părți specifice pentru centrale. Ca urmare, o serie de beneficiari — între care C.E.T. Rovinari și C.E.T. Borzești — nu au primit la termenele contractate caze.nele energetice sau subansamble aie acestor cazane, ceea ce se repercutează negativ asupra mersului unor lucrări de investiții. La fel, este afectată de lipsa unor părți specifice pentru centrale nelivrate la termen de către „Vulcan" executarea unor obiective energetice la combinatele de îngrășăminte chimice din Arad și natul de celuloză și hirtie din Zăr- nești.în discuția pe care am avut-o cu ing. Ion Constantin, directorul întreprinderii „Vulcan", ne-au fost prezentate cauzele nereali- zăril la termen a unor utilaje energetice. Acestea sint :
o De la întreprinderea „Republica" din Capitală nu s-a primit la timp și în structura sortimentală necesară întreaga cantitate de țevi pentru fabricarea cazanelor ;• Nu au fost asigurate, la nivelul cerințelor, diferite echipamente pentru cazane. De pildă, la armături speciale cu acționări electrice (furnizor — întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște) restanțele se ridică la 8 milioane lei.
a Se mențin anumite „ștrangulări" în procesul de producție, cu deosebire în sectoarele de fabricație a pereților membrană. Deși utilajele pentru lichidarea acestui „loc îngust" sint asigurate, lucrările de dezvoltare a sectorului respectiv se tergiversează de către constructorul halei : I.C.S.I.M. București. Apoi, adeseori, relațiile de cooperare pentru realizarea anumitor subansamble, pe utilaje de performanță aflate in dotarea întreprinderii de mașini grele și îptreprinderii „23 August" , din' Caț.iia,lă;;j se desfășoară deferi tubs?.......Au întreprins factorii de răspundere din centralele și ministerele de resort, organele de partid toate măsurile pentru îndreptarea acestei situații ?— Contactele directe, repetate, cu partenerii contractuali — conchide directorul întreprinderii „Vulcan", nenumăratele intervenții și sesizări la forurile de resort nu au avut practic efectul dorit. Dintre toate greutățile cu care ne confruntăm, lipsa țevilor afectează cel mai mult , producția. întocmim mereu grafice și convenții cu „Republica", dar a- cestea nu sint respectate. Nu ni se livrează sortimentele în ordinea de prioritate impusă de procesul tehnologic.Care este răspunsul întreprinderii de țevi „Republica" din Capitală ? Directorul acestei unități, ing. loan

Moldovan, nu contestă faptul ca livrările de țevi, mai ales de țevi speciale, nu au decurs în conformitate cu prevederile contractuale. Precizează, în continuare, că sarcina de a se asigura țevi a fost primită după începerea anului, după ce cu alți beneficiari se perfectaseră contracte la nivelul capacităților de producție ale unității. In plus, structura sortimentală solicitată de „Vulcan" este atit de diversă irjcît impune schimbarea, la intervale extrem de scurte, a programului de laminare, ceea ce accentuează deficitul de capacitate. Pentru perioada care a mai rămas din acest an, întreprinderea. „Republica" se angajează să sporească ritmul livrărilor către „Vulcan", astfel incit cea mai mare parte din cantitatea contractată să sosească la beneficiar. Restanța care va rămîne va fi lichidată în prima parte a lunii ianuarie 1975. „Republica" se va strădui, de asemenea,
Un semnai al întreprinderii 
„Vulcan" către unitățile 

colaboratoare

ca în livrări țină seama mai mult de ordinea mentelor tate.Evident, „Vulcan", „Republica" întimpinat in a- cest an unele deficiențe obiective în activitatea de producție. Bunăoară, producția de cazane energetice nu a fost în întregime bine pregătită și din timp. Documentația de execuție pentru unele cazane cu performanțe ridicate a fost asigurată cu întîrziere de unii beneficiari, ceea ce nu a făcut posibilă cunoașterea din vreme a sortimentelor de țevi, de alte materiale și subansamble de care avea nevoie „Vulcan". în asemenea condiții, trebuie apreciate eforturile colectivului de la „Republica" de a asigura o mare parte din cantitățile de țevi pentru întreprinderea „Vulcan". Și totuși, forurile de resort nu au întreprins tot ceea ce era necesar pentru prevenirea restanțelor. In primul rind, admit tergiversarea lucrurilor în privința tipizării materialelor și subansamblelor pentru ca- zanele energetice, acțiune prin care s-ar reduce substanțial gama sortimentelor de țevi. în al doilea rind, nu fructifică integral rezervele interne de creștere a producției. De piftia, calculele specialiștilor arată că dacă două unități din subordinea a- cețiiași minister ca și „Vulcan" — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele — este vorba de „1 Mai" din Ploiești și „23 August" din Capitală, ar livra neîntîrziat unele utilaje pentru trăgătoria de țevi de la Roman, aceasta ar putea prelua anumite sarcini contractuale ale întreprinderii „Republica" și s-ar produce în plus pentru „Vulcan" circa 200 de tone de țeava.De altfel, multe unități care în acest an au provocat greutăți întreprinderii „Vulcan" sint din ramura construcțiilor de mașini grele. Totodată, multe din unitățile colaboratoare ale întreprinderii „Vulcan" se află pe teritoriul municipiului București. Nu a venit oare timpul ca factorii de răspundere respectivi să se întilnească la aceeași masă de lucru, să conlucreze strins pentru lichidarea tuturor deficiențelor ?

Joi seara, Ia cinematograful „Patria", a avut loc gala inaugurală a tradiționalului Festival al filmului sovietic.La fel ca și Săptă- mina filmului românesc în U.R.S.S., Festivalul filmului sovietic în tara noastră se înscrie, an de an, printre manifestările care simbolizează legăturile de adîncă prietenie dintre cele două cinematografii, dintre cele două popoare. Pentru noi, cineaștii, ca și pentru marele public, festivalul constituie o- cazia de a vedea o selecție de realizări recente ale prestigioasei școli cinematografice sovietice. filme unor creatori din ferite generații, me care, dincolo deosebirile dintre ele, au ca o trăsătură comună generozitatea ideilor și acel umanism profund caracteristic — de la începuturile sale — cinematografiei sovietice.Și în acest an, cinematografia sovietică se prezintă în fața publicului românesc cu o carte de vizită reprezentativă : șapte filme cu o tematică variată, oferind în ansamblul lor imaginea . unor preocupări actuale ale studiourilor din țara prietenă. Aș aminti în primul rind filmul lui Gheorghi Kalatozișvili, „Bunicul siberian" (după o povestire cinematografică de Suliko Jgenti), prezentat în gala de deschidere a festivalului. Cu o subtilă și poetică îndemî- nare, regizorul Gheorghi Kalatozișvili reînvie pe ecran destinul plin de semnificații al legendarului revoluționar gruzin Nestor Ka- landarișvili, coman-

dantul Armatelor roșii din Siberia în timpul războiului urmărește parcursă principalconducător al anarhiștilor — devine, în viitoarea evenimentelor, un luptător neînfricat pentru triumful ideilor lui Lenin. Alături de actorul David Abașid- ze, am revăzut-o cu plăcere în acest film pe Janna Prohorenko, interpreta din neuita-

civil. Filmul traiectoria de eroul care — fost

tul poem cinematografic „Balada soldatului".Repertoriul actualei ediții ■ a festivalului mai cuprinde filmul „Izvoare" (producție a studioului „Maxim Gorki"), o ecranizare după romanul lui I-I. Konovalov; regizorul Ivan Lukinski semnează această peliculă în care momente importante ale vieții poporului sovietic își găsesc reflectarea în e- xistența unei familii de oțelari de pe Volga. în continuare va rula o altă producție a aceluiași studio, realizată sub bagheta regizorului Pavel Arsenov; „S-a întimplat după război" — o evocare poetică și dramatică din lumea generației tinere. Acțiunea se pe- imediat după și ilustrează maturizarea contact vieții.

Studiourile din ningrad vor fi reprezentate în festival de filmul „Ziduri vechi" al lui Viktor Tregubo- vici. Este un film de actualitate, o dezbatere psihologică pe tema luptei cu inerția, în rolul principal, actrița Ludmila Gurcen- ko — cunoscută spectatorilor noștri din filmele „Noapte de carnaval", „Fata cu chitara", „Cerul Balticei" și altele — are o ție memorabilă, suri împlinite", ducție gizată Drujinina romanV. Kaverin, cu acțiunea plasată în perioada imediat următoare Revoluției și războiului civil), „Alo, salvarea în regia lui Ajdar Ibraghimov (film consacrat abnegației medicilor cardiologi din serviciul „Salvării"). și „Talente și admiratori", de Isidor Annenski (după piesa omonimă a lui Al. N. Ostrovski), completează selecția, aducind elemente noi in peisajul artistic atit de diversificat conturat de festival.Succesul galei inaugurale, interesul cu care a fost așteptat și în acest an tradiționalul festival cinematografic stau mărturie unor sentimente de trainică și frățească prietenie, exprimă o dată mai mult prețuirea de care se bucură in țara noastră cultura și arta sovietică, Aplauzele publicului, răsplătind arta cineaștilor, a interpreților sovietici, sint concludente sub acest port.
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procucțle a studioului „Mosfilm" cu Antonina Suranova, Ekaterina 
Markova, Anatoli Papanov, Gheorghi Toratorkin. Regia: A|dar 

Ibraghimov
Comeliu CARLAN

Poftjțj Ia concurs!„Vă informez că sint absolventă a școlii pedagogice din anul 1952, sint căsătorită și locuiesc in Rm. Sărat, unde și soțul meu își are locul de muncă — ne scrie Madelena Simidn. Deși sint învățătoare cu grad definitiv, nu am fost transferată in Rm. Sărat (in prezent are post în comuna Rimnicelu — n.n.) cu toate că, an de an, m-am adresat justificat forurilor școlare competente".Din scrisoare rezultă că cititoarea noastră știe foarte bine motivul pentru care nu i s-a aprobat incă transferul în oraș îl Rm. Sărat. întrucit susținea că cererea sa este „legitimă", am considerat totuși necesar să cunoaștem și opinia Inspectoratului școlar al județului Buzău. Din răspunsul sosit la redacție aflăm că „cererile sale nu au fost

Reorganizarea muncii 
la secția eboșO amplă scrisoare sosită la redacție sesiza abuzuri ale unor maiștri de la întreprinderea de mașini grele — București, precum și faptul că sint utilaje care nu produc la capacitatea proiectată. Comitetul de partid al sectorului 5 din Capitală, căruia i s-a înaintat sesizarea spre cercetare, ne-a trimis un răspuns din care rezultă că o bună parte din cele relatate se confirmă. Astfel, „datorită unei conduceri și coordonări necorespunzătoare a activității din cadrul secției eboș, s-a manifestat lipsă de preocupare pentru îngrijirea utilajelor. în urma cercetărilor efectuate, se subliniază în răspuns, s-a constatat că maiștrii Cristea Nicolae și Cos- tea I. se fac vinovați de abuzuri și acte de necinste, fapt pentru care s-a hotărît punerea lor in discuția adunării generale de partid. De asemenea, vor fi schimbați din funcție. Constatările colectivului care a verificat cele sesizate vor fi prelucrate in ședința de grupă sindicală din cadrul secției".

