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Au apărut în broșură:

Cuvînfarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

■ /

la Conferința națională 
a cercetării științificeB •

și proiectării
Rezoluția conferinței

Editura politică

Intîmpinăm
Congresul 
partidului

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JOOETENE DE PARTID
prin muncă
destoinică

au aprobat iu unanimitate 
proiectul ie Program al partidului, proiectul de Directive 
și Tezele C. C. al P. C. H pentru Congresul al XI-lea,

Țara întreagă trăiește zile 
de puternic avînt in mun
că, de entuziastă întrecere 
socialistă în întimpinarea 
Congresului al XI-lea al 
partidului. Din întreprin
deri și de pe șantiere se ra
portează mari realizări, 
care atestă hotărîrea fermă 
a oamenilor muncii de a 
încheia anul economic ’74 
cu un bilanț fructuos. Din 
buchetul acestor succese de 
prestigiu prezentăm astăzi 
unele din cele mai semni
ficative.

au ales organele de conducere, delegații la Congres, 
au desemnat candidați pentru Comitetul Central, 
au hotărît realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar generai al partiduluiIeri, în 12 orașe, reședințe deju- deț, în cadrul activității politico- organizatorice de pregătire a Congresului al XI-lea al P.C.R., au avut loc conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor județene de partid.La conferințe au participat membrii și membrii supleanți ai comitetelor de partid și ai comisiilor de revizie ale organizațiilor județene de partid respective, delegații aleși în adunările și conferințele organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, din organizațiile de partid comunale, orășenești și municipale — muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani cooperatori, intelectuali, activiști de partid, de stat și din economie, ai organizațiilor de masă și obștești. Au fost prezenți, de asemenea, numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, ai organelor locale de stat, ai organizațiilor obștești, cadre de conducere din întreprinderi, șantiere, instituții, oameni de știință, artă și cultură.Din partea conducerii de partid, la conferințe au participat tovarășii : la Arad — Ilie Verdcț ; la Brăila — Gheorghe Pană ; la Constanța — Emil Bobu ; la Covasna — Iosif Uglar ; la Dolj — Ștefan Voitec ; la Iași — Emil Drăgănescu ; la Ilfov — Gheorghe Stoica ; la Mureș — Paul Nicu- lescu-Mizil; la Neamț — Petre Lupu ; la Satu-Mare — Mihai Dalca ; la Sibiu — Cornel Burtică; la Vilcea — Ștefan Andrei.Conferințele au dezbătut, intr-un spirit de înaltă responsabilitate partinică, documentele ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului — proiectele de Program și de Directive, precum și Tezele C.C. al P.C.R. Prin întreaga lor desfășurare, prin cuvîntul delegaților, prin hotărîrile adoptate, conferințele au relevat, ca o trăsătură generală, aprobarea de către comuniști și de către toți oamenii muncii a prevederilor și o- biectivelor înscrise in aceste documente istorice, hotărîrca lor de a-și consacra întreaga energie,' pricepere și capacitate creatoare măreței opere de edificare -a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.în mod unanim, cu deosebită căldură, exprimînd voința membrilor partidului nostru, a maselor

largi ale celor ce muncesc — clar și ferm manifestată cu prilejul tuturor adunărilor de partid și conferințelor comunale, orășenești și municipale, al adunărilor publice, al recentei sesiuni a Marii Adunări1 Naționale, și a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste — conferințele județene, într-o atmosferă de puternică însuflețire, an adoptat hotăriri prin care exprimă voința organizațiilor respective

tidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.O atenție centrală s-a acordat, in cadrul dezbaterilor, examinării sarcinilor concrete ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru realizarea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe anul în curs și pregătirea în condiții optime a producției pe 1975, pentru realizarea marelui obiectiv național — cincinalul înainte de termen. Par

tate In drepturi asigurată tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate, ca rezultat al rezolvării marxist-Ieniniste ă problemei naționale, participants la conferințe au scos în evidență strînsa coeziune ce unește pe toți oamenii muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au dat glas recunoștinței acestora pentru condițiile asigurate de dezvoltare eco

dezvoltarea trăsăturilor moral-poli- tice ale omului nou, pentru înrădăcinarea trainică și generalizarea normelor eticii și echității socialiste în întreaga viață socială, insis- tindu-se asupra necesității accentuării caracterului militant, al a- cestei activități, lărgirii sferei sale de cuprindere. Au fost examinate, totodată, probleme ale îmbunătățirii învățămîntului, prin legarea sa tot mai strinsă de cerințele practi
Desfășurate într-o atmosferă de intensă activitate politică, de puternic 

avînt creator, conferințele au avut loc ieri în județele Arad, Brăila, Con

stanța, Covasna, Dolj, lași, Ilfov, Mureș, Neamț, Satu-Mare, Sibiu și Vilcea

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al partidului la Congresul al XI-lea. Și-au găsit astfel expresie, o dată mai mult. încrederea și dragostea fierbinte a întregului partid și a întregului popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. prețuirea acordată înaltelor sale calități, contribuției sale excepționale la activitatea de conducere a partidului, la elaborarea întregii politici interne și internaționale, ca și la transpunerea ei în viață, dorința de a se asigura continuitatea activității atît de rodnice a acestor ani și amplificarea succeselor de pînă acum, in vederea înaintării neabătute a României spre comunism.într-un pronunțat spirit de lucru, de înaltă exigență partinică, conferințele au analizat aprofundat activitatea desfășurată de organizațiile de partid pentru aplicarea in viață a hotăririlor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., a hotăririlor conducerii partidului, precum și a propriilor hotăriri, stabilind planuri concrete de măsuri menite să ducă la ridicarea pe o treaptă superioară a întregii munci politice, educative, e- conomice. In acest sens, organizațiile județene de partid și-au asumat angajamente insuflețitoare, exprimate in telegrame și mesaje a- dresate Comitetului Central al Par

ticipants au analizat și pus în evidență căi și mijloace practice pentru a asigura mai buna valorificare a potențialului industrial al județului, mobilizarea maximă a forțelor in vederea sporirii productivității muncii și reducerii cheltuielilor materiale de producție, realizării de economii, reducerii consumurilor de energie electrică, combustibili și materii prime, îndeplinirii la termen a planului de investiții, creșterii eficienței întregii activități e- conomice, în interesul dezvoltării accelerate a economiei naționale. S-a acordat, totodată, o deosebită atenție măsurilor necesare în vederea încheierii neîntîrziate a tuturor lucrărilor agricole de toamnă și pregătirii optime a recoltei anului viitor, pentru obținerea unor producții cerealiere și zootehnice considerabil sporite, pentru continua îmbunătățire a activității economice în toate unitățile agriculturii noastre socialiste.O stăruitoare preocupare s-a manifestat în cadrul conferințelor față de problemele legate de ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, ale activității din domeniul aprovizionării, comerțului, serviciilor, construcției de locuințe, pentru mai buna satisfacere a cerințelor vieții lor de zi cu zi, a nevoilor lor social-culturale.Relevînd încă o dată deplina egali

nomică, socială și culturală, pentru politica partidului de amplasare rațională a forțelor de producție, de dezvoltare armonioasă și rapidă a tuturor județelor, hotărîrii lor ferme de a munci, într-o indestructibilă unitate, pentru înflorirea patriei comune — România socialistă.în cadrul conferințelor au fost totodată larg abordate problemele perfecționării conducerii activității economico-sociale, ale adîncirii democrației socialiste, ale atragerii tot mai active a maselor largi Ia conducerea și rezolvarea treburilor obștești.Un loc deosebit au ocupat în dezbateri multiplele aspecte ale activității politico-educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc, pentru formarea și

cii, ale dezvoltării activității de cercetare științifică în concordanță cu necesitățile producției materiale, ale stimulării creației literar- artiștice, de o înaltă ținută umanistă, cu un puternic conținut educativ.Conferințele s-au ocupat, de a- semenea, pe larg de căile și modalitățile afirmării tot mai puternice, in fiecare întreprindere, instituție, unitate social-culturală, a rolului conducător al organizațiilor de partid, perfecționării formelor și metodelor muncii politico-organizato- rice și educative, afirmării tot mai puternice a exemplului personal al comuniștilor, întăririi disciplinei de partid, sporirii capacității de mobilizare a organizațiilor de partid, îmbunătățirii activității de îndru

mare a organizațiilor de masă și obștești.Cu o deosebită forță au exprimat conferințele județene adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de politica externă și întreaga activitate internațională a partidului și stalului, care slujește intereselor vitale ale națiunii noastre, răspunzînd totodată din plin cerințelor internaționaliste ale consolidării forțelor socialismului, păcii, și progresului social în întreaga lume.în conformitate cu prevederile Statutului partidului și criteriile stabilite de plenara Comitetului Central, conferințele organizațiilor județene de partid au , ales noile organe conducătoare ale organizațiilor respective și delegații pentru Congres, desemnînd în același timp candidați pentru organele centrale de partidîn funcția de prim-secretari ai comitetelor județene de partid au fost aleși tovarășii : la Arad —• Andrei Cervencovici ; la Brăila — Dumitru Bălan ; la Constanța — Vasile Vîlcu ; Ia Covasna — Ferdinand Nagy ; la Dolj — Gheorghe Petrescu ; la Iași — Ion Iliescu ; la Ilfov — Constantin Drăgan ; la Mureș — Iosif Banc ; la Neamț — Ștefan Boboș ; la Satu-Mare — Ioan Foriș ; la Sibiu — Richard Winter ; la Vilcea — Vasile Mușat.în încheierea lucrărilor, conferințele au adresat telegrame Comitetului Central ăl P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se exprimă voința fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a transpune în viață mărețul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, pe care îl va adonta Congresul al XI-lea al partidului.
Publicăm în paginile a IlI-a și a IV-a:

© Hotăriri și mesaje adoptate de conferințele care au avut loc 
in județele Arad, Brăila, Covasna, Dolj, lași și SHsiti

© Candidații desemnați pentru organele centrale ale P. C. R. 
care vor fi alese de Congresul al Xldea

Planul pe patru ani ai 
cincinalului - îndeplinit! Zilnic anunțăm în paginile ziarului asemenea rezultate remarcabile. De această dată comunicăm această realizare de la COMBINATUL SIDERURGIC DIN REȘIȚA. In cei patru ani au fost produse peste prevederile inițiale de plan• 304 000 tone laminate,• 393 000 tone oțel,• 92 000 tone fontă,precum și alte produse siderurgice de mare importanță pentru economia noastră națională. Raportînd acest succes, siderurgiștii reși- țeni se angajează acum, in preajma Congresului al XI-lea al partidului, să facă totul pentru ca cincinalul actual să fie cu adevărat, pentru ei, nu numai cincinalul realizării pentru prima oară în istoria Reșiței a unui milion de tone de oțel, ci și a producțiilor record la celelalte sortimente.In ziua de 9 noiembrie a.c. și COLECTIVUL COMBINATULUI CHIMIC CRAIOVA a îndeplinii sarcinile de plan pe patru ani ai cincinalului. De menționat că această importantă unitate economică a îndeplinit planul la export, pe intregul cincinal, încă de la data de 15 septembrie. Aceste succese vor permite muncitorilor de aici să obțină pînă la finele a- hului tm-beneficiu suplimentar în valoare de peste 15 milioane lei.MAI MULT DE JUMĂTATE DIN NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR CONSTRUCTOARE DE MAȘINI GRELE au realizat, pînă a- cum, sarcinile pe patru ani ai cincinalului. Printre acesțea se numără mari unități ca întreprinderea mecanică Timișoara, ,,Unio“ Satu- Mare, „Tractorul" și „Rulmentul" din Brașov, de autoturisme din Pitești. cele constructoare de vagoane din Arad, Drobeta Turnu-Șeve- rin și Caracal, cea de utilaj chimic din Ploiești. „Independența“-Sibiu, Șantierul naval Drobeta Turnu-Se- verin și uzinele bucureștene „23 August", de mașini grele, „Samănă- toarea", întreprinderea de pompe ș.a.

Tractorul românesc în 89 
de țărî. Evenimentul onorează întreaga industrie socialistă a României. El a avut loc recent, cînd un nou lot de tractoare a fost expediat într-o țară unde tractoarele românești nu mai lucraseră încă, această țară — Suedia — fiind a 80-a in care se exportă puternicele mașini de acest gen fabricate la Brașov. Și încă o performanță a colectivului de aici : planul pe 4 ani ai cincinalului la export a fost realizat mult mai devreme, ceea ce înseamnă o depășire, pînă la a- ceastă dată, a prevederilor inițiale de plan cu peste 8 300 tractoare.

Importante economii de
materiale, combustibil și
energie. Succesele sînt consemnate, in 10 luni, în bilanțul a numeroase unități industriale. Reținem citevâ știri de ultimă oră. Prinreducerea consumurilor de materii
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ÎN PAGINA A Il-A

GALAȚI

LA VÎRSTA

DE AUR
l

...Numele de Crătești vine de la moșia ce i-a fost dăruită oșteanului Crăies- cu, in urma luptelor duse de Ștefan cu polonii ; Gă- neștii, Comăneștii, Cristeș- tii — de la meșiile atribuite căpitanilor de oaste Ga- r.ea, Coman, Cristea, care s-au distins în încleștările cu turcii, la Chilia ; Iveștii— de la moșia dată feciorilor pîrcălabului Ivașcu, căzut eroic la Războieni...Descifrarea genezelor toponimice pentru atîtea și atitea așezări din ținutul Covurluiului și nu numai de aici — unele atestate documentar poate chiar de pe timpul lui Ștefan, altele reținute în tradiția istorică— ar întregi tabloul secolelor dramatice scurse și prin aceste meleaguri românești. Poartă de trecere pentru valurile migratoare în drumul lor spre apus, locuri prefăcute în scrum de nenumărate ori, teatrul unor războaie pustiitoare, ținutul acesta, al Moldovei de Jos, cu capitala la Galați — „tîrgul de negoț cel mai vestit de pe toată Dunărea", cum îl numea Can- temir — a biruit incendiile și distrugerile, a rezistat vitregiilor și asupririlor. „Cavalerul trac" și „Cavalerii danubieni", așa cum ni se înfățișează aceștia in niște tăblițe votive descoperite întimplător în perimetrul fostului castru roman de la Tirighina — a- proape de Galați — proiec

tează în străvechea vatră a neamului nostru zbuciumul a peste două milenii de existență la confluența Dunării cu cele două riuri ale Moldovei — Șiretul și Prutul. Se păstrează și azi in rafturile cu 365 000 de volume ale Bibliotecii „V. A. Urechia" o „Istorie de patimă a Galaților" scrisă de un aponim și datată 29 noiembrie 1769, in care se spune printre altele : ,,Sărac oraș vestit 7 Cum te-au ars și te-au topit / Oh ! sărac tirg frumos / Mul ți le pling făr’ de folos / Că te văd acoperit // Și cu scrum de foc, cernit..." La atitea încercări ale „vestitei schele" așezată la răspintia drumurilor și rivnită precum un han cu toate cămările pline, nici că se putea așeza un motto mai potrivit ațelui timp decit o „istorie de patimă..."Dar pentru că aminteam „de cămările pline" rivni- te, documentele vremii a- rată că prin portul acesta milenar — triremele romane vor fi urcat desigur pînă aici, la Tirighina — erau exportate anual circa 1,5 milioane chile (o chilă= 45 kg) de grîu, din aproximativ 10 milioane cit producea întreaga Moldovă, 60 000 de oi, 3 000 de căi, utjt, brînză, grăsime, ceară, silitră pentru pulberăria armatei turcești, miere, sare, mari cantități de lemn de construcție. Țara aflată în jugul greu al asupririi și

înapoierii iși rupea pîinea de la gură, constrînsă de vremurile potrivnice ! La răstimpuri insă licăresc speranțe în împlinirea altui timp și cit de bine se potrivesc aici notațiile din ..România pitorească" apar- ținînd lui Vlăhuță : „Cînd pe cele două maluri ale Milcovului pornesc glasuri de frați să cinte : «Hai să dăm mină cu mină / Cei cu inima română», Galații ne dau pe Costache Negri, unul din cei mai învăpăiați apostoli ai unirii ; iar cind cele două principate ridi- că-n miinile lor o singură coroană și cer un domn pă- mîntean — Galații il dau pe Alexandru Ioan Cuza".Aici, in pragurile marelui fluviu, în portul — adevărat’ cazan cosmopolit — un C.Z. Buzdugan dă versiunea românească a „Internaționalei", iar mai înainte, la conacul din Min- jina al lui Costache Negri se intilneau unioniștii Nicolae Bălcescu, Mihail Ko- gălniceanu. Vasile Alecsan- dri, Ion Ghica ; aici scrie Nenițescu „Pui de lei", iar Anghel Saligny, savantul de renume mondial, inaugurează o inedită metodă de construcție în docurile portului ; aici un țăran dirz — 'era din Rogojeni — după ce a înlăturat în furtunosul și sîngeratul an 1907 pe primar, se recomandă la telefon însuși prefectului de județ : „Aici este Ghiță

Bujor, prefectul de Rogojeni. Vom veni la Galati, cu țăranii din Valea Horni- cei, ca să obținem pă- mînt“... ; aici, in apropiere de Tecuci, văd lumina zilei cei care vor rămine în cultura românească sub numele de Costache Conachi, Ștefan Petică, Hortensia Papadat Bengescu, Tudor Pamfile, Spiridon Popescu... Aici se scriu unele dintre cele mai vibrante pagini ale mișcării revoluționare, plătite cu jertfa de singe a docherilor și tram- vaiștilor Pascal Zaharia, Spiridon Vrînceanu, Spiru Plăcintării și ciți alții (una din sălbaticele represiuni din preajma primului război mondial a fost condusă de sublocotenentul Ton Antonescu. viitorul dictator fascist al României). Străvechea schelă iși ciști- gă, datorită fierbintelui ei spirit revoluționar, un al doilea nume care-i face cinste : „Portul roșu..."Și. ca de atitea ori în „istoria lui de patimă", i-a fost dat portului — spre care s-a îndreptat Bălcescu din exil, dar stăpînirea nu l-a lăsat să coboare de pe corabie, să calce pămîntul românesc, pe care l-a iubit atita — să fie iarăși pre-
Ilie TANASACHE 
Dan P1ĂEȘU

(Continuare în pag. a IV-a)

prime, materiale și energie, în UNITĂȚILE INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL CLUJ s-au economisit in acest an, față de normele de consum, peste 2 300 tone de metal, 94 700 tone combustibil convențional și peste ,30.8 milioane kWh energie electrică, cit mult peste angajamentul anual. Economii însemnate au realizat, și UNITĂȚILE MINIERE ALE JUDEȚULUI MARAMUREȘ, care au economisit 3 000 metri cubi lemn de mină. Cum ? Informația primită arată că la baza acestor economii se află utilizarea unor metode moderne de susținere a lucrărilor din subteran, care permit folosirea pe scară largă a înlocuitorilor de lemn de mină, precum și extinderea în abataje a unor tehnologii de exploatare cu tin consum specific redus de material lemnos.
Au realizat angajamen- 

tul anual reînnoit. Eslc- îr>- tr-adevă’r, un bun rezultat cu care harnicul colectiv de siderurgiști <Ie la ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI DIN ROMAN se mindrește. îndeplinirea angajamentului a avut loc cu 53 de zile mai devreme, obținîn- du-se astfel peste prevederile planului la zi o producție globală industrială in valoare de 50 milioane lei. Aceasta se regăsește ih livrarea suplimentară a 15 000 tone țevi din oțel fără sudură.
Filatura de bumbac din 

Alexandria în (funcțiune. Noua întreprindere este amplasată pe platforma industrială de est a orașului. Unindu-și eforturile și punînd în valoare capacitatea lor creatoare, constructorii, montorii, beneficiarul și proiectantul au ob-tî ținut acest succes — debutul noii: filaturi — cu două luni mai devreme față de termenul stabilit inițial.
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RAIDUL NOSTRU PE OGOARE

în numeroase unități economice din județul Dîmbovița se depun. în aceste . zile, eforturi stăruitoare pentru înfăptuirea sarcinilor de plan , și a angajamentelor asumate in în- \ trecere. în întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului. Dovada : în condițiile realizării unui volum de producție mai mare cu 21 la sută față de perioada corespunză* toare a anului trecut, 14 mari unități și-au îndeplinit, pînă la finele lunii octombrie din acest an, sarcinile ce le revetieau pe 4 ani ai cincinalului, iar sectorul de foraj Moreni, planul pe întregul cincinal, livrînd suplimentar economiei naționale însemnate cantități de energie electrică, țiței, utilaje pentru industriile chimică și petrolieră, piese de schimb, țesături din rial lemnos, finite.Calculeleunor rea

frigidere din Găești, cele consemnate de întreprinderile de strunguri „Saro" și de surse electrice „Romlux" din Tîrgoviște au influențat, in mare măsură, bilanțul economic, al județului pe această perioadă. In aceste mari unități surprinde neplăcut faptul că o serie de neajunsuri — abateri de la disciplina tehnologică. de la normele de ordine interioară. întîrzieri, lipsuri nemotivate. învoiri excesive — continuă să se mențină, ceea ce se materializează într-un ritm nesatisfăcător de producție, în alimentarea risipei sub diferitele ei ipostaze.O „radiografie" atentă a activității economice pune în evidență și alte

perseverent de organele și organizațiile de partid. Iată de ce concentrarea tuturor eforturilor pentru îndeplinirea planului, pentru recuperarea restanțelor reprezintă o manifestare de înaltă responsabilitate muncitorească.Din calendarul acestui an au mai rămas puține zile. Problema se pune direct : ce' măsuri se aplică pentru închiderea acestor.canale generatoare de deficiente și ce rezerve sînt mobilizate pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea integrală a planului 7 întrebarea a fost pusă în plenara cu activul a comitetului județean de partid, tuturor cadrelor de conducere și comitetelor

are loc o redistri- muncă calificată in secțiile de pro- de îndeosebi în producția

prefabricate din beton, bumbac, mobilă, mate- precum și alte produse însemnări din unități industriale ale județului Dîmbovițaîntocmite Ia întreprinderi, după a zece arată însă că date ția globală.ale județului, unele nu să-și realizeze integral ____ ________de plan, in timp ce contribuția altora este sub posibilitățile dotării tehnice, în ce constau cauzele care au generat asemenea neajunsuri și ce întreprind conducerile acestor unități, comitetele de partid, alți factori responsabili pentru recuperarea, în cel mai scurt timp, a rămînerii în urmă?La întreprinderea de frigidere din Găești, sarcinile de plan pe 10 luni nu s-au realizat în întregime, la producția fizică consemnindu-se un. minus de cîteva mii de frigidere cu compresor. Dacă adăugăm la aceasta cele peste 16 milioane lei imobilizări financiare, în mijloace circulante. faptul că productivitatea muncii pe un lucrător se situează sub sarcina prevăzută, din cauza excesului de personal tehnico-ad- ministrativ și depășirii numărului mediu scriptic de angajați, avem imaginea completă a consecințelor ce decurg din tolerarea unor deficiențe în întreprinderea a- mintită. Practic, valorificarea resurselor și a posibilităților de recuperare r. restanțelor trebuie să vizeze — în această unitate — straturile mai adinei ale activității economice și financiare, toate „izvoarele" capabile fiă asigure normalizarea situației, sporirea producției și a beneficiilor. Or. pînă acum, conducerea întreprinderii nu a reușit acest ctu. în ciuda sprijinului pe care primit și îl primește din partea miletului județean de partid multiple planuri.Alături de restanțele Fabricii

luni nu din au toate restanțele 
Din cele

nivelul încheie- âcest an, fost lichi- la produc- 42 ........au prevederileunități reușit
cauze care, așa cum se știe, dăinuie nu de azi, de ieri, ci mai de ipult timp. La timpul potrivit, ziarul nostru Ie-a prezentat, dar — după cum se vede — centralele industriale, ministerele de resort nu au întreprins acțiuni energice pentru înlăturarea lor. Este vorba de necorelarea sarcinilor de plan cu posibilitățile de realizare a acestora, de punerea în funcțiune cu intirziere a unor capacități de producție, pentru care unitățile au primit sarcini de plan de la începutul anului („Romlux" și „Saro"). de neajunsuri în domeniul aprovizionării cu materii prime și materiale, de lipsa pieselor de schimb, care au provocat mari întreruperi ale procesului de producție („Romlux" și întreprinderea de frigidere). Nu trebuie să se înțeleagă că cele înfățișate pînă acum, restanțele înregistrate se diatoresc numai furnizorilor de utilaje, neconcordanțelor pe linia aprovizionării. O răspundere cel puțin egală revine conducătorilor de unități, comitetelor de partid, care m-au reușit să • mptrime activității economice o desfășurare normală. Stă mărturie. în acest sens, următoarea stare de lucruri : în timp ce în unele din întreprinderile județului s-au înregistrat numeroase absente nemotivate, întirzieri și învoiri, pentru compensarea acestora s-a apelat, după vechiul și costisitorul obicei, la ore suplimentare, fără ca acestea să se concretizeze scontate.

