
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ȘEDINȚĂ COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

In ziua de 11 noiembrie a.c. a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, Comitetul Exe
cutiv a dezbătut și aprobat programul 
privind aprovizionarea populației pe 
acest an și în prima jumătate a anului 
1975. Programul aprobat prevede 
cantități suplimentare, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, la principa
lele produse alimentare, bunuri in
dustriale de larg consum, combustibil 
etc, care să asigure aprovizionarea 
populației în bune condiții, pe tot par
cursul perioadei respective. Odată cu 
aprobarea programului, Comitetul 
Executiv a stabilit să se ia măsuri ener

gice de către organele de partid și de 
stat pentru distribuirea rațională și 
buna gospodărire a produselor desti
nate consumului, pentru realizarea 
unei aprovizionări ritmice, care să asi
gure zilnic cantitățile de produse ne
cesare, acționînd, totodată, cu hotă- 
rîre împotriva celor care manifestă ten
dința de a realiza stocuri nejustificate, 
dăunînd astfel circulației normale a 
mărfurilor. Lucrătorii din comerț tre
buie să-și îndeplinească obligațiile de 
serviciu în mod exemplar, să asigure 
buna servire a populației, să manifeste 
simț de răspundere în gospodărirea 
corespunzătoare a bunurilor destinate 
consumului.

Comitetul Executiv a analizat, în 
continuare, modul cum se realizează

unele investiții în domeniul industriei 
chimice și a stabilit să se ia în conti
nuare măsuri pentru scurtarea duratei 
de realizare a noilor obiective, elimi
narea cheltuielilor neeconomicoase și 
îndeplinirea întocmai a parametrilor 
tehnico-economici proiectați.

Comitetul Executiv a ascultat o 
informare, prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la des
fășurarea conferințelor județene de 
partid și pregătirea Congresului ai 
Xl-lea al partidului. Comitetul Execu
tiv și-a exprimat satisfacția pentru mo
dul în care se desfășoară conferințele 
județene de partid și pregătirile între
prinse pînă în prezent în vederea Con
gresului, stabilind, totodată, noi mă
suri in acest sens.

CONHRINTE ALE ORGANIZAȚIILOR 
IODETENE DE PARTID

Publicăm in continuare mesaje și hotăriri adoptate de conferințele 
organizațiilor județene de partid care au avut loc simbătă, 9 noiembrie. 
Astăzi, din județele: Constanța, Ilfov, Mureș, Neamț, Satu-Mare, Vîlcea

Desfășurîndu-se întMin cadru de responsabilitate parti
nică și exigență revoluționară, conferințele- au exprimat aprobarea unanimă a proiectului de Program al partidului, a proiectului de Directive și a Tezelor C.C. al P.C.R.- au hotărît realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului- au desemnat candidați pentru organele centrale ale partidului
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Hotăriri și mesaje adoptate de conferințe
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un efort susținut, 
muncă bine organizată 

pentru

Încheierea 
recoltării
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30 de ani de la constituirea Asociației 

române pentru legăturile de prietenie 
cu Uniunea Sovietică ~ A. R. L. U. S.

Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceausescu 

secretar general
al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii 
Socialiste România

Stimați tovarăși,

La aniversarea festivă a 30 de ani de la crearea 
Asociației române pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică, doresc să adresez tuturor mem
brilor asociației cele mai calde felicitări și un salut 
cordial din partea conducerii de partid și de stat, a 
mea personal.

Crearea și activitatea A.R.L.U.S. sînt o expresie 
elocventă a politicii internaționaliste, cu vechi și bo
gate .tradiții, a partidului nostru, a luptei duse încă 
din anii grei ai ilegalității pentru solidaritate cu glo
riosul partid creat de Lenin, cu prima țară a munci
torilor și țăranilor, pentru apărarea tinerei Republici 
a Sovietelor împotriva intervenționiștilor imperialiști, 
împotriva agresiunii Germaniei fasciste, pentru în
tărirea prieteniei dintre poporul român și popoarele 
U.R.S.S.