Membrii cooperativei agricole din Cemana, județul Constanța, întruniți în adunarea generală de dezbatere a indicatorilor de plan pe anul 1975 au analizat exigent, cu spirit de răspundere, în lumina proiectului de Program și a proiectului de Directive ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., sarcinile ce le revin. Ca răspuns la chemarea la întrecere a cooperatorilor din Izbiceni-Olt, participant» la adunare s-au angajat ca în anul 1975 să obțină următoarele rezultate :
O 4 700 kg griu la hectar, pe o suprafață de 630 ha, cu 300 kg la hectar peste prevederile planului ;

C 13 000 kg porumb știuleți la hectar, cu 4 000 kg mai mult decît sarcinile de plan. De pe 150 ha, din cele 740 ha cultivate, se vor obține 16 000 kg porumb știuleți la hectar ;
a 3 000 kg floarea-soarelui Ia hectar, cu 100 kg peste sarcinile înscrise în planul de producție ;® 2 400 kg soia la hectar, pe o suprafață de 150 ha ;® 35 tone legume în medie la hectar, de pe cele 45 ha cultivate, din care pe 35 ha cu tomate — 40 tone la hectar.

portante cantități peste sarcinile contractuale. Prin depășirea producțiilor prevăzute, se va realiza peste plan o producție globală în valoare de 4.3 milioane lei.Adunarea generală a cooperatorilor din Ciorăști, județul Vrancea, s-a angajat ca, prin mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor materiale și umane, fructificînd superior ajuto-

Pentru luate va și se va astfel ca lucerna și sfecla furajeră să dețină peste 80 la sută din suprafața cultivată.Realizînd sporurile de producție prevăzute în angajamentul luat, cooperatorii din Ciorăști vor livra suplimentar la fondul de stat, față de sarcinile contractuale, 915 tone griu, 564 tone porumb, 114 tone floarea- soarelui, 4 259 tone sfeclă de zahăr, 590 tone legume, 132 tone carne, 2 030 hi lapte.

producția planificată va fi depășită cu 2 674 kg porumb știuleți la hectar ;e la sfecla de zahăr, 45 000 kg la hectar, cu 7 000 kg mai mult decît este planificat.în creșterea animalelor, unitatea fiind profilată pe producția de carne, vor fi livrate peste prevederile de Plan 200 capete tineret bovin și 1 000 porci grași.Prin realizarea angajamentelor luate, cooperatorii din Gîrbovi vor livra Ia fondul de stat 1 740 tone griu, cu 405 tone peste sarcina de contract, 8 738 tone porumb, depășind contractul cu 4 738 tone, 21 270 tone sfeclă de zahăr, cu 3 470 tone mai mult de- cit s-a contractat, 475 tone carne bovine, cu 70 tone peste plan, 800 tone carne de porc, cu 100 tone peste prevederi.Și în județul Alba, chemarea cooperatorilor din Izbiceni-Olt a trezit un larg și viu interes. Analizînd posibilitățile de care dispun, cooperatorii din Sard s-au angajat să obțină :
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în creșterea animalelor, de la un efectiv de 650 vaci se va realiza o producție medie de cel puțin 3 200 litri lapte, cu 500 litri peste prevederile planului ; 7 kg lină, în medie, de la 1 000 oi, cu 0,6 kg peste prevederile planului. în vederea obținerii acestor rezultate se vor lua măsuri pentru creșterea substanțială a producției de furaje și îmbunătățirea structurii acestora, astfel ca lucerna să reprezinte 60 la sută din suprafața cultivată cu furaje. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită culturilor duble în vederea asigurării necesarului de masă verde și siloz.Ca urmare a îndeplinirii angajamente, se vor livra 2 260 tone griu, 4 223 tone 609 tone floarea-soarelui. I 375 tone legume, 359 tone soia, 17 400 hl lapte de vacă, 8 000 kg lină, din care ini-

rul statului, în anul 1975, să se obțină, în condiții de neirigare, adevărate producții record:
O la cultura griului, pe 1200 ha, o producție medie de 4 600 kg la hectar, depășind cu 1150 kg sarcina de plan ;
e Ia porumb, pe 200 ha, 12 000 kg știuleți la hectar, iar pe 7119 ha — 8 000 kg știuleți, cu 1 600 kg mai mult decit producția planificată ;® la sfecla de zahăr, pe 450 ha, 45 0C3 kg la hectar, cu 7 000 kg mai mult decît prevederile planului ;
o la floarea-soarelui, pe 380 ha, 2 500 kg Ia hectar, cu 300 kg mai mult față de plan ;® în legumicultura, 80 000 kg tomate în solarii la hectar, cu 30 000 kg în plus față de plan, iar la ceapă de arpagic — 18 000 kg la hectar, cu 5 500 kg peste sarcina planificată.în sectorul creșterii animalelor vor fi ingrășați și livrați suplimentar statului 750 porci și 2 000 miei la greutatea de peste 30 kg în viu ; de la un efectiv de 800 vaci va fi realizată o producție medie de 2 100 litri lapte, cu 500 litri peste plan.

Pentru realizarea reproducției lărgite la nivelul sarcinilor stabilite, se va repartiza la fondul de dezvoltare 30 la sută din producția netă. In felul acesta, va fi extinsă îngrășătoria de miei cu incă 5 000 capete, va fi construit un grajd pentru 100 vaci, vor fi modernizate 6 grajduri din cele existente.întruniți în adunare generală, cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din comuna Gîrbovi, județul Ilfov, însuflețiți de perspectivele luminoase deschise de proiectele de Program și de Directive ale Congresului al XI-lea și-au propus ca in anul viitor să

ffi 2 630 kg20i) kg pesteIui ;
9 3 000 kg depășind 309 kg ;« 500 ... . ...tar peste producția planificată.Prin executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare vor fi redate circuitului agricol 5 ha de teren, care vor fi cultivate cu cartofi și de unde se va realiza o producție de cel puțin 75 000 kg.Cooperatorii din Vințtil de Jos, analizînd posibilitățile pe care le au, s-au țiileobțină următoarele rezultate :

o la cultura griului, o producție de 4 750 kg la hectar, cu 507 kg mai mult decît prevederile planului ;® la porumb. 10 000 kg porumb știuleți ia hectar în condiții de neirigare, pe 1 895 ha, iar pe 150 ha irigate — .16 000 kg. Astfel, pe întreaga suprafață

angajat să depășească produc- medii plani"
e
®
®aactivități industriale și. prestări de servicii, prin valorificarea resurselor de materii prime, se va realiza ' o producție globală în valoare de 1,5 milioane lei, dublu față de cea planificată.

dm Petris »
tn centrul comunei Petriș, ju

dețul Arad, atenția trecătorului 
este atrasă de un stejar secular 
cu circumferința de peste șapte 
metri. Localnicii il ocrotesc cu 
grijă și-i spun „Stejarul judecă
ții". Si nu întâmplător. In urmă 
cu două secole, sub acest stejar 
erau judecați și pedepsiți, cu 
cite 50 de lovituri de bici, țăranii 
iobagi care nu-și puteau plăti 
dările sau datoriile. In 17S4. la 
umbra falnicului stejar, au po
posit șl citeva din cetele răscu- 
laților lui Horla, Cloșca și Cri- 
șan.

13 și toți 13!
Modul in care sint gospodărite 

și folosite mijloacele materiale 
și financiare pc șantierele Trus
tului clujean de construcții in
dustriale și in unități produ
cătoare de materiale de con
strucții a constituit obiectul to
nei acțiuni de control din partea 
lucrătorilor miliției județene și 
ai Băncii de investiții. Au fost 
depistate cărămizi, lemnărie și 
prefabricate lăsate de izbeliște, 
o serie de mijloace mecanice 
abandonate, folosite parțial sau 
deloc, iar alte materiale, in va
loare de două sute și ceva de 
mii de lei nu figurau incă pe fi
șele de evidență din magaziile 
depozitului central „Clujeana". 
La încheierea controlului, au 
fost sancționați, cu amenzi con
travenționale, un număr de 13 
șefi de depozite și gestionari. Ce 
mai, număr cu ghinion !

Două vieți

învățase la școala de șoferi cînd anume să depășească un alt autovehicul și cum să se asigure. La examen îi căzuse un subiect similar. Auzise de pățaniile altora. Citise prin ziare, inclusiv în rubrica noastră, despre urmările tragice ale unor depășiri riscante. Și totuși, aflat la volanul unui autobuz, pe ruta Brănești-București, șoferul Radu Gheorghe s-a angajat, la un moment dat, intr-o depășire periculoasă. în timp ce se afla in dreptul autovehiculului căruia voia să i-o ia Înainte, din față i-a apărut o motocicletă, pe care a izbit-o violent. Conducătorul motocicletei — Ion Bătriță, și însoțitorul său — Ion Bujor, amîndoi din comuna Pantelimon (Ilfov), au fost accidentați mortal. Două . vieți nevinovate, curmate' bl’USc de' un act iresponsabil.
— Cam veche icoana, 

cind o ai 7
— De la mama, mama o avea 

de la bunica, iar bunica...
— Mda, ar fi ceva, dar e cam 

înnegrită. Cam prăfuită. Cit vrei 
pe ea ?

Cu un preț derizoriu. J. Adal
bert din Sibiu și Aurelia Iacob 
din Rm. Vilcea „achiziționau" 
icoane vechi și alte obiecte de 
artă. Depistați de organele de 
miliție din Sibiu, cei doi „achi
zitori" au declarat că cele 22 de 
icoane și obiecte de ceramică, 
datină din secolele XVIII și 
XIX, intenționau să le revindă la 
„mica înțelegere" unor mari a- 
matori de chilipir. Pentru „achi
zițiile" din secolele trecute, cei 
doi au făcut cunoștință cu rigo
rile legii din secolul nostru. In 
plus, cele 22 obiecte de artă ur
mează să intre in patrimoniul 
Muzeului din Sibiu. Le stă mai 
bine acolo. Ca la ele acasă.

cal!Dimineața, pe strada Curcubeului din Ploiești, a fost găsit un cal mort. Mai bine de 6 (șase) zile a zăcut acolo, în mijlocul străzii. Că stăpînul l-a abandonat fără pic de remușca- re, după ce l-o fi slujit cu credință, ani și ani, faptul e de condamnat.* Dar cel puțin tot atit de condamnabil e că nimeni nu catadicsește să-l ridice și să facă cele de trebuință înhumării. A fost sesizat serviciul salubrității.:— Noi nu ne ocupăm de cai morți să le luăm potcoavele. Mergeți la Centrul județean sanitar antiepidemic.— Problema intră și nu intră în profilul centrului nostru. Mergeți la ecarisaj.— Mda, ar fi ceva, dar noi, ecarisajul, ne ocupăm in aceste zile cu topitul seulul și numai ocazional și cu hlngheritul (I?). Poate că întreprinderea „Victoria" din București, de care aparținem, să găsească vreo soluție...Sărmane căluț ! Cine te-a pus să-ți dai obștescul sfirșit taman în mijlocul unei străzi municipale ? Ah, de-ai mai putea zvîcni odată cu copita...
De la o bute 
lie defectă

Mult s-a mai bucurat Dumi
tra Petre din localitatea Sfintu- 
Gheorghe, județul Ialomița, cînd 
sora ei, Rița, i-a adus butelia 
de aragaz. I-a adus-o, i-a lă
sat-o și a plecat. Cu puțin mai 
înainte, Dumitra dăduse foc la 
cuptor să facă piine. Aflată in 
apropiere și nefiind ermetic în
chisă (de ce ?) butelia a înce
put să emane gaze, iar gazele 
au luat foc. lncercind să inclu
dă repede robinetul de la bute
lie, D. P. a fost cuprinsă de flă
cări. Transportată de urgență la 
spitalul din Slobozia, cu toate 
eforturile medicilor, femeia n-a 
mai putut fi salvată.