de partid din Întreprinderile res- tanțiere. Dincolo de răspunsurile primite, susținute de planuri de măsuri și grafice de recuperare, pe decade si luni, comitetul județean de partid a inițiat acțiunea de a alcătui, în acest scop, pentru fiecare dintre aceste unități, colective de sprijin. Cadre de specialiști din unitățile economice fruntașe, cărora li s-au alăturat activiști de partid, reprezentanți ai centralelor industriale. își desfășoară în aceste zile activitatea în unitățile respective. O • parte din rîndul acestora s-au deplasat în tară, pentru a lua legătura cu furnizorii și a impulsiona livrarea utilajelor și a materiilor prime și semifabricatelor restante. La

nivelul județului buire a forței de pe întreprinderi ; ducție se intensifică activitatea colaborare.pieselor de schimb și a semifabricatelor. precum și intre întreprinderile republicane si cele de industrie locală. Cursuri de calificare și de ridicare a calificării, de specializare a muncitorilor pe operații și produse completează amplul program de redresare a producției inițiat de către comitetul județean de partid.Cum se știe, însă, recuperarea restantelor, atingerea unui înalt ritm de producție sint legate de folosirea eficientă a forței de muncă, a mașinilor și a materiei prime, realizarea planului hotărîndu-se în fiecare din întreprinderile amintite. Pentru aceasta este necesar să fie întărite disciplina de producție și în muncă, să fie respectate cu strictețe procesele tehnologice, normele de organizare interioară a întreprinderilor, să fie îndeplinite atribuțiile factorilor din unități, de la director pină la muncitor. în întreaga' această activitate, rolul hotărîtor îl au comuniștii, organizațiile de partid, care trebuie să imprime muncii politico- educative exigență și finalitate, să controleze îndeaproape modul de înfăptuire a planurilor de măsuri și graficelor de recuperare, cu răspunderi nominalizate, în așa fel îneît în cel mai scurt timp toate unită- •țile să-și îndeplinească ritmic și integral planul, să obțin^ noi și importante rezultate în întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului.

Pe întreg cuprinsul județului Mureș are loc zilnic o amplă desfășurare de forțe pentru a pune recolta la adăpost, in cel mai scurt timp și fără pierderi, pentru încheierea grabnică a însămînțării griului.Sfecla de Zahăr a fost recoltată pe întreaga suprafață, dar cantități însemnate — circa 20 000 de tone — mai sînt în cimp, netransportate, ră- mîneri în urmă semnalîndu-se . in cooperativele agricole Sînpetru, Dîm- ' etc. Concentrareaatelajelor, organi-

duș, Daneș, Batoș șl alte cîteva. Cooperativele agricole din Pogăcea- na, Band, Sărmașu, de pildă, mai au de însămînțat între 30 și 50 la sută din suprafețele planificate. După cum se apreciază la direcția agricolă județeană, însămințatul griului se va încheia în jurul datei de 15, noiembrie.

Constantin SOCI
corespondentul „Scinteli'

în rezultatele economice Evident, cazurile aduse cuție fac notă discordantă ocupările entuziaste, pline ponsabilitate ale multor colective de muncă din acest județ, cu conceptul de eficiență^ economică promovat

de locuințe activitatea
zAccelerarea rițrhului construcțiilor de locuințe — obiectiv principal al politicii consecvente a partidului nostru pentru creșterea continuă a niveldlui de trai al poporului — interesează, deopotrivă, pe viitorii beneficiari, ca și pe cei ce răspund de executarea la timp și în bune condiții a acestor lucrări. Este, deci, cît se poate de important ca mai ales acum, cînd timpul s-a răcit și iarna bate la ușă, să se întreprindă cele necesare pentru ca pe șantierele să se desfășoare neîntrerupt.In planul de construcții al T.C.M. Prahova, pentru anul ' 1975, sînt prevăzute 4 050 noi apartamente, cu aproape 700 mai multe decît în anul 1974. Pentru ca să se realizeze acest important volum de muncă, încă din septembrie * s-au luat o serie de măsuri organizatorice, astfel îneît, practic, a și început activitatea pentru realizarea unui larg front de lucru pe șantiere In vederea iernii. La solicitarea noastră, tovarășul inginer ION 

NTSTORICĂ — vicepreședinte al Consiliului popular județean Prahova — ne-a spus următoarele cu privire la stadiul finisărilor pentru a- partamentele anului ’74 și stadiul lucrări-

lor pentru apartamentele lui ’75:— înainte de toate, aș menționez că local de con- și-a realizat pe 4 ani ai din Aplicindu-se a- cordul colectiv (peste sută din conlucrează în folosindu-se

vrea săTrustul strucții planul cincinalului încă vară.75 la structori acord), mijloace de mecanizare • largă s-a reușit să se obțină un serios avans în predarea a- partamentelor din planul acestui an. Astfel, s-au predat la cheie — din ianuarie și pînă în prezent — peste 2 400 de apartamente, în Ploiești, și în muncitorești, fapt înseamnă că lucrează mult mai repede decît ne-am planificat.
Cîmpina alte localități Acest se

Care

bu, Voivodeni mijloacelor auto, zarea de formații mixte — pe terenurile cel mai greu accesibile — pentru încărcatul mecanic cu ajutorul greiferelor și folosirea în acest mod mal intensă a tractoarelor și remorcilor dau certitudinea încheierii transportului sfeclei în maximum 4 zile.Acțiuni ample se desfășoară pentru urgentarea culesului porumbului. Ca urmare a măsurilor coordonate întreprinse de Mureș, împreună

*In cursul acestei săptămîni, lucrătorii din agricultura județului Covas- na au livrat ultimele cantități de

țial la recoltarea porumbului nume» roase echipe de muncă patriotică, formate din funcționari și elevi, cadre didactice de la sate. Pînă acum, 14 cooperative agricole din județul Bistrița-Năsăud au terminat recoltarea porumbului și există condiții ca, pe ultimele 3 000 ha, această importantă lucrare să fie. terminată pină spre mijlocul săptămînii viitoare, poate chiar mai. repede.Deosebit de anevoios se desfășoară Insă lucrările de insămînțare a griului. Multe terenuri, datorită precipitațiilor abundente, au exces de apă. Pornindu-se de la această situație, ținindu-se seama că mai .sînt de insămînțat cu grîu aproape 6 000 de hectare, a fost luată măsura să fie Insămînțate, în special, terenurile ușoare. în fiecare unitate a- gricolă, specialiștii urmăresc zilnic starea terenului pe fiecare parcelă ți, pe măsură ce pămîntul se zvîntă, se trece lapregătireaDirecția agricolă ______  cu consiliile inter- cooperatiste privind transportul porumbului spre bazele de recepție, fabricile de nutrețuri combinate, depozitele proprii, se simte o substanțială îmbunătățire.Atenția specialiștilor se îndreaptă, de asemenea, sprl lucrări de calitate la semănatul griului, urmărindu-se compensarea ieșirii din perioada optimă, prin folosirea unor cantități mai mari de să- mînță. Lucrarea nu a fost încheiată încă de nici un consiliu intercoopera- tist, ci doar de un număr restrîns de unități, ca cele din .Balda, Cuci, Lu-

efectuarea unor

Avansul de timp ciștigat a dat posibilitatea constructorului să se ocupe mai te-

cutăm, la 1 100 de a- partamente lucrările de închidere sînt terminate.are, prin urmare, front, de chipele de timplari, de tricieni, pot tot Am din

Constructorul un lucru, și e- de mozaicari, elec- de mecanici lucra din plin pe timpul vizitat șantierele Ploiești, Cîmpina,

mai ! a lucrărilor, mecaniza încă număr de lucrări,
friguros.

fondul de stat, depășind peste 10 000 tone. Merită cooperativele din Sîn- a livrat peste prevederi tone cartofi, Turia — cu
cartofi la planul cu evidențiate zieni, care peste 3 090 o depășire de peste 2 500 tone, Tîrgu- Secuiesc — 2 400 tone, Mărtineni — peste 1 900 tone. Acum, la ordinea zilei sînt încheierea recoltării sfeclei de zahăr și executarea arăturilor de toamnă. Pînă la data de 8 noiembrie a.c. s-au recoltat peste 70 la sută din suprafețele cu sfeclă de zahăr și au fost arate 50 la sută din terenurile destinate culturilor de primăvară. Bine se lucrează la cooperativele agricole din Ojdula, Sîn- zieni. Chichiș, Ilienl, Sîntionlunca, Ghidfalău, Aita Mare care, în cîteva zile, vor termina recoltarea sfeclei de zahăr. Nu același lucru putem spune despre cooperativele Lemnia, Sfîn- tu-Gheorghe, Dalnic, P.etriceni, Po- ian.O atenție mal mare trebuie acordată transportului sfeclei de zahăr. Cooperativele agricole din Lemnia, Petriceni, Poian, Bicsad, Bodoc nu au transportat nici o tonă de sfeclă, iar cele din Boroșneul Mare și Ghe- lința doar cîteva sute de tone. Iată o constatare care impune luarea unor măsuri enerșice pentru grăbirea ritmului de transport în toate cooperativele agricole, astfel îneît să nu se piardă nimic din recolta acestui

★ninsorile care au căzut Bistrița-Năsăud au îm- desfășurarea normală a lu- în cimp. Acum, se lucrează cu toateumane, la de toamnăîn

arăturilor ți germinativ. la
efectuareapatului

★ unor măsuri eficiente județean

meinic și mai din vreme de crearea frontului de lucru pentru realizarea locuințelor prevăzute in planul anului viitor. Astfel, dintr-o recentă analiză făcută de către comitetul executiv al consiliului popular județean reies următoarele : din 4 050 a- partamente — plan pe anul 1975 — s-auînălțat și se găsesc, în diferite faze de construcție 2 280. Ceea ce ne bucură și mai mult e faptul că în anul a- cdsta, la ora cînd dis-

Florești , Slănic-Pra- hova și am certitudinea, după cele ce am văzut și am analizat cu colectivele de constructori, sfîrșitul numărul telor cu se va2 800—3 000. Pot să a- firm că, din acest punct de vedere, pe frontul construcției de locuințe avem cea mai bună situație din ultimii 5 ani de zile.Evident, ne bizuim pe industrializarea în-

că pînă la anului 1974 apartamen- lucrări inchi- ajunge la

tr-o măsură și mare Vom un i vom trece la sistemul de construcții in co- fraje plane universale. Alături de sistemul panourilor mari de prefabricate (avem un poligon bine pus la punct pe județ pentru realizarea acestor panouri), sistemul nov ne va asigura o creștere simțitoare a productivității muncii — la lucrările primare, mai ales. în felul cesta se poate acorda timp suficient operațiilor de finisare, astfel îneît să se asigure apartamentelor un confort și deziderat al locata- am avut grijă

a-
plus de frumusețe, permanent rului. Noi pînă acum _ . lucrările interioare finisaj. Dar — de să n-o recunoaștem ? — presați uneori de termenul de predare, constructorii n-au mâi ptitut face unele remedieri, la lucrări de tencuieli. vopsitorii,

Și de de ce

zugrăveli etc. — defi- . ciențe care se observă puțin mai tîrziu. Prin crearea încă de pe a- cum a unui front larg de lucru pentru execuțiile de finisaje din interiorul locuințelor — dezideratul viitorilor locatari, dar și al nostru, va putea fi împlinit. De altfel, trebuie să spun că în adunările generale de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid de pe șantiere, în toate ședințele de analiză, muncitorii, maiștrii, inginerii s-au angajat — în cinstea apropiatului Congres al partidului — să înregistreze atit succese cantitative, cit și calitative, dind familiilor prahovene nu număr maiapartamente, locuințe mai frumoase,
numai mare dar un deȘimai confortabile.

Corisîantî’i 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii”

cu marca „ClujeanaMarca „Clujeana" este imprimată pe o bogată paletă sortimentală de încălțăminte fabricată la Combinatul de piele și încălțăminte cu același nume din municipiul Cluj-Napoca, și care și-a cîștigat un binemeritat renume atit pe piața internă, cît și pe cea internațională. Mai nou însă, marca „Clujeana" este incrustată și pe unele mașini și utilaje realizate tot aici. Au fost asimilate peste 3 008 de repere de piese de schimb, de o mare diversitate, eliminîndu-se aproape complet importul. S-au executat, de asemenea, 250 de utilaje cu care au fost dotate fabricile, secțiile și atelierele combinatului.Combinatul „Clujeana" a devenit de curînd și furnizor de utilaje și instalații pentru alte întreprinderi și fabrici de profil. Se află în curs de execuție 10 mașini de presat talpă pentru fabricile de încălțăminte Huși, Pitești, Timișoara, 6 șini de debavurat tălpi de ciuc pentru întreprinderea spume poliuretanice din Timișoara (din. care 2 au și fost livrate), 3 mașini de scos calapoade și 3 de ștampilat fețe pentru întreprinderea din Huși, o mașină de scămoșat talpă pentru „Bihoreana" din Marghita ș.a.

Ploile și în județul piedicat crărilor intens, ce și turilor rea terenurilor mînțărilor.Pretutindeni, în toate comunele șl satele se desfășoară ample acțiuni în vederea recoltării porumbului și în- magazinării acestuia. -Așa, de exem- .plu, la cooperativa agricolă Miceștii de Cimpie, lucrau la strînsul porumbului, transportul acestuia, in pătule și la tăierea cocenilor peste 1 000 de cooperatori. O intensă mobilizare de forțe se constată și la Budești, Lechința, Șin- tereag și în alte localități. Trans- pu'nindu-se în fapt indicațiile date de biroul comitetului județean, de partid, zilnic dau un ajutor substan-

forțele mecani- recoltarea cul- și la elibera- vederea însă-

în urmaluate de biroul Comitetului ..de partid Bacău pentru intensificarea recoltării porumbului, 25 de unități — cooperative agricole și ferme I.A.S. — au încheiat această lucrare. La Solonț, Ardeoani, Burdusaci, Mă- girești, Filipești și în alte unități se lucrează la strînsul recoltei de pe ultimele hectare. Pînă la această dată, în cooperativele agricole porumbul a fost strîns de pe aproape 90 la sută din suprafața cultivată. Prin larga mobilizare de mijloace mecanice și forță de muncă de la sate și sprijinul acordat cooperatorilor și lucrătorilor din I.A.S. de către muncitori, funcționari, elevi și ostași s-au creat condiții ca, într-o săptămînă, recoltatul porumbului să se încheie în toate unitățile agricole. Pe tarlalele I.A.S. Traian, bunăoară, lucrează la recoltat cîte 600 de oameni. Inginerul Corneliu Brudin ne spunea că pentru a elibera terenul într-un timp cît mai scurt, porumbul se taie cu tot cu coceni, iar depănu- șatul se face staționar, cu combina. Aici, 70 de tractoare zori și pînă noaptea la efectuarea arăturilor. Pînă acum au fost efectuate ogoare pe o suprafață de peste 1 200 hectare teren de pe care «-a recoltat porumbul.Cu aceeași hărnicie se lucrează și pe tarlalele cooperativelor agricole din Bîrsănești, Izvorul Berheciului, Găiceana, Livezi. în pofida ploilor din ultimele zile, roadele cîmpului sînt adunate și înmagazinate. Concomitent se eliberează terenurile, se execută arăturile. Pînă acum au arate peste 29 000 hectare.în unele cooperative «e crează cu încetineală. Astfel, la muiești, Valea Seacă, Bucium, Blaga sînt sute de hectare cu porumb ne- cules sau cu coceni. în aceste unități se recoltează doar cîte zece hectare pe zi. Organizațiile de partid din aceste localități trebuie să ia . măsuri' asigure rilor la

lucrează din

fost
lu-Hu-

trebuie să ia operative; eficiente, care să participarea tuturor locuito- strinsul recoltei.
Ioan SUCIU 
Tomorl GEZA 
Ion ANGHEL
Gh. BALTĂ
corespondenții „Scinteil"

z Programul și Directivele Congresului al XI-lea al partidului— proiecte de documente care întrunesc adeziunea deplină a comuniștilor, a întregii națiuni— înfățișează tabloul măreț al dezvoltării multilaterale a României, viitorul comunist al poporului român. Se desprinde cu toată claritatea, din aceste documente programatice, că preocuparea consecventă fundamentală a partidului, țelul suprem al politicii sale, rațiunea însăși a edificării socialismului multilateral dezvoltat și sensul a tot ceea ce înfăptuim constau în creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor, satisfacerea cît mai deplină a nevoilor întregului popor, asigurarea condițiilor pentru afirmarea plenară a personalității umane. în acest sens, proiectul de Program fixează, între direcțiile fundamentale în care va acționa partidul pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, „ridicarea nivelului general de civilizație, al vieții materiale și spirituale a poporului, situarea permanentă in centrul’ întregii politici a partidului și statului a omului — factorul determinant al întregii dezvoltări sociale — a satisfacerii voilor sale Iulie".La temelia continua ridicare a nivelului de trai, partidul și statul nostru a- șează dezvoltarea in ritm intens a economiei naționale, creșterea puternică a venitului național, Justețea acestei orientări este din plin confirmată de viață. Numai sporirea accelerată a a- vuției naționale, a venitului național poate asigura baza trainică și mijloacele necesare care să permită punerea la dispoziția populației a unor cantități din ce în ce mai mari de bu-

nive
cerințelor și ne- in continuă evo-

neeoii

eforturilor pentru

nuri, cît și mărirea veniturilor directe ale celor ce muncesc. Altă sursă de creștere a nivelu- lui de trai nu există și nu poate exista în societatea noastră socialistă. Iată de ce, cu deplin temei, în proiectele de Program și de Directive, politica privind creșterea venitului național și politica în domeniul ridicării nivelului de trai al întregului popor sînt abordate într-o strîn- să interdependență., In aceste direcții, ca urmare a creșterii în ritm înalt a venitului național — în 1990, venitul național va depăși de 3,5—3,8 ori. nivelul din 1975 — se vor aplica sistematic măsuri de sporire a veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în unui raport cît mai just între veniturile mari și cele mici, urmărindu-se înfăptuirea consecventă a principiului socialist al repartiției după cantitatea și calitatea muncii, după contribuția fiecăruia la dezvoltarea societății, a principiilor etiQÎL* Și ecnTtății socialiste. Astfel.

care ar putea avea efecte negative asupra dezvoltării forțelor de producție — urmărindu-se aplicarea consecventă a principiilor eticii și echității socialiste.Corespunzător amplificării veniturilor populației, desfacerile de mărfuri vor spori intr-un ritm mediu anual de 7,5—8,5 la sută, asigurîndu-se îmbunătățirea consumurilor a- limentare pe baza normelor fiziologice optime Și satisfacerea necesităților raționale de îmbrăcăminte și încălțăminte. în a- cest domeniu, avînd în vedere tendințele inflaționiste pe plan mondial, capătă o importanță cu totul deosebită prevederea din proiectul de Directive, potrivit căreia, politica de prețuricondițiile

din ma- cau- de

își găsește expresia o trăsătură definitorie a politicii partidului nostru, a statului socialist, care deținînd și administrînd in interesul celor ce muncesc întreaga avuție socială, preia asupra sa sarcini vaste în ceea ce privește dezvoltarea invățămîn- tului și culturii, ocrotirea sănătății, pensiile, asigurările sociale ș. a. Prin aceasta, societatea va urmări satisfacerea cerințelor generale ale populației, a necesităților de învățămînt, o- crotire a sănătății, odihnă, cultură, ale tuturor cetățenilor, a- sumindu-și într-o măsură tot mai mare sarcina creșterii și îngrijirii tinerei generații, asigurării unor condiții de viață demne pentru bătrîni. Aseme-