în condițiile luptei revoluționare Ilegale, partidul 
nostru a creat organizația „Amicii U.R.S.S." — alcă
tuită din reprezentanți de seamă ai opiniei publice 
din țara noastră — care a desfășurat o intensă acti
vitate pentru răspîndirea în România a adevărurilor

(Continuare în pag. a Il-a)

Mesajul tovarășului 
Imid Brejnev

secretar general 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Dragi tovarăși și prieteni,

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări de la crearea 
sa, felicit cordial Consiliul general al Asociației ro
mâne pentru legăturile de prietenie cu Uniunea So
vietică, pe toți oamenii muncii din Republica Socia
listă România care participă Ia activitatea asocia
ției dv.

Asociația, creată la 12 noiembrie 1944 .din 
inițiativa Partidului Comunist Român, ca orga
nizație de masă a oamenilor muncii români, a con
tinuat tradițiile glorioase ale forțelor înaintate ale 
poporului român, care ’ în anii grei ai reacț.iunii șl 
fascismului au fondat cercul „Amicii U.R.S.S.", s-au 
pronunțat cu fermitate și consecvență pentru prie
tenie și colaborare cu primul stat din lume al mun
citorilor și țăranilor — Uniunea Sovietică.

Oamenii sovietici, cu sentimentul profundei simpa
tii față de poporul român, au sărbătorit recent cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării României de sub 
jugul fascist. împreună cu dv., ne bucurăm sincer

(Continuare în pag. a Il-a)

® Cuvîn ările
festivă din Capitală 
rostite © Alte manifestări 
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Asociația română pentru legăturile 
de prietenie cu Uniunea Sovietică -

A. R.L. U.S.-
„Prietenia

Prin decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S, a fost conferit 
ordinul „Prietenia Popoa
relor" Asociației române 
pentru legăturile de prie
tenie cu Uniunea Sovie-

distinsă cu ordinul
Popoarelor"

tică (A.R.L.U.S.), „pentru 
merite în întărirea și dez
voltarea prieteniei și co- 

’ laborării între popoare
le Republicii Socialiste 
România și Uniunii So
vietice".

Asociația de prietenie 
sovieto-română - A.P.S.R. - 

distinsă cu ordinul 
„Tudor Vladimirescu“

Prin decret al pre
ședintelui Republicii So- 

' cialiste România, 'Nicolae1 
Ceaușescu. s-a conferit 
ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu" clasa I Asociației

de prietenie sov!eto-ro- 
mână (A.P.S.R.), pentru 
contribuția adusă la dez
voltarea și întărirea co
laborării româno-sovie- 
tice.

Președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, va face 
o vizită oficială de prietenie în România
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, dr. Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidului

Unit al Independenței Naționale, 
președintele Republicii Zambia, 
împreună cu soția, doamna Betty 
Kâunda, vor face o vizită oficială 
de prietenie în România, în a 
doua jumătate a lunii noiembrie 
1974.
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25 de întrebări și răs
punsuri despre proiectul 
de Directive : CE ESTE 
PLANUL NAȚIONAL 
UNIC DE DEZVOLTA
RE ECONOMICO-SO- 
CIALĂ A ȚĂRII ?

r

In intimpinarea Congresului, 
muncă spornică 

in fabrici și pe ogoare

Cînd am scris prima dată 
despre construcția noului 
șantier naval din Constan
ța și despre construcția, în 
parale], a primelor două 
mineraliere de mare tonaț. 
Mineralierul — prima navă 
oceanică de 55 mii tdw
— se'află doar in scheme 
și în proiecte, pe planșeta 
proiectanților, și era cel 
mult o idee îndrăzneață, 
o aspirație și o hotărire 
îndrăzneață în mintea și 
în sufletul vrednicului co
lectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din Șan
tierul naval Constanța