Rubrlcd redactata da
Petre POPA
șl corespondenții „Scintell1 ,
umm» uirnumna «nona» tasass» «mbksJ
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Primiri la primul ministru al guvernului Convorbiri româno-mexicans Cronica zileiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit vineri după- amiază, succesiv, in vizite protocolare de prezentare, pe ambasadorii în țara noastră ai Republicii Popu
0 delegație a ferii Adunări Naționale va face
vizite oficiale în Kuweit, India si IndoneziaO delegație a Marii Adunări Naționale va face vizite oficiale in Kuweit, India și Indonezia, la invitația parlamentelor din aceste țări. Delegația, condusă de Nieolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a părăsit vineri dimineața Capitala.Din delegație fac parte denutații Ipliu Fejes, secretar al M.A.N., Gheorghe Petrescu, președintele Consiliului ponular al județului Dolj, membru al Comisiei economico-fi- nanciare, Gheorghe Bobocea, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al județului Buzău, membru al Comisiei pentru consiliile populare și

Delegația economică guvernamentală 
a R. P. Albania a părăsit CapitalaDelegația economică guvernamentală din Republica Populară Albania, condusă de Kico Ngjela, ministrul comerțului, a părăsit, vineri după-a- miază, tara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, mi

vremea
Ieri în țară î Vremea s-a menținut 

închisă. Au căzut ploi temporare în 
Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și 
sudul Crișanei. în jumătatea de nord a 
Moldovei au căzut burnițe. Vîntul a 
prezentat intensificări pînă la tare în 
sudul și sud-estul țării, predominînd din 
sectorul estic. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 1 grad la Rădăuți, 
Cîrnpulung Moldovenesc, Suceava și 
Cotnari și 13 grade la Constanța. In 
zona munților din sud-vestul țării, pre

ACȚIUNI 
POLITICO-EDUCATIVEîn aceste zile din preajma Congresului al XI-lea al partidului, la căminele culturale, cluburi muncitorești, case de cultură din județul Maramureș se desfășoară ample acțiuni politico-educative de masă pentru popularizarea documentelor în proiect ale apropiatului forum al comuniștilor. Duminică, 60 de lectori ai secției de propagandă a comitetului județean de partid, stu- denți de la facultățile de filologie s și biologie,, precum și cadre didac- . • tiee de la Institutul de invățămint .superior din Baia Mare; s-au de- ’ plasat la sate, unde aii organizat în- tîlniri și simpozioane pe teme privind obiectivele dezvoltării multilaterale a societății socialiste românești, așa cum sînt prefigurate în documentele Congresului al XI-lea al partidului, lupta poporului român, a forțelor progresiste și revoluționare, a clasei muncitoare și Partidului Comunist Român, pentru eliberarea socială și națională, pentru edificarea noii orinduiri în România, politica partidului nostru de intensificare și diversificare a producției agricole, vegetale și a- nimale. (Gheorghe Susa).

„PARTIDUL DRAG, 
INIMA VIE"în aceste zile, în orașele și comunele din județul Mehedinți se desfășoară ample manifestări cultural- artistice dedicate celui de-al XI-lea Congres al partidului. Astfel, în cadrul Casei municipale de cultură

(Urmare din pag. I)centru vital al dezvoltării națiunii noastre socialiste.Acest rol se realizează, în principal, prin elaborarea științifică a căilor de dezvoltare economico-so- cială a țării și prin conducerea activității pelitico-organizatorice în vederea înfăptuirii acestei politiei, însăși elaborarea proiectului de Program și a proiectului de Directive, care prefigurează direcțiile de dezvoltare a României pentru întreaga etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism, constituie expresii strălucite ale modulul în care Partidul Comunist Român răspunde acestor cerințe.Modalitățile în care se realizează rolul conducător al partidului nu sint rigide, stabilite odată pentru totdeauna ; supus, ca orice fenomen social, legilor dialecticii, acest rol cunoaște o evoluție continuă, adaptîndu-și formele de materializare condițiilor și sarcinilor specifice fiecărei etape. Astfel, în prezent, imperativul integrării organice a partidului în viața socială presupune ca, în exercitarea funcției de conducere politică cate le revine, organizațiile de partid să acționeze nu ca organisme situate „deasupra societății", nu din afara, ci dinăuntrul colectivelor sociale» în vederea orientării activității lor, folosind metodele muncii politico-educative, pentru convingerea și mobilizarea oamenilor, pentru creșterea conștiinței revoluționare a acestora. Prin înseși îndatoririle lor statutare de militanți pe tărîm social, de membri ai avangardei revoluționare a societății, comuniștii nu pot accepta în nici un fel postura de „observatori", datoria lor este — așa cum accentuează proiectul de Program — „să se integreze organic in viața economico-socială, să participe nemijlocit, in colectivul în care lucrează, la soluționarea Concretă a problemelor construcției socialiste... să-si aducă contribuția la conducerea diferitelor seetoare de activitate în spiritul politicii partidului, la unirea eforturilor generale ale oamenilor muncii".Tocmai de aceea dobindește o importanță excepțională exemplul personal al comunistului, al întregii sale activități și comDortări — in colectivul de muncă, in societate și familie, in relațiile cu oamenii. Im

lare Ungare — Gyiirgy Biczo, Republicii Federative a Braziliei — Paulo Braz Pinto da Silva, Republicii Elene — Dimitrie Papadakis. (Agerpres)

administrația de stat, Gelu Kahu, directorul general al Centralei navale Galați, membru al Comisiei pentru industrie, construcții și transporturi, Octavian Fodor, rectorul Institutului de medicină și farmacie difi Cluj.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al M.A.N., de președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei, și D. M. Mursalin, ambasadorul Indoneziei la București.(Agerpres)

nistrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ion Stoian, ambasadorul României la Tirana, de alte persoane oficiale.A fost prezent Nikolla Profi, ambasadorul R.P. Albania la București.(Agerpres)
cipitațiile au fost și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Local, în Moldova, 
s-a produs ceață. în București : Vremea 
a fost închisă. Temporar a plouat. Vîn
tul a prezentat intensificări. Tempera
tura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 noiembrie. în țară : Cerul va fi 
mai mult noros, îndeosebi în sudul și 
estul țării, mai ales în prima parte a 
intervalului, cînd temporar va ploua, 
în rest, ploi locale. în nord și în zonele 
deluroase precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. La mun
te va ninge. Vîntul va slăbi treptat în 
intensitate. Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, iar maximele între 
zero șl 10 grade.

din Drobeta Turnu-Severin a fost prezentat montajul literar-muzical „Partidul drag, inima vie“. Tot aici, s-a organizat concursul cu tema „30 de întrebări despre Mehedințiul con- temporan“ și a avut loc un simpozion intitulat „Severinul anilor 1976—1980“. La biblioteca municipală sînt in curs de organizare două expoziții pe temele : „Documente de partid in dezbaterea oamenilor muncii" și „Eroi ai mișcării comu

niste și muncitorești din România", expoziții care urmează a fi deschise curind. (Virgil Tătaru).
DEZVELIREA UNEI STATUI 
A LUI GEORGE ENESCUCu prilejul inaugurării Parcului Tineretului din municipiul Buzău — perimetru conceput să îmbine activitățile x sportive cu cele culturale — a avut loc ceremonia dezvelirii unei impunătoare statui de bronz a muzicianului George E- nescu, operă a sculptorului Oscar Han. Momentul inaugural a fost completat cu un bogat recital de poezie patriotică dedicat Congresului al XI-lea al partidului. Parcul — unul din obiectivele realizate de tineret prin muncă patriotică — va beneficia în curind și de alte lucrări plastice realizate de artiști

perativul integrării organice in miezul vieții sociale impune fiecărui comunist să acționeze ca militant politic, avînd datoria să explice convingător celor din jur politica partidului, însemnătatea și utilitatea hotărîrilor partidului, faptul că îndeplinirea lor răspunde intereselor tuturor —. și, în același timp, să fie mereu în primele rînduri ale realizării acestora. Exemplul personal al comunistului — fie că este vorba de producție, de îndeplinirea sarcinilor economice, de efortul constant pentru dezvoltarea pregătirii profesionale, a competenței tehnice și pentru ridicarea pregă-

tirii politico-ideologice, de atitudinea principială în relațiile sociale și de familie, de organizarea vieții personale în spiritul eticii și echității socialiste — reprezintă nu simple deziderate platonice, ci modalități practice, concrete, condiții esențiale ale sporirii rolului conducător al organizațiilor dc partid, ale creșterii continue a foiței lor dc mobilizare.însemnătatea și amploarea fără precedent a obiectivelor stabilite de documentele Congresului al XI-lea, multitudinea și complexitatea sarcinilor decurgind de aici impun perfecționarea întregii activități politico-educative, economice și organizatorice, înlăturarea neîntîrzia- tă a deficiențelor și rămînerilor in urmă, intensificarea eforturilor pentru accelerarea mersului înainte. Or, principala condiție pentru realizarea acestei cerințe constă in crearea in fiecare organizație de bază a unui climat care să facă cu neputință orice tendințe de auto- mulțumire, de prezentare de paradă a rezultatelor, ca și în cultivarea sistematică a combativității față de practicile și metodele învechite, in stimularea largă a noului. Dacă ar fi să exprimăm într-o formulă sintetică direcția principală a eforturilor menite să asigure creșterea

La București — la palatul din Piața Victoriei — au început, vineri dimineață, convorbirile dintre delegația guvernamentală română, condusă de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și delegația guvernamentală mexicană, condusă de Hugo Cervantes Del Rio, ministrul Președinției Republicii Mexicane.Au participat Vasile Pungan, consilier al președintelui republicii, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii u-

HANDBAL: Sîsuua în „Cupa 
campionilor europeni"Echipa Steaua București debutează astăzi în noua ediție a „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin. Handbaliștii români vor e- volua în capitala Uniunii Sovietice unde. în cadrul optimilor de finală ale competiției, vor întîlni formația M.A.I. Moscova.