Tînărul colectiv de muncă al Combinatului de lianți de la Cimpulung Muscel se preocupă stăruitor, de creșterea indicilor de utilizare . a agregatelor, în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă. Numai în primele 8 luni din acest an, cimentiștii au realizat o producție-marfă supli- ■ mentară în valoare de circa 7 milioane lei, depășind cu 1,7 milioane lei angajamentul asumat pe întregul an. La temelia acestor realizări au stat seriozitatea și competența cu care muncesc cimentiștii de aici, hărnicia și dăruirea în muncă. Eforturi vizibile se depun și pentru asigu-
care circa 2,5 milioane în orașe, realizîndu-se totodată transformarea radicală a înfățișării orașelor și satelor noastre. Concomitent, încă din cincinalul viitor se va dezvolta puternic rețeaua de creșe, cămine și grădinițe de copii, urmărindu-se satisfacerea integrală în această perioadă a nevoilor populației in acest domeniu. Umanismul politicii partidului în privința îmbunătățirii continue a condițiilor de viață materiale și spirituale a celor ce muncesc ■se afirmă plenar și prin acțiunile complexe, extrem de vaste prevăzute in domeniul ocrotirii sănătății și dezvoltării fizice și psihice

I, veniturile totale reale ale populației urmează să crească in oinei naiul viitor cu 35—37 la sută, iar niturile reale totale pe cuitor se vor mări de 3—3,5 în 1990, față de 1970.Retribuirea după muncă constitui în continuare — cum arată documentele Congres al ridicării nivelului de trai al populației. Sistemul de retribuire va oferi posibilitatea diferențierii veniturilor, în scopul cointeresării oamenilor in îndeplinirea rolului ce le revine în procesul de producție, evitîn- du-se apariția unui decalaj prea mare între venituri, precum și orice nivelare mic-burgheză.

ve- lo- oriva așa pentru elementul hotărîtor

va urmări încadrarea prețurilor bunurilor de consum în cuprinsul limitelor din plan și. pe a- ccastă bază, asigurarea creșterii ' necontenite a puterii de cumpărare a populației.Pe lingă veniturile directe obținute din retribuirea muncii, oamenii muncii beneficiază și vor beneficia și mai substanțial de fondurile alocate de stat pentru organizarea unei bogate vieți social-culturale. Fondurile sociale de consum urmează să reprezinte, spre sfîrșitul deceniului viitor, 39—32 la sută din totalul veniturilor populației, majorîndu-se toate categoriile de pensii, precum și alocațiile pentru copii, cheltuielile social- culturale ale statului. în aceasta

r.ea acțiuni vor contribui la a- ' coperirea unitară a unor nevoi generale, nu in funcție de venituri, ci de cerințele fiecărui individ, de necesitățile concrete, diferențiate ale dezvoltării o- rhului, ale înfloririi personalității umane,în lumina prevederilor din proiectele de Program și de Directive, se detașează ca o componentă fundamentală a politicii partidului și statului de ridicare a nivelului de, trai, preocupările pentru rezolvarea în linii generale, pînă in 1990, a problemei locuințelor. In perioada 1976—1990 se vor construi 3—3,5 milioane locuințe, din

armonioase a oamenilor muncii, prelungirii duratei vieții membrilor Se va materială a sănătății, se va lărgi și perfecționa rețeaua de asistență
active a societății, dezvolta baza ocrotirii
sanitară policlinici, spitale, de exi- mo- mă-

preventorii, case naștere, la nivelul gențelor medicale ■ vor fi luatedernesuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă și viață în vederea conservării și întăririi sănătății publice. O atenție deosebită se va acorda ocrotirii mamei și copilului, creării unor condiții optime de naștere și îngrijire a noilor născuți, asigurării ridicării corespunzătoare a natalității, reducerii mortalității, sporirii populației patriei.Demnă de remarcat pentru amploarea acțiunilor privind ridicarea nivelului de trai, material ■ și spiritual al poporului este accentuarea procesului . de dispariție a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, prin mecanizarea și automatizarea proce-

rarea stocului „tampon" de materie primă pentru perioada de iarnă (la calcar s-a și atins nivelul perjtru decembrie), a pieselor de schimb necesare efectuării la timp și de calitate a reviziilor si reparațiilor. Totodată, s-au luat măsuri de întărire a asistenței tehnice, atit pe secții și ateliere, cit și de specialitate, prin promovarea în funcții de conducere a unor oameni activi și cu o bună experiență. La toate acestea se adaugă grija neobosită pentru obținerea unor( produse de cea mai bună calitate.
Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteil"

selor de producție, creșterea gradului de calificare a oamenilor muncii, lărgirea orizontului lor de cultură și apropierea nivelurilor de cunoștințe. Totodată, se vor obține noi și importante progrese în lichidarea tot mai puternică a deosebiri- lor esențiale dintre munca în a- griculiură și cea din industrie — ca rezultat al mecanizării și chimizării agriculturii. Munca în agricultură va deveni tot mai mult o variantă a muncii industriale. Pe această bază se vor asigura ridicarea bunăstării țărănimii, dezvoltarea localităților rurale, realizarea unui raport just, echitabil, între condițiile de viață de Ia orașe și cele de la sate. Și încă un fapt semnificativ pentru grija față da om : pe temelia creșterii productivității muncii în toate ramurile de activitate, în cincinalul viitor se vor crea condiții pentru reducerea treptată a săptămînil de lucru Ia 42—44 de ore, iar pînă la sfîrșitul deceniului următor Ia 40—42 ore.Grija pentru om, pentru înnobilarea sa spirituală se manifestă pregnant și pe planul educației politico-morale, al formării unui om nou, cu o Înaltă conștiință socialistă, cu o ridicată ținută morală. Firește, este vorba de una dintre cele mai complexe „bătălii" pe care le dă și le va da societatea noastră socialistă, pune o activitate cativă stăruitoaretarea omului de tot ceea ce este vechi și perimat, de mentalitățile înapoiate, pentru întronarea fermă a principiilor eticii și echității socialiste.

ceea ce im- politico-edu- pentru elibe-

Prof. unlv. dr.
Ion CAPANU■ J
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DETENEassTelegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășuluiNicolae Ceaușescu, hotărîri ale conferințelor
ARAD
Din telegramăîn atmosfera de puternic avînt creator cu care întregul nostru popor intimpină marele forum al comuniștilor — Congresul al XI-Iea al Partidului Comunist Român — participant^ la Conferihta organizației județene de partid Arad exprimă, cu legitimă mîndrie, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile arădene — români, maghiari, germani și de alte naționalități — adeziunea și atașamentul profund la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, acordul total față de proiectele de Program și de Directive elaborate de partid, față de Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea.Cu gîndul la viitorul luminos al patriei, magistral prefigurat în documentele pentru Congres, nutrind cele mai sincere sentimente de prețuire și respect fată de dumneavoastră, comunist devotat și internaționalist consecvent, ne facem mesagerii dorinței și voinței comuniștilor arădeni, ai tuturor locuitorilor acestor meleaguri, pentru a propune și susține cu căldură realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Oamenii_ muncii din județul Arad, în frunte cu comuniștii, văd in această alegere, care exprimă voința întregului partid, a întregii națiuni, un act politic de cea mai mare însemnătate pentru destinele poporului român, garanția fermă a înfăptuirii cu succes a tuturor hotăririlor ce vor fi adoptate de Congresul al XI-lea.Vă informăm, stimate tovarășe secretar general, că in spiritul de înaltă exigență pe care partidul, dumneavoastră personal îl imprimați întregii vieți politice, economice și sociale din tara noastră, conferința organizației județene de partid a analizat cu profundă răspundere comunistă modul în care organele și organizațiile de partid, comuniștii se preocupă de înfăptuirea hotăririlor adoptate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, activitatea desfășurată de toți cel ce muncesc în județul Arad pentru realizarea cincinalului înainte de termen.Vă raportăm că, mobilizați de organele și organizațiile de partid, oamenii muncii din industria județului Arad au îndeplinit prevederile pe 4 ani ai cincinalului actual cu două luni și jumătate mai devreme, ceea ce ne va permite ca pînă la sfîrșitul anului să obținem o producție suplimentară de circa 2,3 miliarde lei.Lucrătorii ogoarelor județului, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii participă în aceste zile cu abnegație și hotărîre la efectuarea în bune condiții a lucrărilor din campania agricolă de toamnă, acționează energic pentru asigurarea recoltei anului viitor. Harnicii crescători de animale din județul Arad au asigurat depășirea planului pe 10 luni la producția de carne în proporție de peste 101 la sută.însuflețiți de mărețele perspective prefigurate de Programul partidului, de Directivele Congresului al XI-lea, care vor ridica patria noastră pe noi culmi ale progresului și civilizației, conferința organizației județene de partid, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul' Arad, asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășă'Nicolae Ceaușescu, că: vom milita neabătut pentru înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal înainte de termen, pentru creșterea continuă a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile vieții economico-sociale, că vom munci cu pasiune, dăruire și inaltă răspundere patriotică pentru înfăptuirea marilor sarcini ce vor fi stabilite de Congresul al XI-Iea al partidului, aducîndu-ne astfel contribuția la făurirea soM»*-' _ i socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației ludețene de partid, în con

sens deplin cu hotârîrile adunărilor și conferințelor 
de dări de seamă și alegeri, cu voința comuniștilor, 
a tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
arădene, cu sentimente de oleasă bucurie și deplină 
satisfacție, dă o înaltă apreciere activității multila
terale desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului și statului nostru.

Din practică, din rezultatele concrete pe care nl 
le oferă dezvoltarea multilaterală a patriei noastre, 
se desprind cu multă precizie marile calități șl vir
tuți ale secretarului general al partidului și pre
ședintelui Republicii Socialiste România. Se degață 
devotamentul nestrămutat pentru cauza socialismu
lui șl comunismului, identificarea totală cu năzuin
țele șl aspirațiile poporului român.

Ca om și militant comunist, animat de o nețărmu
rită dragoste de popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează cu fermitate pentru promovarea umanis
mului socialist, a normelor eticii și echității socia
liste, pentru fericirea și bunăstarea tuturor celor ce 
muncesc. Avind un impresionant talent de 
conducător de mase, secretarul general al parti
dului se preocupă în permanență de creșterea rolu
lui conducător al partidului, de făurirea cadrelor de 
militanți de care are nevoie partidul șl societatea 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este caracterizat 
printr-o gîndire profundă, continuu alimentată de cu
noașterea concretă a realităților noastre naționale, a 
experienței altor popoare, printr-un spirit internațio
nalist autentic, ce se exprimă în fermitatea cu care 
promovează relațiile de prietenie cu toate țările so
cialiste, cu toate partidele comuniste și forțele pro
gresiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Arad, 
asemenea întregului popor, își exprimă recunoștința 
vie, sentimentele arzătoare de dragoste, admirație și 
prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
conducătorul încercat, care ne conduce cu ferml- 

1 tate pe drumul socialismului și comunismului.
Pentru devotamentul nemărginit cu care silește 

aspirațiile și năzuințele poporului, cauza socialismu- . 
1 lui și comunismului, pentru jnaltele calități de om și 

militant comunist, conferința organizației județene de 
partid hotărăște să încredințeze delegaților la Con
gresul al XI-lea mandatul ferm de a alege; în înal
ta funcție de secretar general al partidului, pe pa
triotul înflăcărat, cel mai stimat și Iubit fiu al po- 

j porului român — pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

>Candidași peniru organele centrale 
ale partidului

Nicolae Bozdog, Ion Brad, Andrei Cervencovici, 
Liviu Derban, Petre Glăvan, Gheorghe Goina, Ni
colae Iosif, Nicolae Mareea, Neculaiu Moraru, Ni
colae M. Nicolae, Ioan Românu, loan Tudose, Ilie 
Veriieț.

BRĂILA
Din telegramăDelegații și invitații la Conferința organizației județene de partid Brăila, dind glas adeziunii lor depline față de proiectele de Program și Directive, față de Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea, sxprimîndu-și hotărîrea fermă de a face totul pentru 

aplicarea în viață a acestor documente programatice, aduc un fierbinte salut comunist conducerii partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, odată cu asigurările depline ale întregii populații din județ de a urma cu fidelitate strălucitul dumneavoastră exemplu în dăruirea și devotamentul cu care acționați pentru accelerarea procesului de înfăptuire a noii istorii a României socialiste.într-o atmosferă intensă de lucru, călăuzindu-ne după prețioasele indicații date de dumneavoastră cu prilejul recentelor vizite de lucru în diferite județe ale țării, am analizat partinic, în spirit critic și autocritic, întreaga activitate a organizațiilor de partid, stabilind măsuri politico-organizatorice menite să asigure realizarea și depășirea la toți indicatorii a planului pe acest an și înfăptuirea cincinalului înainte de termen, intensificarea activității politico-educative și perfecționarea stilului muncii de partid.Militînd neobosit pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, am parcurs o etapă bogată în înfăptuiri deosebite în toate domeniile de activitate. A crescut neîncetat rolul organizațiilor de partid în conducerea vieții social-economice, am dezvoltat și perfecționat continuu industria și agricultura județului, s-a asigurat un cadru larg, democratic, participării tuturor celor ce muncesc la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, acționînd, în a- celași timp, cu consecvență revoluționară, pentru în
• „Aprobăm întru totul Programul partidului, Directivele 

Congresului și Tezele C. C. al P. C. R., angajîndu-ne să facem 

totul pentru traducerea lor în viață, pentru perfecționarea 

activității organizațiilor de partid, pentru accelerarea dez

voltării economice și creșterea bunăstării poporului, pentru 

înflorirea României social iste11.
■ ; iv ....... .

® „Pentru strălucitele calități de conducător comunist, pentru ■- ■
:':r;n ■ ? , : „ y „ .

r» notărilor în elaborarea politicii interne și externe 
a partidului și statului, pentru activitatea neobosită în 

slujba fericirii poporului român, a cauzei generale a socia

lismului și comunismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

să fie reales secretar general al partidului11.

tronarea în viață a principiilor de etică și echitate socialistă, trăind și muncind în chip comunist, așa' cum ne îndemnați dumneavoastră.Ințelegînd semnificația patriotică a chemării adresate de dumneavoastră, de a îndeplini înainte de termen actualul cincinal, vă raportăm că la 30 septembrie a.c. am realizat sarcinile de plan la producția globală industrială pe patru ani ai cincinalului, avind toate condițiile create ca pînă la sfîrșitul anului să obținem o producție globală industrială de peste 2,5 miliarde lei. Aceste ritmuri, care depășesc prevederile inițiale ale cincinalului, se vor materializa în livrarea suplimentară, pînă la sfîrșitul anului, a 1,25 milioane tone țiței extras, 100 000 tone laminate, 73 milioane kWh energie electrică, 3 000 tone carton, 575 milioane lei confecții. 1 000 tone ciment și alte produse.Realizări însemnate am obținut și în agricultură, cu toate că în acest an am avut de înfruntat condiții deosebite, generate în mare parte de seceta îndelungată. Astfel, s-a încheiat însămînțatul griului pe întreaga suprafață de 82 500 ha, s-a terminat recoltatul la principalele culturi, livrîndu-se pînă în prezent statului importante cantități de grîu, porumb, floa- rea-soarelui, struguri, sfeclă de zahăr, legume, cartofi, carne, lapte și alte produse agroalimentare.Datorită politicii științifice, realiste a partidului nostru, de repartizare judicioasă a forțelor de producție, județul Brăila se înscrie încă de pe acum Ia cotele stabilite pentru 1980, iar la sfîrșitul cincinalului viitor va. atinge o producție globală industrială de aproape 20 miliarde lei Această dinamică, nemaicunoscută de județul nostru, ne însuflețește și mai mult și vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că în cinstea zilei de 23 August 1975 organizația județeană de partid Brăila va raporta îndeplinirea integrală a sarcinilor actualului plan cincinal și lansarea și mai viguroasă pe coordonatele luminosului program prefigurat de-documentele pregătitoare ale Congresului al XI-lea al P.C.R.Exprimind cele mai alese .gînduri și sentimente ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile brăilene, dăm mandatul delegaților la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. de a se face mesagerii dorinței noastre unanime ca dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție de secretar general al partidului. Vedem în această alegere recunoașterea meritelor dumneavoastră deosebit de mari în conducerea partidului, în 'fundamentarea și aplicarea consecventă a liniei generale a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, garanția realizării cu succes a programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom lupta cu ardoare și devotament, avîndu-vă drept exemplu, pentru traducerea în viață 
a documentelor istorice ce vor fi adoptate de Con

gresul al XI-lea, militînd cu consecvență revoluționară și elan muncitoresc pentru accelerarea procesului de făurire a României noi, comuniste.
Hotărîrea Conferinței

întrunită în conferința pentru dare de seamă 
și alegeri, organizația județeană Brăila a P.C.R. 
susține, în unanimitate, cu entuziasm și cu de
osebită căldură, propunerea întregii noastre na
țiuni ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului român, să fie reales la Congresul 
al XI-lea în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Hotărîrea noastră 
fermă se întemeiază pe profunda prețuire pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii brăileni o acordă 
activității desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în decursul întregii vieți consacrate 
binelui poporului, cauzei revoluționare, construirii 
socialismului șl comunismului.

Marile succese obținute in întreaga viață eco- 
nomlco-socială, începînd cu Congresul al IX-lea 
și continuînd cu cel de-al X-lea Congres, sînt in
disolubil legate de vasta muncă politico-organiza- 
torică a partidului, de activitatea conducerii sale 
și, în mod deosebit, a tovarășului Nicolae

Ceaușescu. întreaga politică Internă șl Interna
țională, toate transformările adinei, înnoitoare pe
trecute, toate sarcinile șl obiectivele cutezătoare 
stabilite poartă amprenta personalității secretaru
lui general al partidului, care a imprimat activității 
partidului un suflu înnoitor, dinamic, de inaltă exi
gență și responsabilitate pentru destinele patriei.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului reprezintă pentru noi, pentru întregul po
por, garanția amplificării succeselor de pînă acum, 
transpunerii'întocmai în viață a obiectivelor însufle- 
țitoare ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., a liniei generale politice interne și externe, 
înfloririi continue a României socialiste, a pros
perității și fericirii întregului popor,

Dînd glas voinței fierbinți a membrilor de partid, 
a tuturor locuitorilor județului, Conferința organi
zației județene Brăila a Partidului Comunist 
Român se alătură dorinței exprimate de întregul 
partid, de întregul popor, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător de partid și de 
stat, să fie reales de Congresul al XI-lea in 
funcția de mare răspundere de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Candidați! penhu organeie centrale 
de palidului

Dumitru Bălan, Paraschiv Benescu, Ion Ceterchi, 
Gheorghe David, Alexandri, Grecu, Gheorghe 
Munteanu, Gheorghe Pană, Barbu Popescu, Con
stantin Șandru, Fătu Socariceanu, Ștefan Ștefă- 
nescu, Constantin Teodorescu.

COVASNA
Din telegramăConferința organizației județene de partid Covasna, desfășurată în climatul de puternică efervescență revoluționară determinat de istoricele documente ale Congresului al XI-lea al partidului, care prefigurează cu magistrală clarviziune viitorul de aur al națiunii noastre socialiste, a constituit pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii din județ, fără deosebire de naționalitate, un minunat prilej de aprobare unanimă a acestora, de exprimare a voinței și a hotărîrii ferme de a susține, alături de întregul popor, realegerea dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului — chezășie sigură a ridicării României pe noi culmi ale progresului și civilizației.Proiectul de Program al partidului, proiectul de Directive și Tezele C.C. al P.C.R pentru Congresul al XI-lea, elaborate sub directa dumneavoastră îndrumare, pe baza concepției materialist-dialectice și istorice, a cunoașterii cerințelor, legităților universal- valabile, aplicate creator la condițiile concrete eco

nomice, sociale și istorice ale României, se caracterizează printr-o înalta ținută științifică. Ele stabilesc strategia și tactica partidului pe o perioadă îndelungată, fundamentează direcțiile dezvoltării României pe drumul socialismului și comunismului, poartă amprenta strălucitelor dumneavoastră însușiri de conducător înzestrat cu un înalt spirit creator, patriot și internaționalist consecvent, hotărît revoluționar și promotor al noului, caracterizat printr-o profundă capacitate de analiză științifică a vieții social-politice românești în strînsă conexiune cu fenomenele internaționale.Comuniștii din județul Covasna, exprimînd, în conferință, gîndurile tuturor oamenilor muncii români și maghiari care trăiesc și muncesc înfrățiți pe aceste, meleaguri, și-au manifestat hotărîrea fermă de a realiza cu 185 de zile mai devreme sarcinile cincinalului actual și de a munci fără preget pentru a da viață istoricelor documente ce vor fi adoptate de Congres.Cu îndreptățită mîndrie patriotică, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că județul Covasna a obținut rezultate remarcabile în toate sectoarele vieții economico-sociale. Ca urmare a continuării politicii științifice a partidului de industrializare socialistă și de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, pe harta județului nostru au apărut 6 noi obiective industriale ; s-au modernizat și extins unitățile existente. Ponderea industriei constructoare de mașini în producția 

globală industrială a județului a crescut de Ia 2,5 la sută în 1968 la 18 la sută în 1974, iar la finele actualului cincinal va ajunge la aproape 22 la sută. Astăzi, întreaga producție industrială a anului 1965 se realizează în numai 129 de zile. Succese de seamă au fost obținute în primele 10 luni ale acestui an. Planul producției globale industriale a fost realizat în proporție de 102,7 la sută, obținîndu-se peste plan 57,4 milioane lei, iar la producția, marfă — de 103,8 la sută, cu o depășire de 79,1 milioane Iei, urmînd ca pînă la sfîrșitul actualului cincinal să obținem o producție globală' industrială suplimentară de peste 1,3 miliarde lei.Oamenii muncii de pe ogoarele județului, mobilizați de organele și organizațiile de partid, au obținut succese importante în creșterea producției vegetale și animale. în anul 1974, producția globală agricolă a crescut cu 26 la sută față de anul 1973 ; în ultimii doi ani, contribuția unităților agricole la fondul central al statului a crescut cu 32 Ia sută la grîu, cu 88 la sută la orzoaica, iar la cartofi aproape s-a dublat.Rezultatele deosebite obținute în dezvoltarea pe toate planurile a orașelor, comunelor și satelor județului, în creșterea nivelului de trai material și spiritual al fiecărui cetățean, fără deosebire de naționalitate, constituie un nou prilej de a exprima sincerele noastre mulțumiri conducerii partidului, dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția dv. hotărîtoare la elaborarea și traducerea în viață a politicii partidului, pentru tot ceea ce s-a înfăptuit și se va înfăptui în această parte a țării.Prețioasele indicații date de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru pe care ați efectuat-o recent în județul nostru, chemarea-îndemn de a face ca județul nostru să obțină în viitorul cincinal o producție industrială de peste 10 miliarde lei și o continuă sporire a producției vegetale și animale constituie pentru noi toți un program concret de acțiune.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că toți comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, însuflețiți de realizările dobîndite pînă in prezent, mobilizați de perspectivele luminoase reieșite din documentele programatice ale Congresului al XI-lea, își vor consacra întreaga lor e- nergie, talentul și capacitatea creatoare măreței cauze a înfloririi patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România.
Hotărîrea Conferinței

Participanții la Conferința organizației județene de 
partid Covasna, din 9 noiembrie 1974, adunările și 
conferințele de dare de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor de partid au exprimat dorința unanimă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales la Congresul al XI-lea în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Roman — 
garanție sigură a amplificării succeselor de pînă 
acum, chezășie a înfăptuirii în cele mal bune condiții 
a Programului partidului, a nobilelor Idealuri ale so
cialismului și comunismului, a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru.

Dînd glas dorinței unanime a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din județul nostru, asemenea 
întregului nostru partid șl popor, conferința exprimă 
voința fierbinte a organizației noastre de partid ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru 
conducător de partid și de stat, să fie reales de 
Congresul al XI-lea în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Candsdații pentru organete centraie 
de partidului

Domokos Geza, loan Dragoș, Fiistos Emerici 
Ferdinand Nagy, Nyăguly Francisc, Nicolae Po- 
povici, Valeriu Rusanovschi, Constantin Stanca, 
Alexandru Szabo, Carol Szâsz, Iosif Uglar.

DOLJ
Din telegramăDesfășurată în condițiile avîntului general ce caracterizează in aceste zile premergătoare Congresului al XI-lea al P.C.R. întreaga viață economico-socială și culturală a patriei, Conferința organizației județene de partid Dolj, in numele celor aproape 57 000 comuniști, al tuturor oamenilor muncii din această parte a țării exprimă deplina adeziune și aprobare față de documentele programatice ale Congresului, față de politica realistă, clarvăzătoare a partidului, urmată cu încredere și devotament neabătut de întreaga națiune. Angajați cu toate forțele în înfăptuirea tuturor obiectivelor partidului nostru, a indicațiilor prețioase date de dumneavoastră, scumpe tovarășe Niăolae Ceaușescu, participanții la conferința organizației județene de partid au analizat, într-un spirit de înaltă responsabilitate și exigență, munca și rezultatele obținute în toate sectoarele de activitate.Puternic marcată de vizita pe care dumneavoastră ați efectuat-o în vara acestpi an în județul nostru — moment deosebit de semnificativ, de trecere în revistă a înfăptuirilor, dar mai ales de ădîncă reflecție asupra unor deficiențe — întreaga activitate a organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii , s-a concentrat și mai mult spre îndeplinirea înainte de termen a actualului cincinal. îndrumările pe care ni le-ați dat la fața locului au constituit pentru noi un prilej de evaluare critică și autocritică a tot ceea 'ce am făcut, un imbold pentru mobilizarea întregului nostru potențial material și uman în vederea îndeplinirii cît mai responsabile a tuturor sarcinilor. Vă informăm, iubite tovarășe secretar general, că la această oră de bilanț, cînd ne mai despart doar două săptămîni de Congres, ne aflăm angajați cu trup și suflet în marea întrecere socialistă pentru a da viață hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R.Cu bucurie și deosebită satisfacție, comuniștii, toți oamenii muncii de la noi văd în dezvoltarea fără precedent a vieții social-economice și .culturale a județului marea forță mobilizatoare'șl realismul politicii P.C.R., clarviziunea secretarului său general, a cărui contribuție,esențială la elaborarea întregii politici interne și externe a țării o cunoaștem și o apreciem' unanim.Angajamentul solemn, hotărîrea fermă a comuniștilor de a face totul pentru înfăptuirea întocmai a prevederilor înscrise în Programul partidului și în Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. constituie o garanție sigură că documentele programatice, care' corespund pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru, vor fi transpuse in fapt.Alături de toți cetățenii patriei, noi apreciem rolul cu totul remarcabil pe care dumneavoastră l-ați avut în elaborarea acestor documente de excepțională însemnătate teoretică și practică. Și de această dată ați oferit tuturor un înalt exemplu de conștiință comunistă, de înflăcărat patriotism, de cutezanță creatoare marxist-leninistă, de cuprinzătoare putere de înțelegere a fenomenelor din societatea românească și din viața internațională. Din întregul conținut al documentelor se desprinde grija deosebită pe care dumneavoastră o purtați destinelor tării, umanismul de care sînteți animat, spiritul de dreptate și intransigentă revoluționară ce vă caracterizează în cel mal înalt grad.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe . Nicolae Ceaușescu, că și noi, comuniștii doljeni, alături de toți oamenii muncii din județ, de întregul popor, vom face totul pentru a contribui, din plin la traducerea în fapt a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene de partid a con

stituit, prin întreaga sa desfășurare, o manifestare 
de adeziune totală față de politica înțeleaptă a par
tidului, de apreciere unanimă a activității neobosite 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat 
și comunist neînfricat, strălucită personalitate a vie
ții politice internaționale. Delegații la conferință, re- 
prezentînd, fiecare în parte, voința proprie, ca și vo
ința celor ce i-au delegat, a tuturor celor peste 
700 000 de cetățeni ai Doljului, susțin propunerea ca, 
la cel de-al XI-lea Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de se
cretar general al P.C.R.

Pentru flecare comunist șl om al muncii este clar 
că realismul politicii noastre Interne și externe, orien
tarea dezvoltării generale a națiunii, în mod special 
după Congresul al IX-lea al partidului, suflul perma
nent spre nou, perfecționarea continuă a întregii 
noastre organizări sociale, evoluția rapidă a țării, 
ridicarea prestigiului Internațional al României sînt 
strîns legate de personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Deceniul cel mai rodnic din întreaga is
torie a României este deceniul în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și a 
țării.

De aceea, prin hotărîrea pe care o adoptă,, con
ferința organizației noastre județene de partid ex- 
primind aprecierea și recunoștința profundă pentru 
activitatea de conducător desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, spre binele 
destinelor poporului român, dă glas voinței unanime 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ 
ca această activitate să fie continuată neobosit.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
voluționar înțelept și drept, în înalta funcție de se
cretar general al P.C.R. reprezintă garanția înfăp
tuirii în continuare a unei politici înțelepte, chibzui
te. ferme, bazate pe principiile independenței și su
veranității României, constituie chezășia înaintării 
noastre spre comunism.

Cahdidații pentru organe!e ceroîrale 
de partidului

Eugen Barbu, Florea Bădeaneă, Vasile Bulucea, 
Ion Constantinescu, Dumitru Binișor, Gheorghe 
Gaston Marin, Petre Gigea, Ion Lieu, Ilie Mur- 
gulescu, Gheorghe Petrescu, Eugen Proca, Iustin 
Rogoz, Gheorghe Tmlora, Dumitru Turcit?, Ștefan 
Voicu, Ștefan Voitec.

(Continuare în pag. a IV-â)
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PAGINA 4 SCINTEIA — duminică 10 noiembrie 1974

Delegații la Conferința organizației județene Iași a Partidului Comunist Român, in numele celor a- proape 70 000 de comuniști, al tuturor locuitorilor de pe aceste străvechi și frumoase locuri moldovene, întinerite — asemenea Întregii, țări — in anii-construcției socialismului, iși exprimă adeziunea totală la politica generală, internă și externă a partidului nostru, voința, lor nestrămutată de a înfăptui exemplar istoricele hotăriri pe care le va adopta cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, in vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României pe calea edificării comunismului.Și in acest cadru, participanții la conferință au rea- ' firmat — în numele tuturor comuniștilor, al oamenilor muncii din județul Iași — deplina aprobare a proiectului de Program al partidului, a proiectului de Directive, a celorlalte documente programatice care vor fi dezbătute de cel mai înalt forum al comuniștilor români. Prevederile acestor, documente, in deplină concordanță cu năzuințele și interesele fundamentale ale poporului român, constituie un strălucit exemplu de soluționare marxist-leninistă creatoare a cerințelor pe care le ridică progresul, neîntrerupt al. societății românești pe calea socialismului și comunismului, demonstrează înalta responsabilitate patriotică cu care partidul nostru se preocupă de rezolvarea problemelor vitale care privesc'dezvoltarea actuală și de perspectivă a României socialiste-Odată cu aprobarea deplină a întregii politici interne și externe a partidului și statului — se arată în continuare în telegramă — gindurile și sentimentele noastre pline de recunoștință: se îndreaptă către dv., mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. inițiatorul de fapt al cutezătorului program de dezvoltare multilaterală a. patriei. Prin tot ceea ce faceți in ' fruntea partidului și statului nostru ați ciștigat încrederea și stima întregii națiuni, dovedind alese virtuți de conducător eminent și revoluționar consecvent, înaltă competență științifică, clarviziune politică, cutezanță creatoare, Capacitate de a sintetiza fenomenele esențiale ale societății românești și ale vieții internaționale, profund patriotism și internaționalism, nemărginită grijă față de viitorul fericit al poporului român.Iată de ce, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județ, participanții la conferință au dat mandat ■ delegaților care ne vor reprezenta la cel de-al XI-lea Congres să susțină cu toată căldura realegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de secretar general al partidului.Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Iași, antrenați în marea întrecere națională pentru ■ realizarea cincinalului înainte de termen, au înscris noi și însemnate succese, pe care le dedică apropiatului Congres al partidului. în primele zece luni ale anului, industria ieșeană a depășit cu aproape 40 de milioane lei prevederile de plan la producția-marfă, livrind economiei naționale suplimentar 232 tone oțel brut, 124 boghiuri, 781 osii montate, 589 tone metanol, 636 mii mp țesături din bumbac și mătase, importante cantități de medicamente, mobilă, cherestea din fag și alte produse mult solicitate pe piața internă și ex-, ternă. Fină astăzi, 20 de unități industriale și de construcții și-au Îndeplinit planul producției globale pe 

primii patru ani ai cincinalului, iar pînă la 15 noiembrie acest indicator va fi îndeplinit de industria întregului județ, reaiizîndu-se in acest fel un avans de 35 de zile, iar pină la finele anului — o producție globală suplimentară de peste 2,3 miliarde . lei față de prevederile inițiale ale cincinalului.Lucrătorii ogoarelor depun eforturi stăruitoare pentru terminarea grabnică a recoltării culturilor tirzii, pentru depozitarea și păstrarea in cele mai bune condiții a întregii producții. în acest an, in județul nostru s-au realizat cele mai mari producții medii la cartofi, legume, sfeclă de zahăr' și la alte culturi, ceea ce ne-a permis să livrăm statului cu 100 mii tone mai multe produse agricole in comparație cu anul precedent.Rezultate de prestigiu s-au înregistrat și în domeniul invățămîntului, științei, artei și culturii, oamenii muncii din aceste sectoare străduindu-se să contribuie tot mai activ la îmbogățirea tezaurului spiritualității românești.Toate realizările de pînă acum iși găsesc o reflectare concludentă in creșterea continuă a nivelului de trai al întregii populații a județului.Cu sentimentul înaltei responsabilități pe care ni-I conferă apropierea celui de-al XI-lea Cbngres și pe temeiul rezultatelor dobindite pînă in prezent — se spune in continuare în telegramă — vă raportăm că am întreprins o seamă de măsuri pentru pregătirea producției anului viitor, astfel incit indicatorii planului pe 1975 să fie realizați și depășiți. Ca urmare, ne angajăm să obținem în plus față de prevederile inițiale ale întregului cincinal o producție industrială globală în valoare de aproape 4 miliarde de lei, ceea ce ne va permite să mărim avansul ciștigat pină în present, contribuind astfel la înfăptuirea angajamentului național — cincinalul înainte de termen.Ne angajăm să mobilizăm toate forțele, toate energiile creatoare de care dispunem, să muncim cu pasiune și abnegație revoluționară pentru ca, împreună cu întregul popor, să dăm viață programului pe care îl va adopta cel de-al XI-lea Congres al partidului, program care1 vizează progresul material și spiritual al țării, afirmarea celei mai prețioase valori a'societății — omul, dezvoltarea sa multilaterală, fericirea și prosperitatea sa, înfăptuirea celei mai drepte și mai înaintate societăți — societatea comunistă..
Hotărîrea Conferinței

Conferința organizației județene lași a Partidului 
Comunist Român, dind glas dorinței fierbinți a celor 
aproape 70 000 de membri de partid, exprimatâ cu 
prilejul adunârilor și conferințelor de dâri de seamă 
și alegeri, voinței tuturor locuitorilor acestor stră
vechi meleaguri românești, hotărăște în unanimitate 
susținerea propunerii ca la cel de-al XI-lea Congres 
al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și destoinic fiu al poporului român, să fie reales 
in funcția de secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Această hotărire este Izvorită din sentimentele de 
aleasă stimă, dragoste și nemărginită recunoștință pe 
care toți comuniștii, întregul popor le nutresc față 
de revoluționarul cutezător, militantul încercat, con
ducătorul de partid șl de stat profund respectat, pa
triotul înflăcărat și internaționalistul consecvent — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — de activitatea că
ruia sînt legate indisolubil uriașele realizări dobîndite 
de națiunea română pe calea consolidării și perfec
ționării orînduirii noastre, a făuririi societății socia

liste multilateral dezvoltate, prestigiul crescînd al 
României pe arena internațională.

Realegerea sa în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului constituie chezășia sigură a pro
movării neabătute, pe mai departe, a politicii gene
rale interne șl externe a partidului și statului, a în
făptuirii exemplare a Programului partidului, a 
hotărîrilor pe care le va adopta Congresul al 
XI-lea pentru propășirea continuă șl înflorirea mul
tilaterală a scumpei noastre patrii — România so
cialistă.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Gheorghe Brehuescu, Mihai Burcă, Gheorghe 
Cilibiu, Emil Drăgănescu, Lucian Drăguț, Alexan
dru Filioreanu, Ion Iliescu, Gheorghe Manolache, 
Stelian Popcscu. Vasile Potop, Victor Prodescu, 
Cristofor Simionescu, Ion Simion, Maria Stănescu, 
Florin Tănăsescu, Mihai Todosia.

IU
Din telegramăIn atmosfera de muncă rodnică pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, de puternic avînt politic și patriotic — caracteristică întregii țări in aceste zile premergătoare forumului suprem al comuniștilor români — Conferința organizației județene Sibiu a P.C.R. a dezbătut cu înaltă responsabilitate comunistă istoricele documente programatice ale celui • de-al XI-lea Congres, .a întreprins, în spiritul combativității revoluționare, o analiză exigentă a activității desfășurate de organizațiile de partid pentru aplicarea in viață a hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, a celorlalte hotăriri ale conducerii partidului, a indicațiilor și îndrumărilor de care ne-am bucurat cu ocazia vizitei de lucru a secretarului general al partidului în județul Sibiu.în numele celor 56 000 de comuniști, âl tuturor celor ce muncesc în orașele și comunele județului — români, germani, maghiari — înfrățiți de aceleași idealuri, delegații și invitații la conferință au dat o înaltă apreciere și deplină aprobare proiectelor de Program și de Directive, Tezelor C.C. al P.C.R. pentru Congres.'Delegații și invitații și-au exprimat și cu acest pri- ' tej convingerea, manifestată de-a lungul dezbaterilor care au avut loc în adunările generale și in conferințele de partid, că documentele Congresului reprezintă opere de însemnătate fundamentală pentru înaintarea fermă a țării noastre pe calea socialismului și comunismului, pentru progresul și prosperitatea poporului român.Vă exprimăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Înalta noastră apreciere pentru contribuția dumneavoastră excepțională la elaborarea acestor documente istorice — exemplu de aplicare creatoare a marxismului la condițiile concrete ale țării noastre. Ne exprimăm, de asemenea, gratitudinea față de neobosita dumneavoastră activitate pentru traducerea in viață a hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, pentru stabilirea, în fiecare perioadă, a celor mai eficiente măsuri în vederea perfecționării continue a conducerii activității economice și sociale, dezvoltării democrației socialiste șl instaurării rela

țiilor sociale celor mai înaintate, bazate pe normele eticii și’ echității socialiste. Conferința extraordinară a organizației județene Sibiu a P.C.R. a exprimat cu entuziasm, cu mare bucurie, voința sa, care este voința tuturor comuniștilor și a tuturor organizațiilor de partid, voința muncitorilor, țăranilor și intelectualilor români, germani, maghiari de pe aceste meleaguri, parte din voința fierbinte a întregului partid, a națiunii noastre socialiste, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul dîrz, patriotul înflăcărat și internaționalistul consecvent, să fie reales de Congresul al XI-lea în înalta, funcție de secretar general al partidului, chezășie a îndeplinirii consecvente a programului de dezvoltare multilaterală a patriei, de ridicare a bunăstării poporului și înflorire a personalității umane, de afirmare și mai strălucită a României in lume. *Analizînd cu spirit de responsabilitate și exigență comunistă activitatea desfășurată în toate sectoarele vieții economice și sociale, delegații și invitații la conferință au apreciat unanim că organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județ au muncit cu dăruire și pricepere pentru îndeplinirea planului și angajamentelor, pentru sporirea continuă a eficienței economice. Raportăm cu mindrie patriotică conducerii partidului, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că am înfăptuit sarcinile pe primii patru ani ai cincinalului cu un avans de 65 de zile. Aceasta va permite realizarea, în actualul cincinal, a unei producții suplimentare de 10,4 miliarde lei, concretizată în utilaj metalurgic, minier și petrolier, autobasculante, mașini și utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare, piese de schimb auto, țesături și altele. Rezultate bune au fost obținute, de asemenea, în agricultură. în cinstea conferinței, oamenii ogoarelor au încheiat însămințările dc toamnă și culesul întregii recolte.Dorim să subliniem în mod deosebit importanța excepțională și rolul profund stimulator pe care l-au avut și îl au pentru noi toți indicațiile date în mod repetat de dumneavoastră, încă din anii precedenți, cu privire la cerința imperioasă a gospodăririi cu maximum de responsabilitate pentru prezent și viitor a energiei, combustibililor, materiilor prime și materialelor, condiție a înfăptuirii programului de dezvoltare economică a patriei. Acționînd pentru traducerea in viață a acestor indicații, am obținut prin reducerea cheltuielilor materiale, numai în primele 9 luni ale acestui an, economii în valoare de peste 30 milioane lei, dintre care peste 16 milioane kWh energie electrică și 50 540 tone combustibil convențional.Conferința a dezbătut, în spirit critic și autocritic, cu profundă exigență partinică, neajunsurile care mai există în activitatea noastră. Ea exprimă preocuparea organizațiilor de partid pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, în pas cu avintul economic, pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor sporite ce ne stau în față în viitorul cincinal.în numele tuturor oamenilor muncii din județ, conferința exprimă mulțumiri față de grija continuă pe care conducerea partidului și statului o manifestă pentru dezvoltarea pe mai departe a județului nostru, pentru noile orizonturi ce i se conturează. Producția globală industrială a județului va atinge, in anul 1980, valoarea de 32 miliarde lei. Conferința a stabilit măsuri prin a căror aplicare în practică cel puțin 75 la sută din sporul producției anuale va fi obținut pe seama creșterii productivității muncii, în condițiile modernizării continue a producției, prin aplicarea celor mai noi cuceriri, științifice și tehnice.Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noastră de a nu precupți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor revoluționare ce ne revin, 

de a contribui cu toate puterile noastre la înfăptuirea politicii interne și externe promovate de partidul și statul nostru, a hotăririlor ce vor fi adoptate la Congresul al XI-lea al partidului. Nimic nu ni se va părea greu pentru a răspunde prin fapte, prin muncă, prin abnegație, grijii pe care partidul o poartă bunăstării tuturor celor ce muncesc, pentru a ne situa la înălțimea perioadei deosebite pe care Congresul al XI-lea o va deschide in istoria milenară a patriei.
Hotărîrea Conferinței

Conferința extraordinară a organizației județene 
Sibiu a Partidului Comunist Român, făcindu-se ecoul 
voinței puternic manifestate în toate adunările ge
nerale și conferințele de partid, reflectind unani
mitatea opiniilor exprimate pe parcursul lucrărilor 
sale, cu sentimentul responsabilității ce ne incumbă 
pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre, în 
consens cu întregul partid, cu Întregul popor, hotă
răște să se alăture cu entuziasm propunerii ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Con
gresul al XI-lea în înalta funcție de secretar ge
neral- al Partidului Comunist 'Român.

Hotărîrea noastră izvorăște din convingerea adine 
formată că tovarășul Nicolae Ceaușescu, spirit 
de exemplară cutezanță revoluționară, poartă cu 
înaltă responsabilitate, in fruntea conducerii de 
partid și de stat, destinele contemporane și viitoa
re ale patriei.

Hotărîrea noastră izvorăște din încrederea nestră
mutată că activitatea de covîrșitoare însemnătate 
teoretică și practică a eminentului militant și om 
politic va contribui decisiv, și în continuare, la dez
voltarea unei economii prospere, la adincirea per
manentă a democrației socialiste, la continua în
tărire a unității partidului, a unității întregului popor 
în jurul partidului, a frăției tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, la promo
varea cu consecvență a normelor eticii și echită
ții socialiste.