TEMIS ; încă un pas 
spre modificarea întreceri

lor în „Cupa Davis"Comitetul națiunilor pentru „Cupa Davis". întrunit la Roma, a studiat o nouă formulă a competiției menită să adapteze această întrecere la calendarul foarte încărcat al tenisului internațional. Pornind de la proiectul francez care prevedea participarea a 24 de țări (16 desemnate prin faze eliminatorii și opt calificate din oficiu) la un turneu final de 15 zile, delegații au propus o soluție intermediară. Aceasta preconizează un turneu final organizat într-o singură țară, în orașe diferite, cu participarea a opt țări : cele patru finaliste ale zonelor europene A și B, cele două finaliste ale zonei asiatice, precum și finalistele zonei americane. Noua formulă ar permite să reunească elita tenisului mondial și să redea ..Cunei Davis" prestigiul, umbrit uneori în ultima vreme.Proiectul acestei formule vă fi prezentat și organizației A.T.P. cu pri- 
participanți la tabăra națională de sculptură Măgura-Buzău. (Mihai Bâzu).

FESTIVAL CORALSub genericul „Glorie, partid nemuritor". la Botoșani, Bucecea și Ștefănești — județul Botoșani — a avut loc un festival coral închinat celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. Au participat formații corale din 8 localități ale județului, intre care corul liceului pedagogic din Botoșani, laureat al concursului „Cîntare Patriei". Cu acest prilej, a fost organizată o dezbatere cu..te- pia : „Menirea educativă a cînțecu- lui de masă". (Mihai Munteanu).
ȘTAFETA PIONIERILORMiercuri, în județul Vaslui a sosit o delegație reprezentativă a. pionierilor din județul Iași cu ștafeta „Creștem odată cu țara", organizată de Consiliul național al organizației pionierilor in cinstea celui de al XI-lea Congres al P.C.R. Albumul ștafetei consemnează cele mai semnificative fapte ale purtătorilor cravatei roșii cu tricolor. Timp de două zile (6 și 7 noiembrie) pionierii județului Vaslui au inserat aici noi înfăptuiri de-ale lor închinate Congresului partidului : acțiuni patriotice, activități în cadrul cercurilor și atelierelor școală, participarea la construcții școlare etc. Vineri, la punctul „Popasul privighetorii", aflat la hotarul dintre județele Vaslui și Galați, a avut loc ceremonialul predării ștafetei pionierilor din județul Galați. (Crăciun Lăluci).
rolului conducător al partidului, a- ceasta ar fi, fără îndoială, cerința ca activitatea fiecărei organizații de bază, a fiecărui comunist să fie mai puternic pătrunsă de spirit revoluționar, de exigență și combativitate partinică.Tocmai pentru ca în toate verigile partidului să se înrădăcineze efortul statornic de autoperfecțio- nare, să se concentreze atenția spre descoperirea a noi posibilități de mai bine, proiectul de Program accentuează necesitatea „promovării spiritului critic și autocritic — factor esențial în dinamizarea întregii activități de partid și a vieții

sociale". Este un adevăr axiomatic, confirmat zi de zi de practica socială, că atitudinea critică față de lipsuri, dar și față de succese, înlesnește pretutindeni punerea in valoare a resurselor necesare spre a înregistra rezultate superioare ; dimpotrivă, automulțumirea, oriunde și sub orice formă s-ar manifesta, nu poate să ducă decît la menținerea lipsurilor, la stagnare — ceea ce este absolut incompatibil cu sarcinile dezvoltării sociale în ritmurile accelerate prevăzute în proiectele de documente ale Congresului pentru întreaga etapă istorică în care pășim.O cerință a creșterii rolului partidului ca forță politică conducătoare a societății constă în perfecționarea continuă a aplicării principiului centralismului democratic, a îmbinării armonioase a ambelor sale laturi, astfel incit să se asigure deopotrivă atit co-duce-ea unitară, cit și stimularea inițiativei organizațiilor de partid, întărirea răspunderii lor pentru înfăptuirea politicii partidului.în concepția partidului nostru, centralismul democratic este radical opus atit centralismului excesiv, cit și liberalismului, sub orice formă de manifestare a acestora. Cu toate acesteia nu e un secret că în activitatea unor organe locale 

nor ministere și organe centrale e- conomice și bancare.A fost prezent Armando Cantu, ambasadorul Mexicului la București.Convorbirile sint consacrate prospectării posibilităților de dezvoltare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice între cele două țări.Tot în cursul zilei de vineri, Hugo Cervantes Del Rio a avut întrevederi cu George Macovescu, ministrul a- facerilor externe, Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, și Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei.

lejul „Turneului campionilor", care va avea loc între 9 și 15 decembrie la Melbourne. O hotărîre definitivă va fi luată însă doar anul viitor la Londra, cu ocazia adunării generale 
a Federației internaționale de tenis.

☆Turneul internațional de tenis de la Stockholm a continuat cu disputarea întîlnirilor din optimile de finală ale probei de simplu. în cea mai disputată partidă a zilei, jucătorul american Arthur Ashe l-a întrecut în două seturi : 7—6, 7—6 pe indianul Vijay Amritraj. Campionul suedez Bjorn Borg l-a învins cu 6—4, 6—1 pe Brian Gottfried (S.U.A.), iar spaniolul Juan Gisbert a reușit să-l elimine cu 6—3, 6—2 pe cehoslovacul Jan Kodes.
FGTBAL: Astâzi, F. C. Argeș 

— F.C.M. Rsșj|îsLa Pitești, într-un meci -contînd pentru etapa a Xll-a a campionatului diviziei A la fotbal, se vor întîlni astăzi formațiile F.C. Argeș și F.C.M. Reșița. Partida va incepe la ora 14,30 și va fi transmisă in întregime la televiziune.Celelalte opt jocuri ale etapei se vor disputa duminică, după următorul program : Steaua — Sportul studențesc (stadion Steaua, ora 14,30) ; Olimpia — Dinamo ; A.S.A. — F.C. Chimia ; Universitatea Craiova — C.F.R. ; Jiul — Steagul roșu ; Universitatea Cluj-Napoca — F.C. Galați ; F.C. Constanța — Politehnica Iași ; Politehnica Timișoara — U.T.A.
☆La Ziirich s-a efectuat ieri tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finală ale competiției de fotbal „Cupa U.E.F.A.". Iată programul întîlnirilor ce vor avea loc la 27 noiembrie și 11 decembrie : Partizan Belgrad — F.C. Koln ; F.C. Amsterdam — Fortuna Diisseldorf : Derby County (Anglia) — Velez Mostar ; Dukla Prăga — Twente Enschede (Olanda) ; Borussia Moenchengladbach — Real Zaragoza ; S.V. Hamburg — Dynamo Dresda ; S.C. Nea- pole — Banik Ostrava ; Ajax Amsterdam sau Royal Anvers (meci programat la 13 noiembrie) — Juventus Torino.

Rsuniune F.l.F.A.La Roma se desfășoară lucrările unei importante reuniuni' a Federației internaționale de'-fotbal, pe or-, dinea de zi fiind înscrise, printre altele, raportul final privind campionatul mondial din R.F. Germania, examinarea de către Comitetul executiv a organizării „Cupei Mondiale" din anul 1978, în Argentina, proiectul de ajutor pentru dezvoltarea fotbalului în 125 de țări ale lumii, statutul jucătorilor amatori și profesioniști etc.S-a hotărît că la viitoarea reuniune de la Ziirich, din luna februarie 1975, se va reexamina proiectul argentinian de a spori de la 16 la 20 numărul echipelor participante la turneul final al campionatului mondial, în noua formulă turneul ar comporta 54 sau 56 de meciuri extinse pe o durată de 28 de zile. F.I.F.A. nu dorește însă ca acest turneu să depășească 23 sau 25 de zile maximum. Desigur, trebuie să se țină seama de aspectul tehnic și financiar, dar potrivit rapoartelor medicale o echipă de fotbal este foarte obosită și după șapte întîlniri. Iar în cazul formulei argentinene finalistele ăr trebui să dispute opt partide.
de partid continuă să se vădească tendințe de exercitare a unei tutele mărunte, care stînjenește inițiativa comuniștilor, împinge la inerție și rutină. Tot atit de dăunătoare sînt însă și tendințele unor organizații de partid de a manifesta pasivitate in așteptarea dispozițiilor, lăsind rezolvarea sarcinilor ce le revin pe seama forurilor superioare, în loc de a folosi cu competență cadrul organizatoric perfecționat și a- tribuțiile sporite de care dispun.în spiritul exigențelor proiectului de Program, se impune o tot mai strînsă imbinare a conducerii centrale cu experiența organelor și or

ganizațiilor de partid din județe, orașe, comune, unități economice și sociar-culturale. Esențial in acest domeniu este ca fiecare organizație de partid, acționind pentru înfăptuirea politicii partidului, să se manifeste ca un centru activ, dinamic în colectivul respectiv, ca un adevărat focar de inițiativă și acțiune. Fără a se solicita „dezlegări" spre a se trece la înfăptuirea sarcinilor ce le revin nemijlocit din proiectele de Program și Directive, este necesar ca responsabilitatea, inițiativa și tenacitatea să devină modul permanent și definitoriu de activitate. De competența, energia și abnegația cu care fiecare organizație, fiecare comunist acționează spre a transpune în viață politica marxist-leninistă a partidului, depinde în ultimă instanță ritmul inaintării României pe calea construcției societății socialiste multilateral dezvoltate.Concluzii de deosebită importanță principială și practică decurg din pregnanta evidențiere în proiectul de Program a legăturii indisolubile din!re dezvoltarea democrației de partid, promovarea largă a conducerii și muncii colective și întărirea disciplinei. Această interdependență organică este impusă de necesitatea obiectivă a creșterii continue a forței de mo

Prin decret prezidențial, tovarășul Alexandru Boabă a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Sultanatul Oman, cu reședința la Teheran.■fcExpoziția de carte sovietică, deschisă. vineri, la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, oferă vizitatorilor, prin cele aproape 2 000 de volume, o imagine a complexei activități desfășurate, in această țară, pe tărîm editorial, prilejuiește o cunoaștere, în original, a diverselor lucrări de literatură politică, tehnică, științifică, beletristică, a realizărilor în domeniul traducerilor sau al cărții de artă.La inaugurarea expoziției au participat membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Consiliului General A.R.L.U.S., Uniunii scriitorilor, oameni de artă și cultură bucureșteni.Au fost prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și N. I. Mohov. adjunct al ministrului culturii din această tară.
★Consiliul Culturii și Educației Socialiste a oferit, vineri, un dejun în cinstea delegațiilor culturale și a formațiilor artistice din U.R.S.S., prezente în țara noastră cu prilejul Zilelor culturii sovietice.
*La Ateneul tineretului din Capitală, vineri a avut loc o dezbatere științifică pe probleme privind perspectivele, rolul și răspunderile tinerei generații, in lumina proiectelor Programului partidului și Directivelor, a Tezelor C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea.Tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a prezentat o expunere introductivă. Lucrările s-au desfășurat apoi în patru grupe de lucru. (Agerpres)