Hotărirea noastră pornește de Ia convingerea că, 
în fruntea partidului și a statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va asigura promovarea in continuare, 
cu aceeași fermitate și consecvență, a unei politici 
externe active, de instaurare în lume a unor re
lații noi, de întărire a legăturilor de prietenie 
frățească și colaborare cu toate țările socialiste, 
cu toate statele lumii, bazate pe egalitate și 
respect al independenței și suveranității naționale, 
va continua politica de întărire a solidarității parti
dului nostru cu partidele comuniste și muncitorești, 
cu forțele progresiste și revoluționare din întreaga 
lume, servind astfel interesele ma|ore ale poporului 
român, interesele cauzei socialismului și colaboră
rii internaționale.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Vasile Bărbuleț, Cornel Burtică, Gheorghe Cazan, 
Vasile Miclea, Miron Mircea Ncgrilă. Cornel Pin- 
zaru, Virgil Nicu Popoviciu, Traian Pușcașu, Leti- 
ția Leonora Stănilă. Ulbrich Karl Ervin, Ioan 
Ungur, Teodor Vasiliu, Nicolae Vereș, Richard 
Winter

„Teatrul mort", așa cum îl definea cîndva Peter Brook, este o . noțiune incompatibilă cu structura dinamică, efețyeșțțentă, a culturii noastre 'socialistă, fapt dovedit, zi' cu zi, de evenimentele curente ale mișcării noastre teatrale. Paginile ziarelor și revistelor ne oferă, fără încetare, mărturii despre spiritul de Emulație care îi a- nimă pe slujitorii scenelor românești, spirit concretizat în încercări temerare— de cele mai multe ori pe deplin legitimate artistic — de revitalizare, prin intermediul spectacolelor, a legăturii dintre teatre și spectatori, de potențare a capacității de influență educativă pe care teatrul o are asupra acestora din urmă. Teatrele, actorii înșiși (fie prin intermediul filialelor A.T.M., fie în cadrul „studiourilor"), în inițiative personale sau de grup, caută tot mai mult să-și diversifice și să-și șlefuiască gama posibilită-' ților de expresie, a căilor de contact cu publicul. Și— trebuie spus de la bun început — publicul a primit peste tot cu căldură a- ceste încercări care depășesc limitele activităților curente de spectacol, le-a aplaudat cu entuziasm, ra- tificînd astfel — încă o dată— forța de impact a noului în arta spectacolului.Recenta „GALĂ A RE
CITALURILOR DRAMATI
CE" DE LA BACĂU, manifestare de amploare și prestigiu, ajunsă la 
a III-a ei ediție, consacrată în acest an celui de-al XI-lea Congres al partidului, s-a constituit ca o dovadă grăitoare a rezervelor de energie și talent, de Îndrăzneală creatoare, exis- , tente în rîndul colectivelor noastre teatrale, rezerve care își găsesc — prin a- ceastă formulă a recitalurilor sau a spectacolelor de grup — posibilități de manifestare insolite, de o

mare penetrație în masa spectatorilor. Cele mai bune întruchipări scenice produse aici (omagiate și prin premiile și diplomele oferite de juriul „Galei"), au fost argumente din cele mai convingătoare ale valențelor expresive și educative ale artei autentice. Anca Neculce-Maximilian

specialiștilor grație clarității mesajului ideologic pe care I-a conținut jocul lor, un text prea repede uitat. „Premiul criticii" a fost acordat actorului Mircea Belu din Bacău, care a construit, pornind de la versurile inspirate ale lui Mihai Sabin, un spectacol cu atît mai impresionant cu Valori expresive și educative ale artei
însemnări de Dina COCEA

artistă emerită

și lilies Kinga (premiul I, ex-aequo) — prima „pu- nînd in pagină" poezia noastră clasică și modernă cu înțelegere lirică rafinată, a doua „trăind-o“ cu un patetism emoționant, de mare forță expresivă — au creat momente de -spectacol excepționale, in fața cărora orice prejudecăți despre urcarea Poeziei pe Scenă devin derizorii. Spectacolul de grup „Soarele și luna" (realizat de Teatrul Național împreună cu filiala A.T.M. Craiova, premiul II) apelînd la surse folclorice, a reușit să transmită geniului liric popular valențe teatrale nebănuite. Cei patru stu- denți de la Studioul „Ca- sandra" al I.A.T.C., inter- pretind piesa lui Mazilu, „O sărbătoare princiară", (premiul III), au repus în discuția publicului și a

cît nu apela la nici un artificiu teatral, singură sce-na fiind podiumul pe care ardea flacăra talentului. Diplomele acordate tot cu ocazia acestei „Gale" marcat alte prezențe — prin aria „scenariilor" multitudinea
au care tematică a lor și prin formulelorscenice — au colorat în chip fericit paleta acestei întîlniri de înaltă ținută artistică.Trebuie subliniat că organizatorii (Comitetul județean pentru cultură și educație socialistă Bacău și A.T.M.) au reunit — ca și cu ocazia „Galelor" precedente — în cadrul unui „Colocviu al criticilor de teatru" (desfășurat în paralel cu „Gala"), cele mai importante forțe ale criticii, istoriei și teoriei noastre teatrale. într-o discuție a- nimată și fructuoasă, cen

trată programatic pe ideea reflectării în critică a elementelor etice și politice cuprinse în arta spectacolului, criticii prezenți și-au mărturisit, în fapt, profesiunea lor de credință, finalizată în actul educativ al criticii, în adeziunea ei la spiritul și ideile despre rolul criticii de artă cuprinse în Proiectul de Program al Partidului Comunist Român : „Condiția îndenlinirii cu succes a misiunii criticii este situarea ei fermă pe pozițiile filozofiei materialist-dialectjce și istorice, spiritul critic obiectiv și nepărtinitor în judecarea valorilor artistice, cultivarea consecventă a orientării realiste a artei, stimularea legăturii strînse a creatorilor cu viața, cu realitățile sociale, promovarea umanismului socialist".Prin toate componentele lor, manifestările de la Bacău au reliefat o dată mai mult vigoarea deosebită a artei noastre teatrale. Desigur, aceste formule de spectacol, aplaudate în „Gală", nu sînt de- cît o parte din ultimele producții create de actorii teatrelor noastre. Unele s-au consumat, cu ecouri mai mult decît favorabile, în anii trecuți. Altele — poate și mai bune, și mai interesante — se pregătesc în momentul de față. Important este că acest fenomen, care se amplifică sub ochii noștri, âl inițiativelor de diversificare a raporturilor teatrelor cu publicul, se caracterizează prin continuitate. „Gala recitalurilor" reprezentînd doar un moment de maximă concentrare. El trebuie încurajat și sprijinit, căci roadele lui au și început să apară, și vor fi din ce în ce mai numeroase, mai importante. în actul plenar al culturii noastre, de edificare a conștiinței socialiste.

Filme de 
scurt - metraj 
pe ecranele 

Capitalei
11—17 NOIEMBRIEFavorit, Casa Filmului : Acțiunea 2543,8 ; Patria, Festival : Ziduri și mîini ; Scala, Capitol, Modern : Geneze ; Luceafărul : Rădăcini ; București : Satul cu lebede ; Victoria : Letopisețul lui Hrib; Central, Gloria, Tomis: Variațiuni pe aceeași temă ; Lumina, Uzinele Republica : Vezi, rîndunelele se duc ; Doina : Un- de-i unu nu-i putere ; Timpuri noi, Flacăra : Cum mergeți, fete, cum mergeți, băieți ; Feroviar, Flamura : M-am prezentat la post; Excelsior, Melodia : Casa ; Grivița: Metamorfoza de la minereu la fier ; înfrățirea : Elicea (11—13, noiembrie), Pic și Poc în junglă (15—17 noiembrie) ; Buzești : Aparenta nemișcare a unui transatlantic ; Dacia : Răspunderi ; Bucegi : Flori ale portului românesc ; Unirea : România azi ; Lira, Aurora : Sufletul între mit și știință ; Drumul sării : Bazarul din Cairo : Ferentari : Țepi IV : Giulești : Sub clopotul de sticlă ; Cotroceni : Vechi capitale ale patriei ; Pacea : După 16 ani ; Crîngași : Călătoria lui Ion ; Floreasca : Un minut ieri și azi ; Volga : Rogojelul, simfonia în re major ; Viitorul : Oțelăria la ora ciberneticii ; Miorița : Matrice ; Moșilor : Oameni de milioane ; Popular : La începuturile vieții ; Munca : Acolo unde se naște o- țelul ; Cosmos : A doua scrisoare ; Aria : România, cronica e- liberării ; Vitan : Poveste cu buline ; Rahova : Ziua cea mai fierbinte ; Progresul : Coco și Roco.

Anul școlar în curs a înregistrat printre altele un record cu deosebite semnificații politico-sociale : prezența unui mare număr de elevi in anul I al liceului seral. Peste 9 000 în București, alte zeci de mii în întreaga țară. Din fișa lor școlară reținem și cîteva date revelatoare : marca majoritate — muncitori ; aproape toți — tineri, absolvenți de 2—3 ani ai școlilor profesionale sau ai u- ceniciei la locul de muncă ; toți — dornici să-și îmbogățească cunoștințele, beneficiind de condițiile ce au fost create prin generalizarea primei trepte a Invățămîntului liceal. Și un „amănunt" nu lipsit de însemnătate : numărul tinerilor muncitori dornici să urmeze liceul seral a depășit cu mult pe cel estimat inițial. în București, de exemplu, în loc de 3 000 s-au înscris la seral peste 9 000 elevi.Sîntem, pentru o seară, oaspeți ai Liceului nr. 15, din sectorul 3 al Capitalei. După ora 17,30 școala este luată „în stăpinire" de seraliști, circa 650 lă număr. 16 clase. Dintre aceștia, 315 — 8 clase — sîntîn anul I (inițial fuseseră „planificate" doar două clase).Prima oră, anul I A are la 
limba română lecția despre „curentele literare". Pe tablă, o schemă detaliată fixează cadrul discuției. E- levii sînt atenți, răspund — unii timid — întrebărilor profesoarei, își iau conștiincios notițe.— Uneori se scrie cam mult in timpul orei, deoarece elevii nu au încă manuale — ne explică profesoara Speranța Dima.— Cum. se prezintă clasa ca nivel de cunoștințe ?— Lucrarea de sondaj pe care le-am dat-o în primele zile de școală a semnalat unele deficiențe în pregătire, unele goluri In cunoștințe, inerente în cazul unor tineri care au 

terminat cu cîțiva ani în urmă școala generală. Vă- zindu-i însă cu cită seriozitate și tragere de inimă se pregătesc, am jnțeles că, lucrurile vor evolua normal.Ni se măi relatează că, duminica dimineața, se or; ganizează ore de meditații și consultații, la matematică și limba română, pen
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PRINTRE MUNCITORII-ELEVI 
Al LICEELOR SERALE DIN CAPITALĂ

Seriozitate 
și conștiinciozitate 

la învățătură
9

tru recuperarea unor rămî- neri in urmă. Participă cam trei sferturi din efectivul fiecărei clase de anul I.Ultima oră, anul I E are matematica. Atmosfera este ceva mai animată. Observi imediat că elevii se simt... acasă printre calcule trigonometrice.— Explicabil, învățarea meseriei, practicarea ei înseamnă pentru cei mai mulți dintre elevii noștri de la seral un contact direct cu matematica, cu a- plicațiile ei în tehnică, în procesul de producție — ne spune prof. Rodica Olteanu.Observația este confirmată și de notele din cataloage, multe peste 7.— Nu vă .este greu ca după o zi de muncă să 

mai stați 3—4 ore in clasă, la lecții ?— Prea ușor nu este, în- tr-adevăr, dar dacă vrei să înveți, să-ți îmbogățești cunoștințele, nici un efort nu este prea mare — ne răspunde elevul loan Pulpan, din anul I A.întîlnirea cu tinerii mun- citori-elevi la seral ne pri

lejuiește și. alte observații, în primul rînd, ținuta decentă, atitudinea serioasă la lecții, în rezolvarea îndatoririlor școlare. „După primele zile de cursuri, cind, de comun acord, am discutat și adoptat un program de ordine și disciplină în școală, nu am mai avut nici un fel de probleme în această privință — ne relatează prof. Eleonora Popescu, directoarea liceului. Departe de a se simți „oaspeți" în școală, elevii de Ia seral participă direct și cu competență profesională la dotarea și întreținerea bazei didactice, a instalațiilor electrice, Ia amenajarea cabinetelor și laboratoarelor. Spiritul de muncă, responsabilitatea și 

maturitatea muncitorească iși pun evident amprenta și pe activitatea lor școlară. Din-toa'te punctele de vedere : ei pot constitui - exemplu de conștiinciozitate și disciplină pentru elevii de Ia cursurile de zi".Tinerii muncitori învață, dorința lor de învățătură, eforturile pentru frecventarea regulată a cursurilor se cuvin susținute intens de școală, de întreprinderile în care aceștia lucrează. De la asigurarea cadrului adecvat de studiu (manuale și materiale 'didactice, tehnologii didactice specifice lucrului cumuncitorl-elevi. orare școlare în concordanță cuprogramul de lucru din întreprinderi) la conlucrarea rodnică profesori-elevi In alcătuirea planului general de activitate instructiv-e- ducativă al fiecărei clase, la colaborarea activă școa- lă-întreprindere pentru a- sigurarea tuturor condițiilor necesare pentru ca tinerii muncitori să-și poată continua învățătura — toate aceste căi de acțiune trebuie permanent întreținute și dezvoltate, în funcție de condițiile specifice'1* de la o școală la alta. No-, tăm, ca o experiență inter,, resantă, demnă de urmat, inițiativa organizației de partid de la liceul „Dumitru PetreScu", din cartierul bucureștean „Pajura", de a conlucra direct cu comuniștii — elevi la seral, mai exact cu nuclee de membri de partid din ' fiecare clasă, in rezolvarea problemelor legate de buna desfășurare a procesului instructiv-eduCativ. de menținerea ordinii și discipli- . nei în școală. ,...Seara tîrziu, cînd treceți pe lîngă o școală cu ferestrele luminate, amin- tiți-vă că în bănci, concentrați la lecții stâu tineri și tinere care peste zi au lucrat in fabrici și uzine.
Florica D1NULESCU

(Urmare din pag. I)făcut in scrum de armatele fasciste în retragere, în cel de-al doilea război mondial. Din nou citeva zile și nopți seculara schelă e numai vilvătăi, cartiere întregi fiind distruse.. întiii ani de după eliberare, la chemarea înflăcărată a • comuniștilor, orașul va răsuna de cinte-, cui brigadieresc al reconstrucției. Din nou portul își va .ridica fruntea în lumină pentru a deveni una din cele mai frumoase așezări urbane ale României socialiste. Să ne.oprim însă asupra citorva parametri fundamentali care desemnează realitățile noi, născute și in aceste locuri.La începutul acestei toamne, mai exact la 14 septembrie, ora 17 și 56 minute, s-au împlinit, opt ani de cînd țara s-a îmbogățit cu o nouă vatră siderurgică : cea de la Galați, în acest răstimp, din acest proaspăt izvor de foc s-au pompat în albia de metal a patriei peste 11 milioane tone' fontă, circa 13 milioa

ne tone oțel, peste 10 milioane tone laminate finite. Galațiul, cu inedita sa vocație siderurgică, produce în prezent peste 3 milioane tone de oțel pe an. Tinerețea acestui izvor de tărie a industriei românești, am văzut, măsoară doar 8 ani. în schimb, anul trecut, una din cele mai bătrine unități industriale ale portului, șantierul naval, a aniversat 80 de ani de existență. Aici s-au petrecut in anii noștri fascinantele desprinderi de țărm ale motonavelor și cargourilor românești, afir- mînd una dintre cele mai dinamice subramuri ale industriei construcțiilor de mașini. Adăugăm la acestea amplasarea, în răstimpul celor trei. decenii de libertate, a numeroase alte obiective industriale in Galați, Tecuci și în alte Idealități covurluiene, refacerea, înzestrarea și dezvoltarea celor vechi. Economia județului realizează în 1374 aproape jumătate din producția de fontă și laminate finite pline a țării, .mai mult oțel decit realiza 

România cu zece ani în urmă, aproape întreaga producție de tablă mijlocie, groasă și bandă laminată la rece, 90 la sută din producția de nave maritime a țării etc. La începutul lui octombrie, în contextul, atmosferei entuziaste generate ie pregătirile pentru cel de-al XI-lea Congres al partidului, gălățenii au raportat că în industria județului s-a îndeplinit planul pe patru ani ai , cincinalului, pină la sfirșitul lui 1974 urmînd să fie realizată o producție suplimentară de 5,5 miliarde lei.Județul are o suprafață arabilă de 356 700 ha. Socialismul iși afirmă și aici uriașa capacitate transformatoare. Ogoarele amintite sînt brăzdate azi de 3 765 tractoare fizice — de 9 ori mai mult decit în 1950 — de 1 330 semănători mecanice — de 21 de ori mai mult decit în 1950 ; 1 171.. combine de diferite tipuri etc. Suprafața fertilizată a crescut de la 99 000 de ha în 19Ș5, la 212 800 ha în 1973. S-âu desfășurat și se 

desfășoară mari acțiuni antierozionale, pentru combaterea inundațiilor și excesului de umiditate, pentru sporirea suprafețelor irigate, pentru dezvoltarea zootehniei și creșterea ponderii acesteia in procesul
mmassaBDaBasanamEzaaasannaBnBDsmiaBSBmzaaMaanaanMtamBBnmaamBKasan»
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de modernizare a agriculturii. Reflexul concentrării tuturor acestor mijloace moderne este obținerea u- nor producții din ce in ce mai mari. Astfel, producția medie la ha obținută in anii 1971—1973 a fost mai mare decit cea realizată în ■perioada 1960—1970 cu 705 kg la griu și secară, cu 390 kg Ia porumb pentru boabe, cu peste 200 kg la floa- reâ-soarelui. și peste 2 000 kg la cartofi...

Corolar firesc al acestor eforturi, de a produce mai mult și mai bine, este sporirea cuantumului de bunăstare pentru fiecare om al muncii care edifică socialismul și pe aceste mclea- .guri ale Moldovei de Jos.

Astfel. în 1973 numărul angajațiloi- era de aproape trei ori mai mare decit în 1965, revenind 290 angajați la 1 000 de locuitori. Cit privește volumul total al produselor vîndute prin rețeaua comerțului cu amănuntul, acesta a fost în 1973 aproape de două ori mai mare decit în 1960. Pentru populația urbană s-au construit în perioada 1960— 1973 aproape 30 000 apartamente — la Galați, din doi 

locuitori, unul trăiește în casă nouă — iar la sate, în ultimii 8 ani, s-au ridicat peste 6 000 de locuințe. Pentru a dimensiona exact efortul statului, materializarea politicii partidului de creștere a bunăstării po

porului, trebuie adăugate aici și sutele de scoli construite in județ — anul școlar în curs a început la Galați cu inaugurarea celei mai tinere universități a țării — lăcașuri de cultură, spitale moderne etc.Care este chipul viitorului și pe aceste meleaguri unde Petru Rareș, aflat „cu măjile de pește", primește în crucea unui veac vestea urcării sale pe tronul Moldovei ? In cincinalul viitor, 

în economia acestui județ vor fi investite . fonduri cu 75 la sută mai mari decit în actualul cincinal. în 1980, industria județului va produce de 5 ori. mai mult decît in 1970. Ce înseamnă acest lucru ? Cele 10 milioane tone de oțel pe care urmează să le producă anual vatra side-, rurgiei' gălățene reprezintă mai mult decît produc în prezent toate otelăriile României. Sau de 35 de ori mai mult decit se producea in 1938. Sau, altfel spus, numai aici, la Galați, se va realiza o cantitate de oțel echivalentă cu întreaga producție pe anul 1971 a Turciei. Norvegiei. Olandei și Australiei luate la un loc. Cele 73 de nave, cu o capacitate totală de 880 000 tdw, care se vor desprinde de țărmul șantierului naval în viitorul cincinal înseamnă o producție de aproape 2 ori mai mare decit cea care va fi atinsă în. 1975, aici. în Galați, Tecuci, Bu- joru și în alte localități covurluiene vor fi amplasate noi obiective industriale, 

creîndu-se astfel peste25 000 noi locuri de muncă.Continuă eforturile pentru modernizarea agriculturii, in care urmează să se investească importante fonduri (40 la sută din acestea se vor . cheltui pentru combaterea eroziunilor și irigații) și care trebuie să ajungă la o producție globală agricolă mai mare cu26 la sută decît in 1975. Tot in 1980, aproape întreaga producție de carne și ouă a județului, destinată fondului central,, se prevede a fi obținută in mari și moderne complexe de creștere și îngrășare a animalelor. La zestrea edilitară constituită pină în prezent se vor a- dăuga, numai in mediul urban, alte 17 470 apartamente. un nou spital de 430 paturi, la Tecuci, circa 3 500 noi locuri în grădinițe, 2 600 în internate, 2 200 în creșele din mediul urban, extinderea spațiului universității cu încă 7 000 .mp, alte 312 săli de' clasă etc.Așadar, un cîmp vast de activitate, prefigurat ferm în documentele celui de-al 

XI-lea Congres al partidului. Un spațiu imens de a- firmare a hărniciei, a capacității de creație și în aceste locuri ale bătrinei Moldove. Transcriind ' aceste jaloane ale viitorului, ne gindim cu emoție la rîndu- rile ce ieșeau cîndva de sub pana inspirată a lui Vlahuță și pe care le considerăm o nimerită încheiere la toate cele de pină aici : „ceea ce se ridică mai luminos și mai sfint in mijlocul amintirilor mele, podoaba cei mai aleasă și mai mindră-ntre podoabele țării este poporul românesc, în sufletu-i larg, nespus de duios, lămurit in focul a- titor suferinți. am găsit izvorul curat al frumoaselor lui cintece și înțelesul istoric al trăinicie? și stăruinței noastre pe acest pă- mint. în marea lui putere de muncă și de luptă, și de răbdare, în mintea lui trează și-n inima lui caldă am găsit sprijinul speranțelor noastre și dezlegarea înaltei chemări a neamului nostru..."
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CronicaTovarășul Nicolae Giosan, pre- șidintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a primit din partea președintelui Camerei ' Populare a Republicii Democrate Germane, Gerald Gdtting, un mesaj de mulțumire pentru felicitările a- dresate cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii R. D. Germane.
★Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit din partea președintelui Adunării Poporului a Republicii Arabe Egipt, Sayed Marei, un mesaj de mulțumire pentru felicitările adresate cu ocazia alegerii sale.in această funcție.
★Sîmbătă seara, delegația de veterani a Federației asociațiilor luptătorilor din războiul de eliberare națională ă Iugoslaviei, condusă de Mito Dimitrijevski, vicepreședintele Consiliului federal al asociației, care, la invitația Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, a efectuat o vizită în țara noastră, a părăsit Capitala. în timpul vizitei, oaspeții s-au întîlnit cu membri ai conducerii Comitetului veteranilor români și Comitetului foștilor luptători antifasciști, au vizitat obiective industriale, social-culturale și turistice din București și din alte județe ale țării. în dimineața zilei de sîmbătă,

oaspeții iugoslavi au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La plecare, delegația a fost condusă de general de armată în rezervă C. Vasiliu Rășcanu și general-colonel în rezervă Niculescu Radu-Cociu, vicepreședinți ai Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, Nicolae Cioroiu, vicepreședinte al Comitetului foștilor luptători antifasciști, de generali și ofițeri superiori activi și în rezervă.
★Delegația Asociației artiștilor teatru din Moscova, alți oameni de cultură din U.R.S.S., care se află în Capitală cu prilejul Zilelor culturii sovietice, s-au întîlnit, sîmbătă di- 1 mineața, cu actori, regizori, cercetători, traducători, profesori, studenți, ziariști bucureșteni.
★La cinematograful „Patria" din Craiova a fost inaugurat, sîmbătă, Festivalul filmului din Uniunea Sovietică, acțiune înscrisă în cadrul Zilelor culturii sovietice. La spectacolul de gală, în care a fost prezentat filmul „Bunicul siberian", au asistat reprezentanți ai comitetului județean de cultură și educație socialistă, oa-- meni de cultură și artă, un numeros public. Au fost de față, de asemenea, membri ai delegației culturale sovietice care ne vizitează țara.(Agerpres)

de

Decorarea unor întreprinderiORADEA (Corespondentul „Scîn- țeii", Dumitru Gâță) : Ieri, 9 noiembrie, s-a sărbătorit un sfert de veac de la anul de debut într-o. ramură purtătoare de progres tehnic al țării — cea a construcțiilor de mașini — al întreprinderii „înfrățirea" din Oradea. Cu acest prilej, colectivul unității a fost distins cu „Ordinul Muncii" clasa I, care răsplătește munca și abnegația oamenilor muncii de aici — români, maghiari și de alte naționalități. Aniversînd acest iubileu, colec- *■’ ul întreprinderii „înfrățirea" se prezintă cu un bogat buchet de realizări, închinate apropiatului forum al comuniștilor din România — al XI-lea Congres al- partidului ; el a dat peste planul pe 10 luni aproape 400 de mașini-unelte diferite, care însumează o producție globală suplimentară în valoare de anroape 4 milioane lei și mai bine de 8 milioane Iei la producția-marfă. Mulțumind din' inimă pentru înalta distincție a- cordată, constructorii de mașini-unelte bihoreni, întruniți ieri într-o adunare festivă, au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ccauscsen, o vibrantă telegramă, prin care se

angajează să-și amplifice' eforturile pentru a realiza toate sarcinile ce le vor revenii, să contribuie și mai mult la înzestrarea economiei noastre naționale cu tehnică modernă și la extinderea exportului.
*BUCUR E Ș TJ (Corespondentul „Scînteii", ~ ‘ ‘'treprinderii bucureștene noi" i-a Muncii" derii „I „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, distincții conferite prin decret prezidențial cu prilejul împlinirii a 100 de ani. și, respectiv, a 25 de ani de la înființare, pentru rezultatele deosebite obținute de colectivele lor în producție, pentru participarea activă la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul Gheorghe, Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.,- prim-secretar ai Comitetului municipal de partid,..primarul general al Capitalei.

D. Tîrcob) :fost acordat clasa I, iar (Semănătoarea"
Ieri, în- „Timpuri „Ordinul întreprin- ordinul

A apărut finale de istorie Nr. 5/1974
Revistă a institutului de studii istorice șl social-politice 

de pe lingă C.C, al P.C.R.Sumarul se deschide cu articolul „Programul Partidului Comunist Român — sinteză ■profund științifică a drumului de luptă și creație istorică a poporului nostru". In continuare sint publicate studiile : „Dezbaterea Programului P.C.R. •• de către-întregul, partid' și po-f*" -' por, expresie a profundului democratism al orîndUirii’ noastre",’• » de Gheorghe Surpat ; „Mafxism- leninismul creator, fundamentul politicii P.C.R. în lupta pentru formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din România", de Ion Ardcleănu ; „Coordonate ale politicii culturale a Partidului Comunist Român în perioada revoluției și construcției socialiste", de Pamfil Nichi- țelea ; „Partidul Comunist Român, conducătorul luptei pentru transformarea revoluționară a armatei române, scut al apărării cuceririlor socialiste ale poporului nostru, al independenței

și suveranității țării", de gene- ral-maior Constantin Olteanu, colonel Ilie Ceaușescu ; „Activitatea deputaților socialiști în parlamentul României (1919— 1921)“, de Georgeta Tudoran ; „Contribuții privind legăturile socialiștilor români cu Friedrich -’«Engels și cu alți condii'frȘtdiri âi','S ' ’rțnȘeărîi muncitorești'internațip- 'tiâle“, de '‘Ai!gusifnr"'''1£)^âc„Cronologia luptei pentru eliberarea întregului teritoriu al țării noastre (23 august — 25 octombrie 1944)“, de colonel Constantin Nicolae, colonel Leonida Loghin .....................................constituirea Asociației pentru legăturile de cu Uniunea A.R.L.U.S." de treanu, Nicolae Rauș.Revista mai cuprinde rubricile EVOCĂRI, ANIVERSARI, VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ, CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE, FIȘIER BIBLIOGRAFIC.

,Trei decenii de la române prietenie Sovietică — Elisabeta Pe-

Expoziție documentară

începînd de sîmbătă, Biblioteca A- cademiei Republicii Socialiste România găzduiește expoziția documentară „Activitatea Partidului Comunist Român, 1969—1974", manifestare închinată celui de-al XI-lea Congres al partidului.Sint reunite numeroase lucrări din domeniile literaturii politice și științifice, fotografii, alte documente care evocă pe larg marile transformări survenite în această perioadă in viata țării noastre. Exponatele oferă o imagine cuprinzătoare a dezvoltării dinamice a potențialului industrial, a agriculturii, științei și culturii românești, înfățișează perspectivele luminoase pe care le deschid poporului nostru documentele partidului ce vor fi adoptate de înaltul forum al comuniștilor.Un spațiu important din expoziție este rezervat ilustrării activității po- litico-ideologice a partidului, prezentării lucrărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărute în țară și străinătate, operelor unor prestigioase personalități de peste hotare despre viața și munca neobosită desfășurată de secretarul general al partidului pentru înflorirea patriei noastre socialiste, pentru pace și progres în lumea întreagă.Cuvîntul de deschidere a expoziției a fost rostit de acad. Șerban Ciocu- lescu, directorul general al bibliotecii.
vremea

Ieri in țară : Vremea a fost In ge
neral închisă. Au căzut ploi slabe, lo
cale, ‘ ...... ...
s-au mai semnalat în jumătatea 
nord a Moldovei, Crișana și 
natului. Vintul a 
cari locale în Bărăgan și Dobrogea. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 1 grad în mai multe localități din 
nordul Moldovei și io grade la Rîmnl- 
cu-Vîlcea. In zona de munte și, pe a- 
locuri, în » nord-vestul țării s-a produs 
ceață. In București : Cerul a fost mai 
mult noros. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 9 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 noiembrie. în țară : Cerul va 
fi variabil, cu innorărl mai accentuate 
în vestul țării, unde local va ploua. 
In rest, ploi izolate. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura în creștere u- 
șoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 șl 
între 4 și 
București : 
rabil ploii ! 
lului. Vînt I 
peratura i 
ceață slabă.

în sudul țării. Burnițe izolate 
de 

estul 13a- 
prezentat Intensifi- 

locale in Bărăgan și

plus 7 grade, iar maximele 
14 grade. Ceață .locală. Ih 
Cerul va fi variabil, favo- 

£n a doua parte a interva- 
slab, pînă Ia potrivit. Tem- 
ușor variabilă. Dimineața,

I
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FOTBAL „C. c. E." LA HANDBAL MASCULIN

F.C.Arges-F.C.H.Res’rta1-1
Azi, celelalte meciuri 

ale etapei a ILII-aIeri, în uvertura etapei a XlI-a a campionatului diviziei A, s-au întîlnit la Pitești echipele F.C. Argeș și F.C.M. Reșița. în cea mai mare parte jocul a fost deslînat, fără orizont tactic, dar finalul meciului a plăcut prin ambiția cu care jucătorii ambelor echipe au încercat să cucerească victoria. Scorul partidei : 1—1 (0—1), prin punctele înscrise în ordine de Atodiresei și Jercan. S-au remarcat aripile de la ambele echipe : Atodiresei, Florea și Troi. Un gest total lipsit de condescendență față de adver- . sar, public și telespectatori a comis portarul local Ariciu, gest sancționat cu clemență, prin „cartonaș de arbitrul N. Petriceanu.în urma acestui rezultat, Reșița totalizează 16 puncte, Argeș 11 puncte.
galben",F.C.M. iar F.C.

opt parAstăzi se dispută celelaltetide ale etapei: la București, pe stadionul Steaua, de la ora 14,30, un joc interesant între Steaua și Sportul studențesc; la Satu-Mare, Olimpia — Dinamo;-la Tg. Mureș, A.S.A. — F.C. Chimia ; la Craiova, Universitatea — C.F.R. ; Ia Petroșani, Jiul — Steagul roșu ; la Cluj-Napoca, „U" — F.C. Galați ; la Constanța, F.C. Constan- ’ ța — Poiitehnica Iași ; la Timișoara,Politehnica — U.T.A.
Componența comitetului 

de organizare a viitorului 
campionat mondial

comisiei de (Iugoslavia),executiv a!

Federația internațională de fotbal a desemnat comitetul de organizare a Campionatului mondial de. fotbal programat în anul 1978 in Argentina. Din comitet, al cărui președinte este Hermann Neuberger (R.F.G.), fac parte, între alții : Cavan (Irlanda de Nord), Almeida (Brazilia), Riedel (R.D.G.), președinte al arbitri, Andrejevici Bares (Ungaria).Totodată, ComitetulF.I.F.A. a desemnat președinții dife-. ritelor comisii ale forului fotbalistic internațional : comisia de urgență : J. Havelange1 (Brazilia) ; comisia financiară : Franchi (Italia) ; comisia de amatori : Granatkin (U.R.S.S.) ; comisia tehnică : Harry Cavan (Irlanda de Nord) ; comisia de presă : Canedo (Mexic) ; comisia medicală ; Andrejevici (Iugoslavia) ; comisia de disciplină : general Mustafa Mohammed (Republica Arabă Egipt) ; comisia consultativă : J. Havelange.

Steaua București victorioasă în primul medîn capitala Uniunii Sovietice s-a disputat aseară primul meci dintre echipa Steaua București și formația M.A.I. Moscova, contînd pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin.
Jucînd excelent, handbaliștii români au obținut victoria cîi scorul de 24—22, dună ce la pauză gazdele conduceau cu 14—13.Partida retur se va desfășura la 30 noiembrie la București.

★ *

noiCu prilejul inaugurării unei noi săli de sport în orașul Szeged, s-ă desfășurat o dublă întîlnire amicală de handbal între selecționatele de juniori ale României și Ungariei.' La feminin au cîștigat handbalistele românce cu scorul de 13—10 (6—4), iar la masculin victoria a revenit gazdelor cu 21—16 (9—5).La Bratislava a început cea de-a 25-a ediție a tradiționalului turneu internațional de handbal, la care

participă anul acesta echipe masculine și feminine din România, R. D. Germană, . Ungaria și Cehoslovacia, în prima zi a turneului feminin, e- chipa Universitatea Timișoara a învins cu scorul de 10—8 (5—3) formația Plastika din orașul Nitra, iar e- chipa D.V.S. Budapesta a întrecut cu 15—14 (10—4) pe Z.H. Bratislava. Rezultate din turneul masculin : Dynamo Dresda — V.S.H. Kosice 15—23 (6—10) ; Ruda Hvezda Bratislava — T. V. Godwaldov 19—17 (11—6).

Enigma 
de la
Feldioara

anii

ÎN CÎTEVA
SCRIMA„Cupa României" la scrimă a continuat ieri în sala Floreasca-2 din Capitală cu desfășurarea finalei la proba feminină de floretă. Victoria a revenit Suzanei Ardeleanu (Steaua), care a întrecut-o în meci de baraj pe coechipiera sa Magdalena Bartoș. Ambele scrimere au totalizat cite 9 victorii. Pe locul trei s-a situat Ana Pascu (Steaua), cu 8 victorii.Astăzi se desfășoară întrecerila probei de sabie.

LUPTE LIBEREîn sala Floreasca s-au încheiat aseară întrecerile turneului final al campionatului republican de lupte libere pe echipe. Titlul de campioană a fost cucerit, pentru a 14-a oară, de formația Steaua, urmată în clasament de Steagul roșu Brașov și Dinamo Brașov.în ultimele patru întîlniri susținute, luptătorii de la Steaua au terminat învingători ; 27—9 cu C.S. Tîr- goviște ; 23—9 cu Steagul șov ; 21,5—14,5 .cu Dinamo 37—3 cu C.F.R. Timișoara. rAșj Bra- Brașov și
TENiS de tenisConcursul internațional de la Stockholm a continuat cu partidele sferturilor de finală, încheiate cu următoarele rezultate : Arthur Ashe — Juan Gisbert 6—1, 6—3 ; Guillermo Vilas — Raul Ramirez 6—4, 6—2; Bjorn Borg — Manuel O- rantes 6—1, 6—1 ; Tom Okker — Marty Riessen 7—6, 6—4.In semifinalele turneului de tenis de la Edinburgh, tijiărul jucător englez Richard Lewis l-a eliminat sur-

RÎNDURIprinzător cu 3—6. 6—4, 6—2 pe iugoslavul Zeliko Franulovici. in timp ce englezul Mark Cox l-a învins cu 6—2, 6—4 pe americanul T. Waltke. Rezultate din semifinalele probei feminine : Heldman (S.U.A.) — Fernandez (Columbia) 6—4, (Anglia) — Jausovec 6-2, 7—6. 6—2 ; Wade (Iugoslavia)
ii

HOCHEI meciul dela Tampere,gheață dintre selecționa-Disputat hochei pe tele U.R.S.S. și Finlandei s-a terminat cu storul de 5—2 (3—2, 0—0. 2—0) în favoarea sportivilor sovietici. Au marcat Kapustin. Iakușev, Anisin, Kotov, respectiv, Oksanen și Monu- men. Cele două formații se vor în- tilni din nbu duminică, la Helsinki.
CICLOCROSAstăzi va avea Ioc cea de-a 15-a e- diție a ciciocrosuiui organizat de a- sociația sportivă „Tipograful" București. Competiția — dotată cu „Cupa 13 Decembrie 1918“ — va reuni majoritatea alergătorilor bucureșteni. Startul festiv — ora 9, din fața întreprinderii poligrafice ,,13 Decembrie" (bd. Ilie Pintilie, 58—60), iar startul tehnic — ora 10, la baza sportivă „Metalul" (Pantelimon).

-rCiclistul danez Ole Ritter a eșuat și în cea de-a doua tentativă de do- borire a recordului mondial al orei pe velodromul din Ciudad de Mexico. După ce a parcurs doar 17,336 km, Ritter s-a oprit din cauza unui vint puternic. O a treia tentativă va avea loc duminică, 10 noiembrie, cind Ritter intenționează să utilizeze un angrenaj nou (54/15) echivalent cu un pas" de 7,69 m.

Documente datină din ____129—140 ai erei noastre indicau că printre trupele dislocate de romani in Dacia Inferior se afla și o unitate militară auxiliară — „cohors numidarum antoni- niana" — formată din numizi. Pină acum nu se cunoștea locul de staționare a trupelor respective. Iată însă că enigma a fost dezlegată de cercetătorii Muzeului județean Brașov. In timpul săpăturilor efectuate la castrul roman de la Feldioara-Făgăraș, ei au descoperit zeci de cărămizi... ștampilate, care atestă că unitatea respectivă își avea garnizoana aici. Este o descoperire deosebit de importantă, care a- runcă un nou fascicul de lumină asupra perioadei respective din istoria poporului nostru.
Acț 
iresponsabil

Vineri, seara, în jurul orei 
23, Cornelia Dănclulescu se 
afla pe locul de refugiu al sta
ției de tramvai de la intersecția 
străzii Tunari cu șoseaua Ște
fan cel Mare din București. Aș
tepta tramvaiul s-o ducă acasă. 
Deodată, ca din senin, de locul 
de refugiu unde se afla femeia 
s-a apropiat in viteză un auto
turism, care a dărlmat indicato
rul „ocolire", iar pe ea a acci
dentat-o mortal. La volanul au
toturismului 6—B—4 037, pro
prietate personală, se afla Tudor 
Hanganu. Reținut imediat de or
ganele de miliție, din primele . 
cercetări rezultă că T. H. pier
duse controlul volanului și con
ducea sub influența alcoolului. 
Nu știm unde băuse vineri sea
ra, dar știm că e de profesie in
giner și lucra la „Vinexport". Și 
mai știm, că actul lui iresponsa
bil a curmat firul unei vieți ne
vinovate.

Ultimul 
trofeu

r

ț

l nale. Aceste operațiuni se efec-’ tuează gratuit de către C.E.C. în

ț

■i

DE LAUn avantaj specific acestui instrument de economisire îl constituie dreptul titularului de a da dispoziție ca unitatea C.E.C. să efectueze din contul său diferite plăți cum ar fi plăți periodice pentru diferite prestații (abonamentul telefonic, consumul . de energie electrică '■ de gaze), plăți de impozite și 1/dme de asigurare. De asemenea, se pot efectua plăți ocazio-
plus, titularii conturilor personale beneficiază de o dobîndă anuală de 2 Ia sută.Contul personal se poate deschide la oricare sucursală sau filială C.E.C Limita minimă a depunerii inițiale și soldul minim sint de 100 de lei.De reținut că la deschiderea unui cont personal, titularului i

C. E. C.se pune la dispoziție un carnet de cecuri obișnuit și, dacă dorește, și un carnet de cecuri ce pot fi folosite pentru piața mărfurilor cumpărate, a serviciilor, precum și pentru alte plăți în favoarea organizațiilor socialiste sau a unor persoane fizice.Deosebirea esențială dintre cecurile obișnuite și cecurile ce pot fi utilizate pentru plăți de mărfuri,, servicii etc. constă în faptul că pentru orice fel de plată cecul obișnuit se prezintă numai la sucursală sau’ filiala C.E.C. la care e’ste deschis contul (sau la' o altă unitate C.E.C. stabilită de titular), iar celălalt cec poate fi prezentat pentru plată fie direct unității socialiste beneficiare, fie oricărei u- nități C.E.C.

t V

DUMINICA 10 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1

Deschiderea programului a E- 
misiunile zilei.
Cravatele roșii.
Film serial pentru copii : 
Daktarl.
Viața satului. 
Contemporanele noastre. In 
întîmpinarea Congresului ai 
XI-lea al partidului.
Luna creației originale româ
nești. Bucuriile muzicii. Doi 
compozitori ’
Ioan D. Chlrescu și 
Vancea.

12,30 pe strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,50 Magazin sportiv <a Polo 

namo — Rapid (derbiul 
plonatului național). Trans
misiune de la bazinul acope
rit Floreasca a Cele mai fru
moase goluri din meciurile 
retur ale optimilor de finală 
din competițiile europene in- 
ter-cluburl la fotbal.

16,45 Omul de lingă tine. Mihal 
Bîrliga — Erou .al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. 
Roma, județul Botoșani.
Film serial : „Nemuritorul", 
în rolul principal : Christo
pher George. Episodul IV.
Floarea din grădină — emi- 
sltine-concurs pentru 
interpret! de muzică 
iară.
Doftana. Documentar . 
realizat de studioul de film 
al televiziunii în colaborare

8,40
9,35

10,00
11,15

11,45

17,05

17,55

18,50

contemporani : 
Zeno

: Di- 
cam-

tineri 
popu-

artistic

cu studioul cinematografic 
„Ai. Sahla”. Comentariul : 
Ioan Grigorescu. Scenariul și 
regla ; Virgil Calotescu.

19,20 1001 de seri : Heckle șl Jeckie. 
19,30 Telejurnal a Săptămina po

litică internă și internaționa
lă în imagini.

20,00 Film artistic : „Atentatul" — 
producție a studiourilor cine
matografice franceze. Pre
mieră TV. In distribuție : 
Jean-Louis Trintlgnant, Mi
chel Piccoil, Gian Măria Vo- 
lonte, Jean Seberg, Franțois 
Perier, Philippe Noiret, Mi
chel Bonquet. Regia : Yves 
Boisset. .

21,55 Telejurnal.
22,05 Duminica sportivă. Fotbal : 

Steaua — Sportul studențesc 
(rezumat Înregistrat).

PROGRAMUL 2

10,00—11,45 Matineu simfonic. Con
certul orchestrei Filarmonicii 
de stat din Cluj-Napoca. Di
rijor : Emil Simon. Solist ; 
ștefan Ruha. In program : 
Uvertura festivă de Șostako- 
vlcl ; Concertul pentru vioa
ră șl orchestră nr. 1 de Paga
nini ; Recitalul violonistului 
Ghidon Kremer n In pauză : 
Viața muzicală In actualitate. 

20,00 Desene animate.
20,15 Luna creației originale româ

nești. Școala națională, Voca
ție universală ; generația 
postenesciană. Lucrări din 
creația compozitorilor Dlnii- 
trie Cuclin, Alfred Alessan- 
drescu, Mihail Andrlcu.

20,45 Realizări ale științei și tehni
cii românești.

21,05 Muzică ușoară cu Ana Pas
cali.

21,25 Film serial : „Omul și orașul".

16,00
16,05
16,15

Doi locuitori din Cavnic ramureș), Emil Damian și gustin Giurgiu, s-au dus pe Valea Boldutului, sub Gutin, după ciuperci. Primul și-a luat cu el și arma, deși știa bine că n-are ce căuta cu ea în pădure fără autorizație. Dar tot atît de bine știa că ntr i2âf'l iJ'~Strica și ceva vînat. De cum a zărit primul .cerb, l-a și, doborît dintr-un foc. ., •y'a'iihdu-f aîer'gîhcf- Spre ei pe pădurarul Vaier Văsuț, cei doi au înșfăcat trofeul și au fugit. A fost ultimul lor trofeu. Cei doi braconieri au fost excluși din rîndul vinătorilor, au fost amendați cu 10 000 lei, iar ca supliment — întocmirea dosarului de trimitere in judecată. Tot mai

(Ma- 
Au-

66

23

0 ®

9

12,30;

fierbinte : MUNCA

PROGRAMUL 2

13,45; 
FLO-

trimitere in judecată. Tot bune erau ciupercile...

: LU- 
18,15;

Dialog. Angajare soclal-poll- 
tică și afirmarea personali
tății.
Telex.
Portativ ’74.