Reluarea traficului 
pe unele drumuri naționaleMinisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor a adoptat o serie de măsuri urgente pentru reluarea traficului pe drumurile naționale, devenite impracticabile în urma înrăutățirii condițiilor atmosferice care au survenit în cursul acestei săptămîni. Datorită muncii pline de abnegație, desfășurată zi și noapte, lucrătorii unităților teritoriale ale Direcției generale a drumurilor au reușit să redeschidă primul fir de circulație de pe șoselele București — Vălenii de Munte — Brașov (pe sectorul Cheia- Babarunca) și orașul Dr. Petru Groza — Cîmpeni — Turda. Continuă lucrările pentru deblocarea integrală a părții carosabile a acestor artere montane.Drumul național Tîrgu-Jiu — Petroșani (pe sectorul Lainici-Livezeni) rămîne încă sub restricție totală de circulație, întrucît deblocarea acestei artere necesită un volum mai mare de lucrări. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 8 NOIEMBRIE 1974Extragerea I : 4 71 67 57 75 18 7965 36Extragerea a II-a : 41 74 40 47 3372 69 34 42FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 303 335 lei
PRONOSPORT

ClȘTIGURILE 
CONCURSULUI SUPLIMENTAR 

DIN 6 NOIEMBRIE 1974Categoria I : (12 rezultate) 6,20 variante a 3 966 lei.Categoria a II-a : (11 rezultate)67,60 variante a 436 lei.Categoria a III-a : (10 rezultate)679,90 variante a 65 lei.
bilizare a partidului, întrucît tocmai prin dezbaterea democratică a problemelor in cadrul organizației de bază, prin participarea activă a tuturor comuniștilor la adoptarea deciziilor — urmată apoi de efortul consecvent pentru aplicarea acestora în spiritul disciplinei comuniste — prin atragerea largă a tuturor celorlalți oameni ai muncii se a- sigură eficiența activității de partid. Democrația internă nu poate avea o bază mai trainică decit un climat de disciplină conștientă, riguroasă, după cum, la rindul ei, disciplina se dezvoltă pe terenul fertil al democrației, al întăririi responsabilității comuniștilor. Cadrul de mariifestare a democrației de partid, a inițiativei comuniștilor va fi cu atit mai larg cu cit fiecare dintre membrii partidului va aplica cu mai multă fermitate, în spiritul disciplinei de partid, măsurile stabilite de organele superioare, hotărîrile de partid ca și legile statului, într-un cuvînt, politica partidului în toate domeniile. Este o lege a disciplinei de partid ca, îndată ce. pe baza schimbului liber de opinii, a fost adoptată o decizie, ea să devină obligatorie pentru toți.Partidul nu reprezintă o noțiune abstractă, ci un organism social viu, dinamic, iar calitatea muncii desfășurate în rindurile maselor depinde de calitatea membrilor săi, de nivelul lor de conștiință. Iată de ce este deosebit de important să se vegheze permanent — așa cum se subliniază în proiectul de Program — Ia creșterea rindurilor partidului cu cei mai înaintați oameni ai muncii din toate domeni-^ ile, la ridicarea nivelului de pre- *. gătire politico-ideologică, profesio--, nală și de cultură generală al tu-i turor membrilor de partid. Nenumărate fapte ale vieții cotidiene relevă că forța de mobilizare a partidului este cu atit mai mare cu cit se sprijină pe aportul și participarea activă a tuturor comuniștilor Constituie o cerință majoră ca pilda vie a activității celor peste 2 400 000 de comuniști să se afirme în tot mai mare măsură drept factor esențial al creșterii rolvlui Partidului Comunist Român ca forță conducătoare a societății noastre pe calea socialismului și comunismului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REGATULUI CAMBODGIA

Alteței Sale Regale Prințul NORODOM SIANVK
Șeful statului Cambodgia,

Președintele Frontului Vnit Național al Cambodgiei

Cea de-a XXI-a aniversare a proclamării independenței Regatului 
Cambodgia constituie un prilej plăcut de a adresa Alteței Voastre șl 
eroicului popor khmer cele mai sincere felicitări și un cald salut de 
solidaritate frățească.

Republica Socialistă România și întregul popor român își reafirmă 
și cu acest prilej sprijinul și solidaritatea cu lupta bravului popor cam
bodgian, precum și încrederea că victoria finală va aparține glorioaselor 
forțe patriotice sub conducerea F.U.N.C., în frunte cu Alteța Voastră Re
gală, pentru edificarea unei Cambodgii libere, independente, democra-, 
tice și prospere.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre poporul 
român și eroicul popor khmer să cunoască o dezvoltare continuă, în 
interesul reciproc, al cauzei luptei antiimperialiste, pentru progres și 
pace în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Un popor în luptă 
pentru o cauză dreaptăAstăzi este Ziua națională a Cambodgiei. La capătul unei aprige încleștări cu militarismul japonez, iar ulterior cu forțele coloniale, la 9 noiembrie 1953 poporul khmer avea să-și re- dobîndească independența — moment de răscruce, care a deschis in fața Cambodgiei o nouă perspectivă istorică. Respin- gind repetatele încercări neocolonialiste de presiuni și ingerințe, noul stat a optat pentru o politică de nealiniere, adueind o contribuție pozitivă la destinderea internațională.De cîțiva ani. poporul khmer este însă din nou nevoit să lupte cu arma in mină — pentru înlăturarea clicii trădătoare a lui Lon Noi, care, beneficiind de sprijin străin, a uzurpat, în primăvara a- nului 1970, puterea la Pnom Penh. Aspirațiile de pace și libertate ale poporului khmer își găsesc o fidelă expresie în programul Frontului Unit Național și al Guvernului Regal de Unitate Națională, care prevede edificarea unei Cambodgii independente, suverane, pașnice și neutre. în condițiile integrității naționale. „în lupta pentru înfăptuirea a- cestitâ 4 'ițgăaiurk poporul khmer a eliberat 90 la sută din

teritoriul țării, install nd în toate localitățile libere organisme ale F.U.N.C. și G.R.U.N.C. Locuite de peste 5 milioane de oameni, zonele eliberate cunosc o vie activitate pusă în slujba dezvoltării economiei, a valorificării bogatelor resurse materiale și umane de care dispune.în timp ce grupul lonnolist suferă lovituri militare tot mai puternice și este tot mai izolat, afundat in corupție și măcinat de contradicții, lupia poporului khmer se bucură de o largă rezonanță internațională, de simpatia și sprijinul forțelor progresiste de pretutindeni. A crescut an de an prestigiul internațional al F.U.N.C. și G.R.U.N.C., care sînt recunoscute de un număr tot mai mare de guverne, ca unici reprezentanți legali ai poporului khmer.în spiritul solidarității nedezmințite cu lupta popoarelor din Indochina pentru libertate și indenenden- ță, pentru afirmarea drepturilor lor de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară, România a fost printre primele țări care au salutat crearea Guvernului Regal de Unitate. Națională-șl l-au recu- ndsantțbțșrpodi perm.a-, nent ca singurul reprezentant legitim al

VIENA ■ n Cooperarea internațională 
pentru depășirea subdezvoltării 

este un imperativ al umanității"Situația economică mondială, problema materiilor prime și a e- nergiei, analizate din unghiul cerințelor specifice ale țărilor în curs de dezvoltare, al raporturilor dintre aceste state și țările dezvoltate ale lumii, constituie tema unui amplu studiu publicat recent la Viena de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.). Documentul subliniază că schimbările rapide ce se petrec în lume demonstrează necesitatea unei conlucrări a tuturor statelor — fie ele avansate din punct de vedere industrial sau în curs de dezvoltare — pentru soluționarea problemelor economice și sociale cu care este confruntată comunitatea internațională.Pornind de la faptul că „industrializarea este resortul principal a] procesului dezvoltării", studiul subliniază că, pentru înlăturarea dificultăților intîmpinate de țările rămase în urmă in înfăptuirea proiectelor lor de dezvoltare, este necesar să se elimine inechitățile politice și economice existente în viața internațională.Realizarea obiectivului stabilit în cadrul celui de-al doilea deceniu al dezvoltării — de a asigura un ritm mediu anual de creștere de 8 la sută la produsele manufacturate în țările în curs de dezvoltare — poate fi considerată „ca un fapt încurajator", se arată în documentul amintit, dar trebuie ținut seama de impactul negativ al ultimelor evoluții ale situației economice din lume asupra sectorului industrial al țărilor în curs de dezvoltare.într-un capitol special, studiul O.N.U.D.I. se ocupă pe larg de problema. folosirii, în procesul industrializării, a resurselor naturale, subliniind că „suveranitatea asupra bogățiilor naționale este un principiu de bază, de care depinde in mod primordial instaurarea unei noi ordini economice". în legătură cu aceste avuții naționale se consacră o mare atenție resurselor naturale, problemelor materiilor prime. O privire retrospectivă arată că, de pildă, Statele Unite au folosit în cele trei decenii ale perioadei postbelice mai mult metal decît s-a utilizat de către întreaga omenire pînă în 1940. Potrivit estimărilor făcute, ritmul de consum la materiile prime va înregistra in continuare cote tot mai ridicate — la fier, de exemplu, pînă în 1930, cu 50 la sută mai mult, iar la metale neferoase cu 80 la sută. Se impune însă a fi subliniat că, dacă țările în curs do dezvoltare se numără printre principalii deținători de resurse naturale, producția și valorificarea bogățiilor respective se concentrează în afa

Cambodgiei. Poporul român urmărește cu caldă simpatie și sprijină lupta curajoasă a poporului khmer pentru infăptuirea dreptului său sacru la autodeterminare, la dezvoltare de sine stătătoare.La continua întărire a relațiilor de stimă și caldă prietenie dintre țările și popoarele noastre, o contribuție de cea mai mare însemnătate au adus în- tilnirile și convorbirile dintre președintele Nieolae Ceaușescu și șeful statului cambodgian. prințul Norodom Sianuk. Dialogul româno-cambod- gian la cel mai înalt nivel a prilejuit de fiecare dată reafirmarea hotărîrii de a intensifica raporturile prietenești bilaterale, în interesul celor două țări, al cauzei generale a libertății popoarelor.Animat de certitudinea că bravul popor khmer va ieși biruitor din încleștarea ce i’-a fost impusă, poporul român își reînnoiește, cu prilejul sărbătorii de astăzi, sentimentele de prietenie și solidaritate, asigurîndu-1 de întreg sprijinul în lupta dreaptă, plină de abnegație pe care o duce pentru eliberarea, independența și integritatea Cambod-
AI. CAMPEANU

ra hotarelor acestor țări. Studiul remarcă în același timp că, în prezent, țările dezvoltate au început să depindă intr-o măsură tot mai mare de importul din țările în curs de dezvoltare. în același timp, valorificarea propriilor resurse de către țările în curs de dezvoltare ridică încă probleme legate de nivelul lor industrial. Așa se face, de pildă, că, astăzi, 55 la sută din producția mondială de bauxită a lumii se realizează în țările în curs de dezvoltare — dar numai 18 la sută din producția de aluminiu ; 19 la sută din minereul de fier — dar numai 6 la sută din producția mondială de oțel.Trecind la problemele energiei, studiul pune în evidență faptul că în perioada 1950 — 1971 consumul mondial de energie a sporit aproape întreit (de la o cantitate echi- valînd cu 2.6 miliarde tone de cărbune, la 7,5 miliarde). Se constată însă că, pe locuitor, consumul de energie a fost in țările dezvoltate de circa 17 ori mai mare decît în țările în curs de dezvoltare.în opinia experților, situația e- nergetică actuală necesită o serioasă reconsiderare. „Fără îndoială că omenirea se află în tranziție de la o eră a energiei abundente și ieftine la una a energiei insuficiente și tot mai scumpe" — se subliniază în document. Această situație impune intensificarea cooperării între țările producătoare și consumatoare de energie. în a- celași timp, ținînd seama de previziunile științifice după care o parte însemnată a resurselor de e- nergie ale lumii ar putea fi epuizate în cîteva decenii, este necesară o conlucrare pe plan regional și internațional, în vederea elaborării și înfăptuirii unei strategii a planificării in domeniul energiei.Soluționarea problemelor industrializării și în general a problemelor economice ale lumii de azi — relevă studiul O.N.U.D.I. în partea sa finală — trebuie să țină seama de „interdependenta lumii", noțiune ce se referă la o varietate de asnecte, intre care transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare, fluxul resurselor naturale și al produselor semifabricate, cooperarea economică regională, comerțul internațional etc. Amintind că în ultimul timp s-au făcut auzite tot mai frecvent, în diverse forumuri internaționale, pledoariile în favoarea unor noi structuri economice, studiul arată că o nouă ordine economică internațională poate fi înfăptuită. numai pe baza sprijinului reciproc și prin- tr-o echitabilă distribuire a bunurilor între toate națiunile lumii.
Corneliu VLAD
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LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U Obiectivul principal este, in prezent,