LUNI 11 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1

fost a- muzeul afirmă într-unmuzeu va prestigiul ar-

cinema

alertă : AURORA

adio : VITAN — 15,30;

21,10
21,15
21,55 Reportaj TV. Comoara din 

Buzlaș.
22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mal făcut nevastă mea.

e
9;
o
15,30; 18; 20.15.
O Scurtă vacanță : UNIREA —
15,30; 17,45: 20.
o Țarul Ivan tșl schimbă profe
sia : PACEA — 16; 18; 20.
o Tunurile din Navarone : DRU
MUL SĂRII — 10,30; 15,30; 19.
a Omul potrivit la locul potrivit : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
a Goana după aur : FERENTARI 
— 14; 16; 18; 20..
a „Stejar" — extremă urgență :
ARTA — 15,30; 17,45; 20.

spre viitor.
Roman foileton : „Surorile 
Materassi" — producție a stu
diourilor de televiziune ita
liene. Ecranizare a romanu
lui cu același titlu al lui Aldo 
Palazzeschi. cu : Sarah Fer- 
ratti, Rina Morelli. Regla : 
Mario Ferrero. Episodul IV. 
Revista literar-artistică TV. 
Lumina noastră în lumina 
lumii.
24 de ore.

I. Nottara” (sala

a A.R.I.A. (Ia sala Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Teatrul 
academic de dramă „A. S. Pușkin" 
din Leningrad cu piesa „Ultima 
jertfă" de A. N. Ostrovski — 20.
o Teatrul Național București (sala 
mică) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf 2 — 19,30.
a Filarmonica „George Enescu” 
(Ateneul Român) : Concert pentru 
tineret — 11, (sala Studio) : Ciclul 
„Dtipă-amiezile muzicale ale tine
retului" — 19.

O madonă In plus : FLACĂRA 
15,30; 18; 20.
Luminile orașului : DACIA — 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20.15.
Căpitanul negru : RAHOVA —

tămînalul „PARIS

18.15. 
VICTORIA 
20,30.

crăițelor : MOȘILOR — 15,30; 
20,15.
a Articolul 420 : CRÎNGAȘI 
15,30: 19.
a Șapte păcate : POPULAR 
15,39; 18; 20,15.
a Dragostea începe vineri : COS
MOS — 20.15.
n Arbuștii : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.
O Nona : CLUBUL UZINELOR 
„REPUBLICA" — 16; 18; 20.

beta Ticuță, Gheorghe Turda, 
Stelian Apostol.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktarl.
20.25 Treptele afirmării.
20,50 “• ■ ■ ....

„PARIS MATCH":

19,30.
® Circul de stat : Marele specta
col — 10; 16; 19,30.
® studioul I.A.T.c. „I. L. Cara- 
giale" : Siinbătă la Veritas — 20.

Achiziționarea de către un muzeu din S.U.A. a unui tablou celebru 
al pictorului francez Georges de La Tour (sec. al XVII-lea) a produs o 
deosebită vîlvă in cercurile artistice și de presă din capitala Franței, 
care au lansat un semnal de alarmă in legătură cu o /situație tragică : 
văduvirea crescindă a patrimoniului național al Franței de o serie de 
valori artistice de neinlocuit. Iată ce scrie in legătură cu aceasta săp- 

■ -------- MATCH";

grup de amatori de artă au încercat ei să împiedice cu orice preț plecarea din țară a Madeleinei. Patronul a ridicat prețul la 12 milioane de franci, z
peste hotare , știut fiind prestigiul de care ea se bucură de multă vreme ?Pentru că, dincolo de pierderea unui tablou remarcabil, se

I

I 
î

I

J

„Madeleine în fața oglinzii" este una din lucrările cele mai e- moționante ale lui Georges de La Tour. Ea reprezintă o tînără cufundată într-o meditație profundă și gravă. Mina ei stingă a- tinge ușor un' craniu, ca un orb care, cu vir- ful degetelor, pune o întrebare mută propriului său destin. Imaginea femeii este reflectată de o oglindă îngustă, pe luciul căreia se vede jucînd flacăra pîlpîindă a unei luminări.în lumea întreagă nu există astăzi decît 31 tablouri autentice ale lui Georges de La Tour, pictorul oficial al regelui Ludovic al XIII-lea, iar dintre a- cestea, potrivit părerii unanime a experților, „Madeleine în fața oglinzii" este unul din cele mai valoroase. Acest tablou a trezit dorințationale de Washington chiziționa. află într-o permanentă

aceea, operă S.U.A.

• ODISEEA „MADELEINEI IN FAȚA OGLINZII" » CAPODOPERE AJVNSE ÎN DE
POZITE • ÎN FIECARE S APT AMIN A IAU CALEA STRĂINĂTĂȚII OPERE DE ARTA 

ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE DE FRANCI

Galeriei na- artă din de a-1 a- Galeria se rivalitate cu Muzeul

Metropolitan din New York. Or, ea nu posedă nici un La Tour, în timp ce în sălile Metropolitanului este .expusă „Ghicitoarea", o altă pînză cunoscută a lui La Tour, vîndută americanilor în 1960 contra unei sume a- preciabile. Se știe că această operațiune de vinzare a declanșat critica acerbă, în plin Consiliu de Miniștri, a generalului de Gaulle.

Pentru a se împiedica repetarea unui a- semenea precedent, s-a căutat ca tabloul oferit spre vinzare de Andre Fabius, directorul unei cunoscute galerii particulare pariziene, să fie achiziționat de statul francez. Dar Ministerul de Finanțe a arătat că nu dispune de cele zece milioane de franci cit cere patronul galeriei amintite. Atunci, un

cea mai mare sumă cerută vreodată pentru un tablou. Grupul de iubitori ai artei a trebuit să se dea bătut. Tabloul a chizitionat de american. Unii că prezența sa asemenea ridica tei franceze. Este oare însă cu adevărat nevoie ca arta franceză să-și mai trimită asemenea „ambasadori

ridică problema știrbirii patrimoniului nostru național. America, de exemplu, posedă mai multe pînze de Cdzanne decît cele aflate în Franța. Jumătate din tablourile școlii franceze din secolul al XVII-lea se găsesc peste Atlantic. Recent, noi, francezii, l-am redescoperit pe Jerome, pentru ca să constatăm, imediat după

ca întreaga sa se găsește în Atît de mare a ajuns numărul tablourilor ce au luat calea străinătății incit, pur și simplu, multe nici nu mai sint expuse in sălile muzeelor de peste ocean, ci se găsesc în depozitele a- cestor muzee. Și . a- tunci ce mai rămine din cuvintele frumoase despre rolul „ambasadorilor artistici “? Documentele oficiilor vamale sint' tragice prin adevărul pe care îl. exprimă : actualmente, în fiecare săp- tămînă ies din Franța opere de artă în valoare de zece milioane de franci. „Generațiile viitoare ne vor acuza pentru că am risipit operele noastre artă. Dacă nu va grabnic elaborată politică de păstrare a patrimoniului național, vom fi în situația de a ne da în citrînd seama că acei craniu pe care îl mîngîie cu vîrfui degetelor «Madeleine în fața oglinzii» aparține unui cadavru pentru care ne facem noi înșine v inovați : cadavrul patrimoniului nostru cultural", a caracterizat situația conservatorul unui cunoscut muzeu francez — încheie „Paris Match".

din

Telex.
Emisiunile săptăminii.
Tinerii muzicieni întîmpină 
Congresul partidului.
Emisiune în limba maghiară. 
Tribuna TV.
1001 de seri : Heckle și Jeckie. 

19,30 Telejurnal a Intimpinăm
Înaltul forum al partidului. 

20,00 Anchetă TV. Capitala cu fața

20,35

16,30 
19,00 
19,20

21,25

22,10

17,30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17.40 Film serial : ,.Micii burghezi" 

după piesa lui Maxim Gorki. 
Regla : G. Tovstonogov. In 
distribuție : E. Lebedev, E. 
Popova, K. Lavrov, I. Trofi
mov, P. Pankov, E. Iakovle
va. Episodul II.

18,25 Bucureștiul azi. La două luni 
după începerea școlilor.

18.40 Cuprul. Documentar științific 
realizat de studioul cinema
tografic ,,Alex. Sahia". Re
gla : Alexandru Gaspar.

18,50 Partidului, inima și versul.
19,00 Muzică populară interpretată 

de Raveca Săndulescu, Șțefa- 
nia Stere, Maria Crăciun, Ana 
Ispas, Tita Bărbulescu, Elisa-

a Agentul straniu : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16;'18,30'; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 
20,45.
a Ziduri vechi : CASA FILMU
LUI — 16; 18; 20.
o Anchetă la Marienbad : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Cei șapte magnifici : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 
21, FESTIVAL — 9,15; 12; 15; 17.45; 
20,30, FAVORIT — 9,30; 12; 15,30; 
18: 20,30.
o Tom Sawyer : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Duhul aurului : DOINA — 
18,15; 20,15, GRIVIȚA — 16, 
REASCA — 16; 18; 20.
a Ruy Bias : GRIVIȚA — 9;
13,30; 18,15; 20,30, AURORA
11,15; 13,30; 15,45; 18, FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : DOINA — 9,30; 11.30; 16,15.

a Poliția acuză, legea achită : 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 20. 
a Afacerea „Prințul negru" 
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30.
o Cidul : CENTRAL — 9,15;
16; 19,30.
■ Telegrame : VICTORIA — 
a Planeta sălbatică : -------
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 1 .
o Alexandru Macedon : FERO
VIAR — 9; 12; 14,45; 17,45; 20,30, 
MELODIA -r 9; 12,15; 16; 19, MO
DERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. 
a Duelul : BUCEGI — 16.
e Apașii : BUCEGI — 18; 20.
a Misterul vasului „Mary Doare" : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
a Dacii : GLORIA — 8,30.
a Neînfricatul ataman : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
a Drumul spre Înalta societate — 
10, Enrico Carusso — 12,15, Dimi
nețile unul băiat cuminte — 18,45, 
Absență îndelungată — 20,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
a Sufletul negrului Charley : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
•

« Riul roșu : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 15,30; 18.
a Tatăl risipitor : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
® Apartamentul : COTROCENI — 
15; 17.45; 20.
a Salut și ...................... .
18; 20.
o B. D. in
20,15.
o Zăpada
16; 18; 20.
» Atac Împotriva lui Rommel : 
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
e Vandana : TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19.
a Efectul razelor gamma asupra 

.....................*--------- ----- ; 18;

m Opera Română : Răpirea 
Serai — n, Rlgoictto — 19.
a Teatrul de comedie : Molifcre Ia 
Teatrul de comedie — 11, O noap
te furtunoasă — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 10, O scri
soare pierdută — 14,30, Play Strind
berg — 19,30, (sala din sir. Alex. 
Sahia) : Elisabeta I — io, Noile su
ferințe ale tinăruiui „W“ — 14,30, 
A 12-a noapte — 19,30.
o Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 10,30, Vreți să jucati cu 
noi 7 — 15.30. Stilpii societății —
19.30.
a Teatrul „C. _______
Magheru) : Bărbați fără neveste —
10.30. Lady X — 19,30. (sala Stu
dio) : A 8-a zi dis-de-dimincată — 
10, Șoc la mezanin — 15, Piticul 
din grădina de vară — 19.
» Teatrul Giulești : Cine ucide 
dragostea — 10, Vassa Jelesnova —
19.30.
a Teatru! evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
o Teatrul satlrțc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars ! — 
11; 19.30.

Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Școala birfelilor — 
19,30.
o Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa 
- 10; 12.
o Teatrul „Ion Creangă" : Pănusa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10, Nota zero ia pur
tare — 16.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Flacăra lui august —

Prea mare 
căciula 
pentru el

Mult s-au mai bucurat cel
Tirgu-Jiu cind au văzut cum se 
inalță și in 'urbea lor o min- 
drețe de complex hotelier, cu un 
nume de-al locului : „Gorj-Ho- 
tel“. Dar și mai mult s-au bucu
rat prietenii'și cunoscuta lui Ion 
Bardan cind au aflat că a de
venit responsabil la ditamai 
complex de lux. Unul din ei s-a 
si burzuluit:

— $i ce, adică nea Ionică nu 
e băiat «lux» ?

Același „amic", aflind deunăzi 
precum că „nea Ionică" a fost 
prins de miliție cu... ocaua mică, 
s-a bătut cu pumnu-n piept:

— Văzurățl ? Nu vă spusei eu 
că Ion ăsta o să calce-n stră
chini? „Gorj-Hotel" era o că
ciulă prea mare pentru el.

'„Nea Ionică" n-are cum să-i 
dea replică. El răspunde acum 
la întrebările anchetatorilor, în 
stare de reținere, fiind învinuit, 
între altele, că „introducea" in 
restaurant mărfuri din afară și 
le vindea cu suprapreț. ' 

În legitimă 
apărare

Întuneric beznă. Aflat de ve
ghe, la postul său, pe unul'din 
terenurile Întreprinderii agrico
le de stat din Urlați-Prahova, 
paznicul Constantin Radu a des
lușit siluetele unor indivizi care 
veniseră să se înfrupte din ro
dul toamnei, din truda altora.

— Stai ! — a strigat paznicul, 
somindu-i.

Indivizii — patru la număr — 
au tăbărit asupra lui cu furcile 
și ciomegele. Printr-o mișcare 
abilă,_ paznicul a reușit să apese 
pe trăgaci. Trei dintre ei au dis
părut in noapte. 'Pe al patrulea, 
rănit, l-a dus la miliție. Curînd, 
au fost aduși și ceilalți trei. In 
fața instanței, paznicul apare în 
legitimă apărare. Cei patru sint 
total descoperiți.

La miezul 
nopțiiCugir. Ora 1 noaptea. împîe- ticindu-se, Victor Tudose, din localitate (strada Mureșului nr. 1), se oprește în fața restaurantului „Prislop". Dă să intre. Ușa închisă. Se uită la ceas. Ceasul nu-i spune nimic. în schimb, el îi spune unei sticle din vitrină : „Știi ce-aș face cu tine ? Te-aș da pe gît, ca și pe suratele tale. Ia să vin eu la tine". Forțează ușa, intră înăuntru și iese încărcat cu sticle de rom. Cind s-o desfunde pe prima, hop și miliția. Acum, i s-a-nfundat.

Rubrică redactată de 
Peîre POPA 
și corespondenții „Scînteii"



SCI NT El A - duminică 10 noiembrie 1974PAGINA 6

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Asigurarea drepturilor popoarelor

Vizita delegației IVI. A. N.
în Kuweit

la autodeterminare
- ÎN ATENȚIA COMITETULUI PENTRU PROBLEMELE 

SOCIALE, UMANITARE Șl CULTURALENAȚIUNILE UNITE 9 (De la corespondentul nostru). „Importanța realizării universale a drepturilor popoarelor la autodeterminare și a acordării grabnice a independenței țârilor și popoarelor coloniale, pentru garantarea efectivă a respectării drepturilor omului" — formează o- biectul atenției Comitetului pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale. Dezbaterile au ca.bază un raport al secretarului general pe această temă și rapoartele referitoare la transpunerea în viață, de către agențiile și instituțiile internaționale asociate Națiunilor Unite, a Declarației cu privire Ia acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Reprezentantul României, George Elian, prezentînd poziția țării noastre in această problemă, a subliniat că, militînd neabătut împotriva oricărei politici imperialiste de forță și dictat, împotriva oricărei forme de presiune și amestec în treburile interne ale altor state, România s-a situat întotdeauna de partea popoarelor care luptă pentru a-și cuceri libertatea și apără ființa națională, pentru dobîndirea independenței lor politice și economice.Subliniind că peste 30 de milioane de oameni se află încă sub jugul

colonial, că regimurile de la Pretoria -și Salisbury au declarat apartheidul și, respectiv, discriminarea rasială drept politici de stat, vorbitorul a. evidențiat necesitatea accelerării procesului decolonizării, a sporirii ajutorului material și politic acordat de O.N.U. și de comunitatea internațională mișcărilor de eliberare națională, precum' și dreptul acestora de a folosi toate mijloacele pe care le au la dispoziție, inclusiv forța armată, pentru dobîndirea libertății și pentru a-și face respectat dreptul lor sacru la autodeterminare.în încheiere, George Elian a insistat asupra imperativului transpunerii integrale în viață a prevederilor Declarației cu privire Ia acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, a adoptării’ unor măsuri concrete și eficace, inclusiv sancțiuni exemplare, pentru determinarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale popoarelor de către oricine, oriunde și în orice condiții. România, a arătat vorbitorul, va continua să sprijine cu fermitate price măsuri destinate să amplifice contribuția Națiunilor Unite la lupta împotriva colonialismului, neocolo- nialismului. apartheidului și discriminării rasiale, precum și promovarea și garantarea efectivă a respectării drepturilor omului.

KUWEIT 9 (Agerpres). — Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care se află intr-o vizită oficială în Kuweit, a fost primită, sîm- bătă, de Alteța Sa șeicu! Sabah AI- Salern Al-Sabah, emirul statului ku- weitian. Cu acest prilej, președintele M.A.N. a adresat din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cald salut de prietenie însoțit de urări de sănătate și fericire personală. de progres și bunăstare poporului kuweitian prieten.Mulțumind, emirul statului Kuweit a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de stimă și prietenie, precum și urări de

sănătate ți fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul român prieten, subliniind dorința sa și a statului Kuweit de a acționa pentru continua dezvoltare a relațiilor cu România.în aceeași zi, delegația Marii Adunări Naționale a fost primită de Alteța Sa șeicu! Sabah Al-Ahmed Al- Jaber Al-Sabah, prinț moștenitor, președintele Consiliului de Miniștri al statului Kuweit, și a avut o întrevedere cu președintele Adunării Naționale a Kuweitului, Khaled Saleh Al-Ghoneim.La aceste întrevederi, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a fost prezent, de asemenea. ambasadorul român in Kuweit, Constantin Căruntu.
ORIENTUL APROPIAT
® H. Kissinger : „Se pot realiza progrese spre o pace justa și 
durabilă în zonă" © Un interviu al lui Yasser Arafat @ Amenda
mente la Constituția Iordaniei © Ministrul afacerilor externe 

japonez la Cairo

In interesul păstrării bunurilor 
culturale național©GENEVA 9 (Agerpres). — Subcomisia pentru cultură a Conferinței de la Geneva pentru securitate și cooperare în Europa, examinind, pe baza propunerilor formulate de mai multe delegații, rolul important pe care-1 au în dezvoltarea cooperării acordurile și convențiile internaționale • culturale, a ajuns la o deplină unitate de vederi în privința adoptării unei recomandări în legătură cu buna lor îndeplinire.S-a pus de acord un text prin care se recomandă statelor participante să urmărească aplicarea deplină și eficace a instrumentelor juridice in

ternaționale la care sînt parte sau la care vor adera în viitor. Această prevedere vizează. în special, acordurile și convențiile internaționale referitoare la drepturile de autor și la circulația bunurilor culturale. Se prevede că măsurile pe care fiecare stat participant le va lua în această direcție, ca o consecință a îndeplinirii obligațiilor asumate prin aderarea la diferite instrumente juridice internaționale, vor • contribui atît la păstrarea drepturilor și bunurilor culturale naționale, cit și la mai buna lor difuzare și cunoaștere în celelalte țări participante;
Intensă activitate diplomatică 

desfășurată de guvernul portughezLisabona 9 (Agerpres). - Aflat la Lisabona, pentru convorbiri în legătură cu o serie de aspecte ale relațiilor americano-Dortugheze, Robert McCloskey, ambasador itinerant al S.U.A., a fost primit de președintele țării gazdă, Francisco da Costa Goriies.Obiectul principal al convorbirilor, arată agențiile ’de pfesă. l-a constituit examinarea unor probleme referitoare la prezența bazelor militare americane pe teritoriul țării. în centrul discuțiilor s-a situat vijtorul statut al bazei aeriene Lajes din insula. Terceira, arhipelagul Azore. întrunit acordul privind utilizarea ei da către forțe militare ale S.U.A. expiră la începutul anului viitor.
•IrPARIS 9 (Agerpres). — • Comandantul Vitor Alves, ministru de stat portughez, însărcinat cu problemele apărării și ale informațiilor, care se află într-o vizită oficială la Paris, a avut vineri o întrevedere cu premierul francez Jacques Chirac. Anterior, Alves a conferit cu ministrul francez al apărării, Jacques Soufflet.

La stîrșitul convorbirilor, Vitor Alves, a ținut o conferință de presă, cu care prilej a declarat, între altele, că după alegerile din martie, consacrate desemnării Adunării Constituante care va elabora noua constituție a țării, în luna octombrie. 1975 în Portugalia vor fi organizate alegeri legislative.Ministrul portughez, care efectuează un turneu prin mai multe țări vest-europene, va părăsi Parisul duminică după-amiâză, cu destinația Roma.
* XTUNIS 9 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Portugaliei, Mario Soares, a părăsit, simbătă după-amiăză. Tunisul, plecînd spre Tripoli, după încheierea unei vizite de patru zile. După convorbirile avute cu oficialitățile tunisiene, șeful diplomației portugheze s-a întîlnit cu Johny Eduardo, însărcinatul cu relațiile externe al Frontului de e- liberare națională a Angolel, și tu secretarul de stat american, Henry Kissinger.