— Ilsas Iliou despre programul Stîngii Unite —

Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul 
pentru problemele politice și de securitateNAȚIUNILE UNITE 8. - Corespondentul nostru transmite : în ședința de joi după-amiază a Comitetului pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale, ambasadorul Constantin Ene a prezentat poziția României în chestiunea •creării de zone denuclearizate — una dintre principalele probleme evocate în discursurile a numeroși reprezentanți ai statelor membre.Preocupată de menținerea păcii și dezvoltarea cooperării în regiunea unde este situată. România — a subliniat vorbitorul — a prezentat, aiit în comitetul de dezarmare de la Geneva, cît și în Adunarea Generală a O.N.U., propuneri vizînd crearea in Balcani a unei zone de pace și cooperare, liberă de arme nucleare și bâze militare străine, țara noastră acționînd pentru facilitarea transpunerii în viață a acestor propuneri. Vorbitorul a apreciat eforturile îndreptate în această direcție drept parte integrantă a politicii de securitate și pace în Europa și in lumea - întreagă.Subliniind rolul important ce revine Națiunilor Unite în procesul de creare a zonelor lipsite de arma nucleară. ambasadorul român a cerut ca O.N.U. să încurajeze și să promoveze ideea de edificare a unor a- semenea zone in toate regiunile in care statele respective manifestă interes. Referindu-se, apoi, Ia dispozițiile de bază la care ar trebui să răspundă un acord de denucleariza-

re. vorbitorul a subliniat că, în opinia României, acesta trebuie să fie conceput ca o parte integrantă a u- nni sistem de măsuri menite să conducă la eliminarea completă a armelor nucleare, să prevadă obligații reciproce pentru toate statele participante. să ofere garanții de securitate egală pentru toate părțile, pe baza angajamentului solemn al statelor deținătoare de arme nucleare de a nu le utiliza împotriva țărilor din zonă sau de a amenința cu folosirea lor, precum și de a respecta statutul convenit între țările situate in regiunea respectivă, să nu limiteze în nici un fel utilizarea energiei nu- in scopuri pașnice, ci dimpo- să asigure drepturi și posi- nelîmitate pentru toate state- bază de egalitate și fără nici cer-
cleare trivă, bilităti Ie. ne o discriminare, de a desfășura calări în acest domeniu si de a n- tiliza cuceririle st'intei nucleare pentru dezvoltarea lor pașnică, de a institui un sistem de control precis si echitabil, fondat pe principiul egalității depline a statelor.

ATENA 8 — Corespondentul Agerpres transmite : într-o cuvintare rostită la posturile naționale de ra- dio-televiziune, in cadrul actualei campanii electorale, Ilias Iliou, membru al Secretariatului Stingii Unite, a subliniat că obiectivele acestei formațiuni politice sînt „pacea și prietenia, pe baza egalității cu toate popoarele, democrația și libertatea, independenta națională in afara blocurilor militare, progresul social".Obiectivul principal — a spus el — este, astăzi, consolidarea democrației. La fel de necesare sînt îndepărtarea elementelor prodictatoriale din aparatul militar, din poliție și administrație, permanentizarea atmosferei de liniște și calm în armată, pe o bază democratică. Este, de asemenea, necesară desființarea tuturor inegalităților și discriminărilor, a tuturor rămășițelor perioadei de anomalie" — a spus Ilias Iliou.După ce a arătat că se pronunță împotriva revenirii monarhiei, vorbitorul a reafirmat loarei revizuiri a Unită va urmări

siituțiilor", în sensul consolidării participării poporului la toate centrele unde se 'iau hotăriri. „Urmărim stabilirea majoratidui electoral la 18 ani, iar pentru problemele tineretului și invățămintului am formulat un program complet de reforme democratice" — a spus, de asemenea, vorbitorul.„în sectorul economic și social, programul Stîngii Unite prevede, pentru viitorul imediat, necesitatea renașterii economiei prin măsuri urgente și eficiente". Pe termen lung, Stingă Unită declară că planificarea economiei va trebui să determine caracterul dezvoltării în folosul poporului muncitor.

ROMA

că, „in cadrul vii- Constituției, Stingă democratizarea in-

*în vederea alegerilor de la 17 noiembrie, Curtea de Casație din Atena — organul juridic competent în materie — a emis o hotărire prin care stabilește modul cum vor fi a- preciate formațiunile politice ce se vor prezenta in fața electoratului, în sensul dacă acestea vor fi considerate partide autonome sau coaliții.

al Adunării Ge- primit spre exa- de rezoluție care Oceanului Indian— al- pentruIndian, din

★Comitetul politic nerale a O.N.U. a minare un proiect cere transformareaîntr-o zonă a păcii. Proiectul cătuit de Comitetul ad-hoc problemele Oceanului care fac parte 15 țări — cere încetarea acțiunilor de sporire a prezenței militare în regiune.

Conferința mondială a alimentațieiROM A 8 (Agerpres).Italiei continuă drul Conferinței tafiei. Delegații tul au abordat, principalele aspecte ale situației alimentare actuale în lume, preocupările pe plan național privind valorificarea resurselor de care dispune a- gricultura pentru sporirea cantităților de produse alimentare, precum și problemele extinderii cooperării internaționale în aceste domenii.După cum s-a anunțat, participan- ții la reuniune dispun de rapoartele întocmite pe aceste teme de secretarul general al conferinței și de comitetul pregătitor, în care se subliniază, între altele, necesitatea unor acțiuni concertate ale comunității internaționale pentru combaterea ur-

In capitala dezbaterile din ca- mondiale a Alimen- care au luat cuvîn- în discursurile lor,
mărilor calamităților naturale, care diminuează producția agricolă în diferite țări și regiuni ale lumii, precum și imperativul soluționării problemei foametei și subnutriției, de care suferă o mare parte a populației globului ce trăiește in țări din Asia, Africa și America Latină.Numeroși vorbitori s-au referit, în cuvintările lor. la necesitai ea de a se amplifica eforturile — în condițiile desfășurării unei largi cooperări internaționale — pentru dezvoltarea producției de alimente, îndeosebi în țările în curs de dezvoltare, abordînd unele aspecte concrete ale acestei problematici : investițiile de capital, organizarea asistenței pentru amebo- rarea solurilor și extinderea suprafețelor agricole, producerea do. îngrășăminte chimice pentru agricultură.

• Yasser Arafat despre eventualitatea stabilirii unui guvern 
palestinean ® O rezoluție a UNESCO ® H. Kissinger 

și-a încheiat turneul in țările din zonă• avea o entitate națională pe teritoriul său".

Știrile sosite din Montevideo, străpungind zidul cenzurii, arată că valul de persecuții antidemocratice declanșate în urmă cu aproape un an și jumătate conlinuă să crească în amploare și virulență. în urma loviturii de stat din iunie 1973, in Uruguay au fost abolite drepturile civice elementare ; a fost dizolvat parlamentul, au fost interzise partidele democratice și diferitele organizații de stingă, inclusiv sindicatele și asociațiile studențești, au fost suspendate ziarele și publicațiile democratice.Sfidînd orice normă de legalitate, se țin lanț măsurile represive, a- restările și întemnițările de militanți democrați. patrioți. Zilele trecute au fost arestate noi cadre din conducerea Partidului Comunist din Uruguay, intre care Jaime Perez — desemnat recent prim-secretar interimar al CC. al partidului, pentru a-1 suplini în această funcție, pe perioada detențiunii, pe Rodney Aris- mendi, întemnițat încă în luna mai de poliția din Montevideo.în ciuda măsurilor represive ale regimului militar, forțele democratice din Uruguay continuă să desfășoare ample acțiuni populare în apărarea drepturilor și intereselor maselor largi. Din adîncă ilegalitate, Partidul Comunist din Uruguay a chemat recent, intr-un apel difuzat în întreaga țară, la intensificarea luptei pentru restabilirea ordinii constituționale și a libertă-

ților democratice, pentru eliberarea tuturor deținuților politici. „Mai mult ca oricind — se arată în document — Partidul Comunist se va dovedi în aceste condiții forța de avangardă combativă, ferm legată de masele populare, capabilă să Ie conducă Ia victorie".Prigoana împotriva comuniștilor, socialiștilor și altor forțe patriotice lovește nu numai în acești militanți și în aceste forțe politice, ci afectează grav cele mai profunde interese ale întregului popor Uruguayan. Viața arată că persecutarea ților comuniști, încercările cludere din viața politică lor de stingă primejduiesc . sul economico-social. aspirațiile de libertate și independență ale poporului.Opinia publică din țara noastră, luind cunoștință cu sentimente de puternică reprobare de noile arestări săvîrșite în Uruguay, își exprimă deplina solidaritate internațio- nalistă cu forțele patriotice și progresiste din această țară, cere încetarea campaniei de persecuții, restabilirea drepturilor și libertăților democratice. Glasul comuniștilor, al întregului ponor român se ridică cu fermitate, alături de cel al opiniei publice progresiste, din întreaga lume, pentru eliberarea grabnică a tovarășilor Rodney Arismendi și Jaime Perez, a tuturoi' deținuților politici uruguayeni.
D. ȚINU

militan- de ex- a forțe- progre-

• PERSPECTIVE ÎM
BUCURĂTOARE. sPecia‘ liștii consideră că spectaculoasele fotografii ale Soarelui făcute de către membrii misiunii „Skylab" au îmbogățit in mod apreciabil cunoștințele oamenilor despre marele astru. Se a- preciază că rezultatele obținute pină în prezent în urma cercetării acestor fotografii au redus cu 5—6. ani studiile necesare punerii la punct a unui reactor pe bază de fuziune termonucleară, studii a căror durată a fost apreciată la minimum 15 ani. Sporirea cunoștințelor asupra fuziunii termonucleare îi îndreptățește pe specialiști să creadă intr-o mai apropiată realizare a unei noi surse de energie, practic nelimitată — tit de necesară omenirii. a-

„DE BUZU
NAR". Intr-o epocă in care sînt la modă giganții aerului — imensele turboreactoare și turbopropulsoare — a reușit să facă totuși senzație un mini- avion, cu o greutate de numai 65 de kg. Rod al strădaniilor unui constructor francez, avionul liliput poate atinge o viteză de 200 de km pe oră și o altitudine de 3 500 de metri, rezervoarele sale cuprinzind o cantitate de benzină necesară parcurgerii a 1 000 de km. în prezent, importante firme franceze și străine iși dispută dreptul de a trece la producția de serie a acestui „taxi al aerului", deosebit de apreciat pentru calitățile sale incontestabile.

• AVION

stabilirii a spus : concret, Dacă un

CAIRO 8 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a acordat un interviu cotidianului egiptean „Al Ahram", in care, răspunzînd unei întrebări in legătură cu eventualitatea unui guvern palestinean, „Dacă se va ciștiga ceva atunci noi il vom stabili...asemenea guvern ne garantează stabilirea unui stat al nostru, atunci il vom anunța imediat. Guvernul este un mijloc, nu un scop", a adăugat el.în legătură cu negocierea unui eventual acord de dezangajare militară care ar duce la evacuarea de către Israel a unor „teritorii pales- tinene" — referire la malul vestic al Iordanului — Arafat, a răspuns : „Poporul palestinean îl autorizează pe mareșalul Ahmed Ismail, ministrul egiptean al apărării, in calitatea sa de comandant șef al forțelor armate arabe, inclusiv al armatei pa- lestinene, să ducă negocierile".în sfirșit, privitor Ia o altă problemă abordată în cursul interviului, și anume apropiata dezbatere a problemei palestinene de către Adunarea Generală a O.N.U., Yasser Arafat și-a exprimat opinia că „există principii generale care trebuie să fie confirmate de O.N.U."..........Noi nusintem refugiați. ci un popor cu dreptul de a-și hotărî viitorul și a

PARIS 8 (Agerpres). — Comisia culturală a conferinței generale a UNESCO, ale cărei lucrări se desfășoară la Paris, a adoptat o rezoluție condamnînd Israelul „pentru atitudinea sa persistentă de a modifica caracterul istoric al Ierusalimului și de a întreprinde săpături arheologice, punînd în pericol patrimoniul său cultural". Totodată, rezoluția. care a fost adoptată cu 54 de voturi. 21 contra și 25 de abțineri, cere directorului general al UNESCO „să suspende ajutorul organizației către Israel în domeniile educației, științei și culturii, atîta timp cit a- ceastă țară nu-va respecta in mod scrunulos rezoluțiile și deciziile UNESCO".DAMASC 8 (Agerpres). — După convorbirile avute cu președintele Siriei. Hafez El Assad, secretarul de stat al S.U.A.. Henry Kissinger, a declarat că vor fi continuate, in săp- tămînile viitoare, contactele cu toate părțile interesate.

REPUBLICA GABONEZA

Ambasadorul României
și-a prezentat

scrisorile de acreditare8 (Agerpres). — Am- Republica și-a pre

Crearea

Deschiderea reuniunii

ROMA, riul neri vă care coli tuari, lucrătorii din aeroporturi, din rețeapa de desfacere a energiei c- lectrice, de la societățile de asigurare și din institutele de cercetări — în total 10 milioane de oameni. In principalele localități ale peninsulei au avut loc în cursul dimineții demonstrații de protest și mitinguri la care au luat cuvântul conducători ai organizațiilor sindicale. Este pentru a doua oară în ultimele săptămîni cînd organizațiile sindicale cheamă muncitorii să ia parte la o grevă generală. în cadrul luptelor de toamnă pentru reînnoirea contractelor de muncă. Hotărîrea organizațiilor profesionale ale oamenilor muncii de intensificare a mișcărilor greviste este o consecință directă a răspunsului negativ al patronatului, cit și al reprezentanților guvernului demisionai', Ia revendicările privind apărarea locurilor de muncă și a puterii de cumpărare a salariilor, precum și dezvoltarea legiunilor din Mezzogior- no.

unei agenții internaționalePe întreg terito- îngrijorarea maselor muncitoareItaliei s-a desfășurat vi- esle întrulotul justificată. Numă-o nouă și impunătoare gre- rul șomerilor totali și parțiali.generală, de patru ore. la care a depășit 880 000, se a flăau participat muncitorii agri- în continuă creștere. Prețurile,(braccianti). muncitorii por- care numai in ultima lună au în-registrat un salt de 3.3 Ia sută, a- fectează în mod direct salariile și veniturile celor ce muncesc. Producția industrială a înregistrat in septembrie o creștere doar de 1.6 la sută, iar in luna octombrie creșterea a fost zero. Pentru înfruntarea și depășirea acestor dificultăți este necesar să se treacă — după cum se arată intr-un comunicat al federației C.G.I.L.-C.I.S.L.—U.I.L. — la o politică serioasă de investiții. să fie susținute în primul rind o serie de sectoare, printre care a- gricultura, transporturile, energia, construcțiile, și să se adopte măsuri concrete contra creșterii continue a costului vieții, pentru apărarea veniturilor celor mai scăzute. Prin greva de ieri, ca și prin cele care au precedat-o. masele muncitoare și-au făcut, totodată, din nou cunoscută poziția lor față de actuala criză de guvern, cerînd partidelor politice să acționeze pentru depășirea acesteia cit mai curînd posibil. (Corespondentă de la Radu Bogdan)

pentru energie

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A.. Henry Kissinger, și-a încheiat convorbirile cu oficialitățile israeliene. Trecînd în revistă rezultatele acestor convorbiri, Kissinger a declarat : „Am fost de acord că in noile condiții care s-au ivit in ultimele luni trebuie să explorăm cu atenție toate posibilitățile existente pentru a face progrese spre pace. Credem că aceste posibilități există îhtr-adevăr".■■Vineri., sdcțctarul de stat american a părăsit Israelul, plecînd spre Tunis. incheindu-și, astfel, actualul turneu întreprins în mai multe țări din Orientul Apropiat.

LIBREVILLE basadorul României în Gaboneză, .Porfir Negrea, zentat scrisorile de acreditare președintelui Albert Bernard Bongo.Ambasadorul român a transmis șefului statului gabonez un mesaj din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, urări de fericire, iar poporului gabonez. — prosperitate și progres. Mulțumind pentru mesajul transmis, președintele Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, a adresat, la rindul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul român.Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare a fost exprimată dorința de a dezvolta și Întări relațiile de prietenie și colaborare, în toate domeniile, dintre cele două țări și popoare.

ministeriale a 0. S. A.QUITO 8 (Agerpres). — Președintele Ecuadorului, generalul Guillermo Rodriguez Lara, a inaugurat, vineri. la Palatul Legislativ din Quito, lucrările celei de-a XV-a reuniuni consultative a miniștrilor de externe din țările membre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.). Convocată din inițiativa Columbiei. Republicii Costa Rica și Venezuelei, reuniunea are un singur punct la ordinea de zi, și anume, ridicarea sancțiunilor impuse Cubei in urmă cu zece ani.
P. C. din Argentina 
condamnă acțiunih 

teroristeBUENOS AIRES 8 (Agerpres). — Partidul Comunist din Argentina a dat publicității o declarație in care se pronunță cu toată hotărirea împotriva acțiunilor teroriste declanșate în țară de elementele de extremă dreaptă. P. C. din Argentina consideră necesară crearea unei comisii parlamentare, speciale, care să se ocupe cu cercetarea Activității teroriste și adoptarea măsurilor necesare în vederea izolării politice a organizațiilor teroriste.

• CULTURI DE CE
LULE NERVOASE REA
LIZATE ÎN LABORATOR. ExpevțiPlanck pentru R.F.G.culturi de celulelaborator, prin contopirea unor celule cerebrale izolate provenite de la șoareci. Plasate intr-un mediu nutritiv, aceste celule au crescut, s-au înmulțit și au stabilit „contacte" intre ele. Deoarece culturile în cauză sint comparabile cu celulele din centrii nervoși, savanții cred că vor avea posibilitatea de a studia felul in care informațiile se propagă în sistemul nervos. Cu ajutorul unor asemenea culturi — a arătat un reprezentant al institutului — căile de „înțelegere" între celulele nervoase vor putea fi urmărite cu mai mare precizie decît este posibil în creier.

ai Institutului biochimie să realizeze nervoase inau reușit

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Grupul țărilor occidentale importatoare de petrol, reunit la Bruxelles, a aprobat proiectul creării unei a- genții internaționale pentru energie, în cadrul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.Statutul Agenției internaționale pentru energie — care urmează să fie aprobat definitiv la 15 noiembrie — prevede împărțirea rezervelor de petrol între țările membre în caz de criză.Trei dintre noile țări membre — Suedia, Elveția și Austria — au reclamat, in schimbul aderării, primirea de asigurări oficiale că statutul lor de neutralitate nu va fi afectat de apartenența la grup. La rindul lor .Spania și Turcia au condiționat participarea la acțiunile grupului de publicarea unui document de principiu care să specifice că obiectivele agenției nu vizează declanșarea unei confruntări cu statele producătoare de petrol.

țiile de
w transmit:

fiproape 2 000 de sala- 
riați greci care deservesc serviciile auxiliare ale bazelor militare americane din Grecia au declarat, joi, o grevă de 24 de ore — prima acțiune de acest fel de la instituirea bazelor, la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial. Acțiunea a fost inițiată pentru sprijinirea revendicărilor referitoare la programul de muncă și la îmbunătățirea condițiilor de viață.

Conferința O.N.U. asupra 
dreptului mării va avea 0 nouă sesiune la Geneva, între 17 martie și 10 mai 1975 — s-a anunțat la sediul Națiunilor Unite. Obiectivul a- cestei conferințe il reprezintă crearea unui sistem legal privind, în principal, utilizarea rațională a rezervelor conținute de mările și oceanele lumii.

zată. „Kuweitul este deschis tuturor vizitatorilor care doresc să stabilească relații trainice cu țara noastră în conformitate cu aceste principii" — a adăugat ministrul kuweitian.

• „CASA AUTONO
MĂ" — este denumirea dată prototipului de locuință a viitorului creat de un grup de cercetători de la Universitatea din Cambridge. . .corespondentului nostru de . . Londra, suysele de energie electricii necesară consumului locatarilor vor fi soarele și viatul. Energia va fi înmagazinată in baterii și utilizată atunci cind este nevoie. De asemenea, a- ceastă casă miraculoasă va dispune de o instalație autonomă de aprovizionare cu apă : respectiv, apa de ploaie va fi captată și „prelucrată" pentru a deveni potabilă ; totodată, apa folosită la spălat va fi purificată, puțind fi din nou utilizată. Gazele pentru încălzit vor fi produse din resturile de la bucătărie, iar deșeurile vor fi utilizate ca îngrășăminte pentru cimp. Cercetătorii dau asigurări că, in primăvara anului viitor, asemenea locuințe vor putea fi vizitate la Cambridge.