TUNIS 9 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și-a încheiat simbătă vizita de 15 ore în Tunisia, unde a fost primit de președintele Habib Bourguiba și a conferit cu primul ministru, Hedi Nouira, și cu ministrul afacerilor externe, Habib Chatti.Referindu-se Ia rezultatele contactelor stabilite în capitalele țărilor vizitate din Orientul Apropiat in actualul turneu, Henry Kissinger a relevat că „SlU.A. estimează că se pot realiza progrese spre o pace justă și durabilă în zonă printr-o abordare pe etape, și că Statele Unite sînt gata să participe la realizarea acestui obiectiv dacă părțile interesate sînt gata, ele însele, să facă efortul necesar".In legătură cu discuțiile purtate cu oficialitățile tunisiene, șeful diplomației americane a precizat că au fost trecute în revistă relațiile bilaterale, în vederea stabilirii modalităților celor mai bune pentru a le întări în mai multe domenii.
★NEW YORK 9 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a acordat cotidianului american „New York Times" un interviu în care a declarat. între altele, că „cei cinci răspunzători de atentatul pus la cale, în decembrie anul trecut, la Roma, împotriva avionului societății „Panamerican", în cursul căruia circa 30 de persoane și-au pierdut viața, au fost arestați și sînt deținuți de O.E.P. pentru a fi judecați". „în calitatea mea de comandant general al forțelor revoluționare palestinene și ca președinte al Comitetului Executiv al O.E.P., mă opun și condamn orice formă de acțiune'teroristă împotriva civililor", a subliniat Yasser Ărafat.Pe de altă parte, Arafat a anunțat formarea, în viitorul apropiat, a unui guvern pălești nean în exil. Această inițiativă, a spus el, va constitui o eiapâ spre stabilirea suveranității palestinene asupra malului occidental al Iordanului și a regiunii Gaza, actualmente ocupată de Israel.
*AMMAN 9 (Agerpres). — Adunarea Națională iordaniană, convocată in sesiune extraordinară, a adoptat simbătă două amendamente la Constituția țării care permit regelui Hussein să dizolve Senatul prin decret — de dreptul de a dizolva Camera Reprezentanților, suveranul hașemit dispunea • deja — și de a prelungi pină la un an timpul în care trebuie organizate alegeri legislative, în caz de dizolvare.Introducînd amendamentele, guvernul iordanian a anunțat că aceste schimbări constituționale sînt necesare în urma rezoluțiilor privind problema palestineană adoptate de

recenta conferință arabă la nivel inalt.
★CAIRO 9 (Agerpres). —- La Cairo au avut loc, vineri, convorbiri intre ministrul japonez a! afacerilor externe, Toshio Kimura, și omologul său egiptean, Ismail Fahmy. Au fost discutate — după cum transmite a- genția M.E.N. — relațiile bilaterale in diferite domenii, ministrul nipon exprimînd dorința țării sale de a participa la realizarea proiectelor e- . conomice egiptene prin investiții și echipament. Au fost, de asemenea, examinate mijloacele de. promovare a .relațiilor comerciale și culturale între cele două țări. Pe de altă parte, cei doi miniștri de externe au făcut un schimb de opinii in legătură cu situația din Orientul Mijlociu.Tot vineri, Toshio Kimura a avut o întrevedere cu secretarul general a! Ligii Arabe, Mahmoud Riad. Au fost evocate, cu acest prilej, rezultatele ultimei conferințe arabe la nivel înalt, atît pe olan arab, cît și internațional, și mijloacele de extindere a cooperării dintre Japonia și popoarele arabe.

agențiile
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Președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, a avut o convorbire cu ministrul de externe al Republicii Malgașe, Didier Ratsiraka. Au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale și posibilitățile colaborării economice și tehnice dintre cele două țări.

Vicepreședintele FRELIMO (Frontul de Eliberare din Mozambic) Marcelino Dos Santos, aflat in vizită la Roma, a avut o întrevedere cu Mario Pedini, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe ăl Italiei. Convorbirile s-au referit la perspectivele deschise de constituirea guvernului provizoriu de la Louren- țo Marques.
fi fost destituit si ares

tat ministrul bolivian al locuințelor și planificării urbane, Jose Patîo Ayoroâ. Colonelul Ayoroa este acu-

londra Un interesant program
pentru recuperarea deșeurilorPornind de la constatarea că Anglia „este confruntată în prezent cu o serioasă criză economică" și că are de făcut față „unui deficit record al balanței de plăți, ca urmare a creșterii masive a prețurilor materiilor prime", ziarul „DAILY MIRROR" a- rată că ieșirea din această situație depinde de „hotărîrea cu care întregul popor va risipi mai puțin și va economisi mai mult". „Intrăm într-o perioadă cînd trebuie să punem capăt oricărei risipe și să învățăm să economisim și să gospodărim cu multă grijă și zgircenie ceea ce avem" — precizează ziarul.Acestea nu au rămas simple deziderate platonice. Departamentul energiei a creat uri consiliu special destinat studierii și adoptării . de măsuri în vederea „economisirii energiei", în prima ședință a a- cestui consiliu s-a evidențiat necesitatea de a se identifica domeniile care reclamă îmbună- , lățirea normelor de utilizare a energiei, de a se recomanda căi și mijloace de economisire și de a se porni o campanie în vederea popularizării și aplicării măsurilor a- dontate.în cadrul Departamentului industriei, in sectorul industriei chimice, s-a hotărît să se pună un accent deosebit pe economisirea de combustibil. Organi- zarea unui simpozion pe această temă ur-

V ~------------

mărește identificarea și generalizarea celor mai bune căi de a se realiza asemenea economii. Se are in vedere nu numai evitareaconsumurilor exagerate. cit mai ales repro- iectarea utilajelor e- xislente și modificarea proceselor de producție, astfel ca să se ajungă la un consum mult mai redus de energie.Totodată. guvernul a hotărît să subvenționeze experimentările care au, loc în vederea creării „automobilului electric", menit să economisească milioane de tone de benzină. O anchetă întreprinsă de ziarul „OBSERVER" a ajuns la concluzia că „un strict program de e- conomisire a energiei va putea contribui la reducerea importurilor de petrol cu peste 20 la sută pe an". De asemenea, se întreprind ample lucrări în vederea deblocării canalelor navigabile, lăsate ani de-a rîndul in părăsire, pentru revenirea la transportul pe apă, care' este mult mai economicos.Concomitent, se a- cordă atenție problemelor recuperării și introducerii în circuitul producției a deșeurilor de hîrtie, metale feroase și neferoase, sticlă, cauciuc, materiale plastice etc. „Nu ne mai putem permite să azvîrlim în continuare deșeurile la gunoi" — a declarat Gordon Oakes, secretar de stat la Departamentul mediului în

conjurător. în cadrul campaniei consacrate recuperării deșeurilor, ziarele fac deseori a- pel la un vechi dicton englezesc, care spune : „Unde e gunoi sînt și bani". Sarcina recuperării deșeurilor a fost încredințată unui sector nou creat în cadrul Departamentului mediului înconjurător, sector condus de un subsecretar de stat. Pentru recuperarea hîrtiei a luat ființă un resort special și în cadrul Departamentului industriei.în cursul convorbirilor avute la Departamentul mediului înconjurător ni s-au citat, cu titlu de e- xemplu, rezultatele obținute de două „uzine" de prelucrare a reziduurilor, care au intrat în funcțiune în ■ultimele luni. La Nottingham. unde pină nu demult gunoaiele menajere erau arse in gol la crematoriu, s-a construit o veritabilă uzină care obține, din aceste gunoaie, căldură și apă caldă pentru aproape un sfert din populația orașului, energie electrică suficientă să acopere în cea mai mare parte consumul orășenesc. Mult mai mare este ..uzina de incinerat" de lingă Londra, care, pe lingă energie electrică și apă caldă „va produce" anual 20 000 tone metale feroase și neferoase. După cum ni s-a explicat, cenușa rămasă după arderea deșeurilor este trecută printr-un puternic cîmp electro

magnetic, care atrage toate metalele vechi existente in gunoaie, (întrucit în cuptoarele de ardere, metalele neferoase „se lipesc" de cele feroase, sîntși’ ele atrase de electro- magneți). Aceste metale sînt apoi redate industriei.Avîndu-se în vedere uriașa importanță eco

nomică a valorificării resturilor industriale și menajere. în Anglia a luat ființă un consiliu al industriilor de prelucrare a deșeurilor, al. cărui director, Alfred Cooper, a lansat un apel la „elaborarea unei politici naționale de recuperare a tuturor reziduurilor". Po

trivit estimărilor specialiștilor, un asemenea program tradus în viață ar aduce țării economii în valoare de citeva. miliarde lire sterline — echivalentul actualului deficit al balanței de plăți britanice.
Nicolae 
P1OPEANU

BRUXELLES

Apel al P. C. din Belgia
la unitatea de acțiune 

a forțelor progresiste naționaleRecent, Partidul Comunist din Belgia a prezentat documentul intitulat „Unirea forțelor progresiste pentru o cotitură democratică". Documentul pornește de la o aprofundată analiză a. situației politice și economice din Belgia, aducind in atenție, pe această bază, o serie de propuneri făcute de partidul comunist celorlalte forte componente ale mișcării muncitorești belgiene — partidelor socialist și social-creș- tin — pentru deschiderea . unui dialog în vederea constituirii unei largi alianțe politice ce își propune să candideze la preluarea puterii, „în vederea realizării unui ansamblu de reforme structurate apte să stăvilească atotputernicia monopolurilor și să creeze condițiile unei politici noi, conforme intereselor populare".în contextul politic actual, cînd, după mai

multe luni de la alegerile generale, guvernul nu se găsește incâ într-o poziție care sâ-i confere toate prerogativele puterii și cînd fenomenele negative din economie continuă să se amplifice, documentul partidului comunist se bucură de un larg ecou in cercurile politice.Analizînd cauzele greutăților cărora trebuie să Ie facă față actuala echipă de gu- vernămînt, documentul arată că dificultățile economice, inflația, contradicțiile tot mai acute din viața socială, criza politică sint, de fapt, „fenomene care decurg din criza globală pe care o cunoaște capitalismul monopolist de stat în faza actuală a evoluției sale". Este relevat faptul că inflația accelerată, ca și măsurile operate în sfera cheltuielilor de ordin social permit monopolurilor să soluționeze

in avantaj propriu dificultățile economice. Astfel, contrastul dintre bogați și săraci continuă să se adîn- cească — constată documentul. arătind că mișcarea muncitorească, „prin lupta unită pentru o putere democratică în serviciul poporului, care presupune deplina eliberare a energiei potențiale a frontului comun sindical și unirea componentelor sale — comunistă, socialistă și creștină — cu păturile mijlocii aliate" poate determina o schimbare pozitivă.în alianța politică a tuturor elementelor progresiste, Partidul Comunist din Belgia vede singura modalitate de a orienta ferm politica economică și socială a țării în direcția progresului, a satisfacerii intereselor generale ale poporului belgian.
N. Popescu- 
BOGDĂNEȘTI

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața

Ședința lărgită a C.C. al Frontului unit 
democrat patriotic coreean 

Declarația ministrului de externe al R.P.D. CoreenePHENIAN 9 (Agerpres). — La Phenian a avut loc, vineri, ședința lărgită a Comitetului Central al Frontului unit democrat patriotic coreean, in cadrul căreia Hă Dam, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, a prezentat un raport în problema accelerării reunificării independente și pașnice a Coreei.“Hă Dam a chemat S.U.A. să dea un răspuns pozitiv la propunerea R.P.D. Coreene din martie 1974 privind încheierea unui acord de pace intre R.P.D.C. și S.U.A., cu .condiția evacuării trupelor americane din Coreea de sud. El a subliniat, de asemenea, Însemnătatea propunerii R.P.D. Coreene de a se convoca, în- tr-un viitor apropiat, o mare adunare națională ori o consfătuire politică a reprezentanților partidelor politice și organizațiilor obștești din Nord »i Sud.

în cazul în care problema evacuării tuturor trupelor străine aflate în Coreea de sud sub drapelul O.N.U. își va găsi o soluționare pozitivă — a continuat raportorul — vor putea fi luate măsuri pentru stabilirea unei păci trainice în Coreea. în acest scop, vor putea fi organizate convorbiri între reprezentanții militari ai Nordului și Sudului, în cadrul cărora- ar putea fi discutate și soluționate probleme ca renunțarea de către cele două părți la folosirea forței, în concordanță cu Declarația comună a Nordului și Sudului, transpunerea în viață a prevederilor esențiale ale acordului de armistițiu în Coreea, formarea unei Comisii militare comune a Nordului și Sudului în locul Comisiei militare de armistițiu, încetarea sporirii forțelor armate și a cursei înarmărilor, precum și alte chestiuni legate de întărirea păcii în Coreea.
„THE CANADIAN TRIBUNE";
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Canada trebuie să amplifice relațiile comerciale 
cu toate țările, inclusiv cu infloritoarea 

lume socialistă. „Diversificarea era de multă vreme necesară în relațiile economice externe ale Canadei" — scrie „The Canadian Tribune", într-un editorial intitulat. „Mai multă diversificare". „în măsura în care vizita Ia Paris șl Bruxelles a primului ministru Trudeau a dus ia strîngerea relațiilor cu Comunitatea Economică Europeană și a servit scopul diversificării, ea a servit interesele Canadei" — subliniază ziarul.„îndelung tolerata unilateralitate dictată de proprietățile și controlul, companiilor nord-americane asupra economiei canadiene constituie o a- menințare la adresa independenței Canadei și, deși vizita primului ministru nu putea să reducă imediat dominația economică a corporațiilor din S.U.A., rezultatul logic al unei asemenea diversificări ar fi slăbirea controlului S.U.A.

Pentru a consolida Insă în mod serios suveranitatea canadiană, este necesară dezvoltarea comerțului cu mult mai multe țări decît cele din C.E.E.".în această ordine de idei, „Canadian Tribune" arată că, atît pentru mai buna utilizare a resurselor sale naturale în folosul propriului popor, cît și pornind de la recunoașterea faptului că „în destindere și coexistență pașnică rezidă singura speranță de viitor a omenirii", diversificarea relațiilor economice ale Canadei „trebuie dusă mși departe, cu ajutorul fondurilor transferate din bugetele militare. Trebuie să căutăm să stabilim relații comerciale depline și autentice cu omenirea — inclusiv cu Infloritoarea lume socialistă" — conchide ziarul.
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de presă transmit:
zat de a fi condus rebeliunea declanșată la Santa Cruz. înăbușită în citeva ore. rebeliunea urmărea răsturnarea guvernului Hugo Banzer.

Peste 7 000 de muncitori de la întreprinderile metalurgice din Tampere (Finlanda) și-au întrerupt activitatea. Greviștii revendică. .îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.
Fostul președinte al S.U.fl., Richard Nixon, scos de pe lista grav- bolnavilor, a intrat in perioada de convalescență — anunță medicul său ■personal. Complicațiile pulmonare ivite după intervenția chirugicală sint pe punctul de a fi depășite.
La Barcelona, fortele p°H- țienești au intervenit pentru a evacua atelierele uzinelor constructoare de automobile „Seat", ocupate de lucrători, iar direcția firmei a anunțat concedierea, pe timp de 10 zile, a 18 285 de muncitori — măsuri apreciate ca noi factori generatori de tensiune în industria spaniolă a automobilelor.
Retrocedarea către foștii 

proprietari a 16 noi întreprinderi industriale, devenite proprietate publică după etatizarea lor de către fostul guvern de Unitate Populară, a fost hotărită de junta militară din Chile. Hotărîrea a fost anunțată de Eduardo Perez, șeful „serviciului de. cooperâre tehnică", într-o declarație acordată cotidianului „La Tercera", care apare la Santiago de Chile.
figenția portugheză de 

presă „fi.N.I.",care sub vechiuI regim era considerată agenția oficială de informații a Portugaliei, a trecut sub controlul guvernului. în funcția de director a fost numit Alberto Vilaverde Cabral, editorialist de politică externă al ziarului „Dia- rio de Lisboa". El a arătat că instituția pe care o va conduce va deveni „un organ de informare antifascist și un instrument de consolidare a democrației in Portugalia".

Guvernul elvețian dore?te să primească din partea parlamentului autorizația de a ratifica Tratatul de neproliferare a armelor nucleare — a afirmat, în cursul unei conferințe de presă, ministrul de externe Pierre Graber. Tratatul — a subliniat el — a fost semnat de un număr suficient de mare de state pentru a i se recunoaște caracterul de universalitate.
Cursul auraluî ’ ‘nregistrat vineri un salt important pe piețele occidentale, uncia atingînd la Londra prețul record de 184,50 dolari. Experții apreciază că actualele evoluții pe piețele metalului galben se datorează incertitudinilor privind perspectivele depășirii intr-un viitor apropiat a dificultăților economice cu care sint confruntate majoritatea țărilor occidentale, s
Rsprezenteiii a șase 

slals arabe din zona Golfului - Arabia Saudită, Iran, Kuweit, Irak, Qatar și Emiratele Arabe Unite — s-au reunit simbătă, la Abu Dhabi, pentru a examina unele probleme privind prețul petrolului.
Un comunicat al Ministerului 
de Finanțe al R. P. BulgariaSOFIĂ 9 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului de Finanțe al R.P. Bulgaria, difuzat de agenția B.T.A., informează că, în baza unei hotăriri a Consiliului de Miniștri, în- cepind de la 15 noiembrie anul acesta, cetățenii străini din țările neso- cialiste care vizitează Bulgaria sînt obligați să schimbe minimum echivalentului a zece dolari pe'zi în valuta acceptată de Banca Națională bulgară. Comunicatul precizează că pasagerii în tranzit trebuie să schimbe în mod obligatoriu cinci dolari, ori de cite ori trec frontiera bulgară.

MARGINALII
Scandalul ■ „benzinei dilatate"Un nou scandal de proporții a izbucnit în Italia ca urmare a dezvăluirilor făcute recent cu privire Ia mașinațiile unor companii petroliere ce acționează in această țară. Controalele efectuate în ultimele luni la diferite instalații de distribuire a benzinei din Roma, Torino și din alte localități au dovedit că companiile petroliere vînd benzina cu o densitate inferioară, realizind profituri fabuloase.Semnalul l-au dat o serie de gestionari care au observat că, imediat după transportarea benzinei în stațiile de distribuire, nivelul acesteia scădea in mod inexplicabil. Nu, nu era vorba de o iluzie optică. Acum este un lucru stabilit că trei companii petroliere —

ESSO, A.P.I. și A.G.I.P. — au furnizat benzină „umflată". Pentru aceasta s-a recurs la două procedee : încălzirea ei pină la 25—30 grade sau adăugarea unui gaz, ca de pildă butanul sau propânul. Volumul benzinei era astfel „dilatat" artificial — . micșorîndu-se și revenind la normal după răcire sau evaporarea gazului respectiv. Astfel, societățile petroliere au încasat ilicit peste 50 miliarde de lire; Practica de „umflare" a benzinei se pare că a fost folosită pe scară mult mai largă — pentru „transformarea" benzinei normale în benzină super, a carburanților destinați încălzirii în produse superioare etc.Desigur, daunele

principale le-au suportat automobiliștii. în condițiile in care greutatea specifică a fiecărui litru a fost sub limita de 740 grame. consumul de . benzină la kilometru a sporit substanțial. De acest lucru s-au sesizat și companiile aeriene, responsabilitatea societăților petroliere fiind în acest caz mult mai gravă, avînd în vedere consecințele tragice pe care le poate avea reducerea autonomiei de zbor a avioanelor.Poliția financiară a început în diferite o- rașe din Italia o amplă anchetă pentru a stabili daunele provocate și responsabilitatea companiilor.
Radu BOGDANRoma.

ni mima

• „O VICTORIE A FE
MEILOR". Observatorii politici sînt unanimi în a considera că rezultatele alegerilor parțiale, care au avut loc marți în Statele Unite, au ca una din caracteristici avansul net al femeilor pe scena politică ameri-, cană. într-adevăr, in Congres au fost alese 5 noi reprezentante. Ella Grasso este prima femeie care a ajuns guvernator al unui stat prin alegere directă, Mary Anne Krupsak a devenit guvernator adjunct în statul New York, al doilea stat ca mărime al S.U.A. Janie Shores este prima femeie aleasă .ca judecător al Curții Supreme din statul Alabama, adică „,,în plin sud conservator". O altă premieră o constituie alegerea unei femei ca primar al unui oraș de peste 500 mii de locuitori — la San Jose, în California. Și lista ar putea continua. Semnificația acestui curs apare mai limpede dacă se are în vedere că de abia din 1920 femeile americane au dobîndit acces la urne, că într-o jumătate de secol de „egalitate politică" abia 2 la sută din membrii Congresului au fost femei, deși femeile reprezentau majoritatea absolută în cadrul corpului electoral. „Victoria femeilor" la aceste alegeri, obținută în condițiile unei legislații electorale ostile, este și ea un semn al timpului.

• APĂ MINERALA..; 
DIN MARE. Oamenii de știință din Crimeea au descoperit un procedeu de a transforma apa de mare într-o băutură minerală cu însușiri curative. Apa este trecută printr-un filtru gros de vată și este supusă radiațiilor unei lămpi cu mercur și cuarț. „Apa minerală de Marea Neagră" are proprietăți a- propiate celei de izvor și are efecte curative — normalizează secreția stomacală, influențează in bine funcțiile ficatului și intestinelor.

• TREN AUTOMO
TOR CU TURBINĂ CU 
GAZ. De cîtva timp, pe căile ferate vest-germane circulă un tren original. El este dotat cu o turbină cu gaz, avînd o forță de 4 400 CP. „Sachsenross" — armăsarul saxon, cum este denumit acest tren, face zilnic legătura între Ludwigshafen și Hamburg. Datorită turației înalte, turbina cu gaz dezvoltă o viteză dublă față de cea a unui motor Diesel.

• CENTURA-CALEN-
R. într-o criptă antică,descoperită in satul Sanait din Armenia. atenția specialiștilor a fost atrasă de o centură de bronz, lucrată in mileniul; al treilea sau începutul mileniului- al doilea înaintea erei noastre, care a servit drept calendar al Lunii și al Soarelui. Reiese astfel că în Armenia cultul Soarelui era practicat cu citeva milenii în urmă și era legat de determinarea poziției astrului in divizarea calendaristică! a anului.

• MUZICA Șl PSIHI
CUL. Influențează muzica psihicul interpreților ? — este o întrebare la care a încercat să răspundă o echipă de psihiatri vest-germani. După ce au examinat 208 muzicanți, medicii au ajuns la concluzia că muzica , clasică are efecte binefăcătoare asupra echilibrului psihic — ce' ? ce o interpretează sint oamelil\p liniștiți. în schimb, lucrările muzicale moderne creează interpreților stări de nervozitate, iritare, insomnii.

• O CAMPANIE ÎM
POTRIVA PLETOȘILOR a fost declanșată în Singapore, în magazine, la ghișeele teatrelor și companiilor de asigurare se poate citi următorul anunț : „Bărbații cu părul lung sint serviți ultimii". Autoritățile o- rașului speră ca în acest fel să determine o reducere a numărului celor cu plete lungi și neîngrijite.

•RECORDUL DE 
TRAVERSARE A OCEA
NULUI ATLANTIC pentru aparatele de pasageri a fost doborit, joi, de avionul supersonic franco-britanic „Concorde- 01", care a parcurs distanța de 5 201 de kilometri dintre baza britanică Fairford (Gloucestershire) și localitatea Bangor (statul Maine), situată pe coasta răsăriteană a S.U.A., în două ore și 55 de minute. Comunicatul firmei britanice „BAC" precizează că avionul a zburat timp de peste două ore la o viteză mai mare decit dublul vitezei sunetului.

• BOLI PROVOCATE 
DE POLUAREA MEDIU
LUI AMBIANT. Aproximativ 130 de persoane din fiecare mie de locuitori ai Japoniei suferă de pe urma unor boli datorate poluării mediului ambiant. Potrivit.' unor date publicate de Ministerul Sănătății al Japoniei, 27 de persoane la mie suferă de boli ale aparatului respirator, 26 au tensiunea arterială crescută sau alte afecțiuni ale aparatului cardiovascular, 23 sînt bolnavi de stomac, iar 52 suferă de alte boli.
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