Potrivit relatărilor la

La Congresul internațio
nal minier, desfăsurat la Lima> reprezentantul român, profesor dr. docent Ștefan Covaci, președintele secției „Mina viitorului și protecția mediului înconjurător", a prezentat o lucrare cu privire la tendințele și condițiile formării specialiștilor perspectiva anului 2000. in

Guvernul Republicii Fi-pe
în concordanță imperativelemajore ale lumii de. azi, România socialistă, adîncind continuu prietenia și solidaritatea cu toate țările socialiste, cu statele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, acționează, totodată, pentru extinderea, în spiritul coexistenței pașnice, 

a relațiilor de colaborare cu celelalte state, în interes reciproc, în scopul instaurării unui climat de destindere, securitate și înțelegere inter- -națională.în sfera acestor preocupări constante și perseverente se înscrie și vizita întreprinsă în Franța de ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, la invitația omologului său francez, Jean Sau- vagnargues. Primirea cu acest prilej a reprezentantului român de către președintele Franței, mesajele prietenești de salut schimbate între președintele României, Nicolae Ceaușescu, și președintele Franței, Valăry Giscard d’Estaing, convorbirile care au avut loc cu personalități marcante ale vieții politice franceze au dat o nouă și concludentă expresie bunelor relații dintre România și Franța, cărora vechi afinități de istorie, limbă și cultură le-au conferit stabilitate și perspective de dezvoltare continuu ascendentă. înalta prețuire pe care poporul român, țara noastră o acordă acestor relații, clădite pe egalitate în drepturi și respect reciproc, a fost relevată de președintele României, care sublinia : 
„Colaborarea româno-franceză este 
eliemată să demonstreze că două po
poare cu orînduiri sociale diferite, 
animate de dorința de a trăi în pace 
ți înțelegere, de a nu mai admite 
politica de ' “ ““
coexista în
prietenie și

dominare și forță, pot 
bună înțelegere, în bună 
pot contribui prin aceasta

Ia dezvoltarea colaborării internațio
nale".Așa cum se știe și cum s-a relevat și de această dată, o contribuție ho- tăritoare la evoluția pozitivă a relațiilor reciproce au avut contactele și convorbirile la nivel înalt, vizita generalului De Gaulle în România, precum și vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în anul 1970 in Franța și convorbirile avute cu președintele de atunci al Franței, Georges Pompidou. Primirea plină de căldură făcută de poporul și oficialitățile franceze șefului statului român, documentele a- doptate s-au înscris ca momente memorabile in cronica relațiilor tradiționale dintre cele două țări, au impulsionat cooperarea româno-fran- ceză pe multiple planuri. Tradiția acestor contacte la nivel înalt își va găsi o fericită continuare în vizita pe care, la invitația președintelui României. tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmează s-o facă in țara noastră actualul președinte al Franței, Valery Giscard d’Estaing, pe care poporul român îl cunoaște încă din timpul activității sale ca președinte al părții franceze a Comisiei mixte de cooperare româno-franceză, ca pe un promotor activ al relațiilor de colaborare prietenească. Este neîndoios că in- tilnirile și convorbirile ce vor avea loc la București între cei doi președinți vor deschide noi perspective conlucrării dintre cele două țări, atit in domeniul relațiilor bilaterale, cit și în acela al vieții internaționale.Apreciindu-se cu satisfacție rezultatele obținute pină acum în domeniul colaborării bilaterale, trebuie avut, totodată, în vedere că potențialul economic și științific al Franței, succesele României în făurirea u- nei economii socialiste moderne, multilateral dezvoltate, generează noi posibilități de cooperare reci-

proc avantajoasă. Este pozitiv în a- cest sens că și in cadrul actualelor convorbiri s-a exprimat voința celor două guverne de a intensifica schimburile comerciale și de a căuta mijloacele potrivite pentru echilibrarea lor, de a adinei cooperarea tehnico- științifică — in aceste scopuri hotă- rindu-se încheierea cît mai curînd posibil a unui acord decenal corespunzător. Vor fi, de asemenea, fructificate posibilitățile existente în domeniul extinderii schimburilor culturale și in alte domenii, la aceasta contribuind și convențiile in materie juridică semnate acum la Paris.în acest sens este, desigur, pozitiv faptul că — așa cum s-a constatat și cu prilejul convorbirilor dintre cei doi miniștri de externe — în probleme internaționale de importanță majoră și de deosebită actualitate, cum sînt cele privind Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, Orientul A- propiat și situația din Cipru, există apropiere de vederi și de poziții. Aceasta conturează, fără îndoială, posibilități noi de conlucrare în opera de edificare a unei păci trainice, pentru infăptuirea unei securități reale în Europa și în lume, care să asigure fiecărei țări dreptul și posibilitățile unei dezvoltări de sine stătătoare, la adăpost de orice agresiune sau acțiune de forță.Continuarea dialogului fructuos romăno-francez. dezvoltarea tot mai largă a cooperării multilaterale dintre. cele două țări răspund, neîndoios, intereselor popoarelor român și francez și sînt menite, în același timp, să contribuie la promovarea aspirațiilor majore de pace, progres și colaborare ale omenirii contemporane.

lipînS a hotărît să amnistieze toți cetățenii filipinezi care trăiesc in străinătate și care au desfășurat activități politice ce contravin legilor actuale ale țării. Președintele Ferdinand Marcos crede că și acești filipinezi au un rol de jucat „în renașterea și reformarea țării", a declarat. la Honolulu,' in cadrul unei reuniuni a locuitorilor de origine fi- lipineză din Insulele Hawaii, Imelda Marcos, soția președintelui Filipinelor.
Franța va continua pro

gramul său de austeritate, întrucît rata inflației se menține la un nivel ridicat — a declarat ministrul francez al economiei și finanțelor. Jean Pierre Fourcade. Programul de austeritate al guvernului francez, care prevede, între altele, majorarea impozitelor pe venit și creșterea prețurilor la petrol, gaz și electricitate, a fost instituit în iunie.
0 detegatie oficială

M.P.L.K. (Mișcarea pentru Eliberarea Angolei) a sosit la Luanda pentru a purta convorbiri cu junta guvernamentală portugheză in problemele decolonizării Angolei. Pe de altă parte, se anunță că, la 8 noiembrie, a avut loc inaugurarea solemnă a reprezentanței M.P.L.A. în capitala Angolei. în aceeași zi, la Luanda a sosit și primul contingent al Armatei de eliberare a M.P.L.A,

I. FÎNTINARU

Rebeliunea militară și cî- VÎÎă din sUd_estul Boliviei, care urmărea răsturnarea guvernului Hugo Banzer, a fost înăbușită — a anunțat postul de radio național din La Paz. Acțiunea insurgenților, inspirată de grupări ale partidelor „Falanga Socialistă Boliviana" și „Mișcarea Naționalistă Revoluționară" — de guvernămint. — a fost declanșată ca răspuns la faptul că guvernul actual a hofărit să amine, pe o perioadă de timp nelimitată, alegerile generale, programate pentru luna mai 1975.
„Kuweitul duce tratati

ve comerciale cu Estul și 
Vestul, fara a tine seama de re~ gimurile politice ale țărilor respective, pe baza respectului mutual și a interesului comun" — a declarat Abdul Rahman Salem Al-Attiki. ministrul kuweitian al finanțelor și petrolului, într-o cuvintare radiodifu-

Un nou taifun — ”G10ria“ - s-a abătut asupra regiunilor din nordul Filipinelor. Vîntul, care a atins o viteză de 60 m. pe secundă, însoțit de ploi torențiale, a provocat pagube însemnate. Este al șaselea taifun care devastează Arhipelagul Filipinelor, în ultimele 27 de zile.

Naționalizări în Zambia.La Lusaka s-a anunțat oficial trecerea completă sub controlul statului a Băncii Comerciale a Zambiei. Răscumpărarea acțiunilor băncii de către statul zambian a fost efectuată in conformitate cu politica guvernului de naționalizare a principalelor sectoare economice ale țării.
Conflict diplomatic an- 

glo-ugandez. Președintele Ugan- dei, Idi Amin, a ordonat punerea în stare de alarmă a armatei. Această măsură este legată de recentul conflict diplomatic dintre Uganda și Anglia. Autoritățile ugandeze au acuzat o serie de diplomați britanici — printre care și pe atașatul militar la Kampala, Charles Potts — că desfășoară activități de spionaj, du-le să părăsească țara. La său. Marea Britanic respinge tregime această acuzație.
cerin- rîndul in în-

• CU MOTOCICLETA 
PESTE... FUJI-YAMA. In urmă cu vreo două luni, americanul Evel Knievel făcea mare vîlvă prin tentativa sa de a trece, cu o motocicletă propulsată de rachete, peste canionul Snake River, adine de 150 metri. încercarea, care s-a bucurat de o uriașă publicitate, s-a soldat, după cum se știe, cu un eșec, ceea ce nu pare insă a-1 fi demoralizat pe temerarul cascador. Recent, el a făcut din ■. nou vilvă prin anunțarea unei intenții și mai năstrușnice : in primăvara anului 1975 are in plan un tur al Japoniei, care va „culmina" cu un salt peste... Fuji-yama, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic — a ținut el totuși să precizeze.

Cargoul cipriot „European Persistence" s-a scufundat, joi, la aproximativ 510 mile sud-vest de Insulele Bermude, după ce echipajul a reușit să se salveze.

• STUDENȚII CON
TRA POLUĂRII. In cadrul acțiunii de participare activă la soluționarea unor probleme practice, studenții secției de fizică a Universității din Leipzig (R.D.G.), în colaborare cu cadrele didactice, lucrează in prezent. la instalarea, pe acoperișul universității, a unui „observator orășenesc". Aparatajul ce-1 compune va supraveghea, măsura și înregistra gradul de poluare a atmosferei deasuora orașului, pentru a se putea lua masările corespunzătoare de combatere a acesteia.

Aproximativ 35 000 de oameni ai muncii francezi, membri al sindicatelor 
din cadrul serviciilor publice, au participat, vineri, la un marș în zona 
centrală a Parisului, revendicînd îmbunătățirea condițiilor lor de viață și 
muncă. Acțiunea s-a desfășurat la scurt timp după lansarea de către sin
dicatele din această ramură a unui ordin de grevă generală pentru miercu
rea viitoare. Totodată, continuă greva lucrătorilor de la Poștă, Telegraf și 
Telefon, declanșată cu trei săptămîni în urmă. în fotografie: lucrători 

greviști de la Telegraful din, Paris

• DIN FAMILIA GHE
RARDINI. FamiIia 1lui președinte al S.U.A. Fitzgerald Kennedy se dește cu tinăra femeie i-a pozat lui Leonardo da pentru celebrul portret „Mona Lisa" — scrie „International Herald Tribune", citind declarația unui italian, pe nume Luis Marden, publicată in revista „National Geographic". Potrivit acestuia, unii dintre membrii familiei ițaliene Gherardini, care a locuit în timpul Renașterii lingă Florența, au emigrat în secolul al XII-lea în Irlanda, unde și-au anglicizat numele în Fitzgerald, ceea ce înseamnă „fiul lui Gerald". în ce o privește pe Mona Lisa, aceasta ar fi fost fiica unui Gherardini din ramura rămasă în Italia a familiei.

fostu-John înru- care Vinci

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața Sdntell. Tel. 17 S0 10, 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll «Un întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA’ București 
Calea Grlvițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA BCINTEII w 36a