In toată lumea — îmi 
spuneau acești îndrăzneți 
visători ai primelor proiec
te și grafice de execuție
— producția navală se 
Îndreaptă către construc
ția de nave de mare to
naj, care este mai avan
tajoasă. Pretutindeni nave
le mari iau locul navelor 
mici. Este o direcție, o re
voluție in construcția na
vală din toată lumea, dic
tată de creșterea uriașă a 
volumului transporturilor 
pe apă. Aici, la Constanta, 
ne revine sarcina redi-

mensionării portului — o- 
peră realizată aproape în 
întregime ; redimensiona- 
rea și modernizarea șan
tierului naval și dotarea 
lui corespunzătoare pentru 
construcția de nave de 
mare tonaj și reparații de

ale constructorilor navali 
constănțeni. La orizont. Mi
neralierul : era atunci la 
orizontul unei gindiri vi
zionare, la orizontul unei 
politici inspirate, de largă 
perspectivă,, la orizontul 
unei conștiințe inalte. la

grandios din adîncimea 
de zeci de metri a 
docului uscat. Pe latura 
stingă, pe șina așternută in 
cheiul solid se plimbă de-a 
lungul lui o macara cu 
brațe uriașe. Trebuie să-ți 
dai mult capul pe spate

ii orizont - Hiimlienil
„Capacîîaîea flotei maritime va spori tie 2,2-2,4 ori. Se va 

urmări dotarea cu nave de capacitate sporită...".
(Din proiectul de Directive ale Congresului al Xl-lea al P.C.R.).

nave mari care vin din 
alte țări.

La orizont. Mineralierul ! 
L-am anunțat eu emoție, 
intr-un moment cînd navi
ga încă prin valurile agi
tate ale planurilor, ale pro
iectelor. ale calculelor și 
ale hotărîrilor îndrăznețe

orizontul unor mari expe
riențe ; la orizontul mari
lor inițiative și hotăriri ale 
conducerii partidului.

ÎI văd deschizind dru
mul unei flote întregi, pre- 
figurate în proiectul de 
Directive ale Congresului 
al Xl-lea. Se înalță

ca să zărești in înălțimea 
macaralei cabina macara
giului. Un om de la sol 
transmite prin radio co
menzile pe care le 'execu
tă macaragiul. Corpuri e- 
norme de otel, volume ciu
date — secții, bloc-secții, 
bucăți din corpul navei

sint prinse cu atenție în 
cîrligele, in cablurile care 
atîrnă de brațul 'macara
lei și cu mișcări prudente 
sint ridicate, duse și așe
zate pe corpul navei, spre 
prova. Conform tehnicii 
construcției de vapoare — 
construcția navei a înce
put de la pupa — partea 
cea mai complicată a na
vei. cu cel mai mare vo
lum de instalații. Aici vor 
fi și motoarele uriașei Nu 
știu ce lungime are mine
ralierul : dar privind de 
aici, de la pupa, spre ce
lălalt capăt, ai impresia că 
oamenii lucrează acolo la o 
altă navă. In construcția 
întregului mineralier vor 
intra, aproximativ. 11 mii 
tone tablă și profile de 
oțel. Pe toată înălțimea 
uriașului corp de oțel al 
navei — din exterior -- au 
fost sudate la zeci de ni
veluri schele solide arcuin- 
du-se după formele navei 
și zeci de oameni în hai-

Traian COȘOVEI
(Continuare în pag. a IV-a)

Au realizat planul pe 
patru ani din cincinal 

industria județului 
Caraș-Severin

REȘIȚA (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Nicolae Cătană). — Intr-o te
legramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu. Comi
tetul județean Caraș-Severin al 
P.C.R. raportează că oamenii muncii 
da pe aceste meleaguri, muncind cu 
abnegație și dăruire pentru apli
carea in viață a politicii marxist- 
leniniste a partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, și-au 
realizat integral, cu 50 de zile în 
avans, sarcinile pe patru ani din ac
tualul cincinal. Pînă in prezent 
au fost realizate peste preve
derile planului producții supli
mentare de aproape 1.1 miliarde 
lei. materializate In 8 000 tone căr
bune brut. 11 000 tone cocs meta
lurgic, 86 000 tone fontă, 113 000 to
ne oțel, 253 000 tone laminate fini
te, 6 500 tone utilaj metalurgic, 37 
motoare Diesel de 1 250 și 2 300 CP, 
19 600 mc cherestea, mobilă în va
loare de peste 47 milioane lei și 
alte produse.

Industria orașului 
Vaslui

VASLUI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Crăciun. Lăluci). — Prin e- 
forturile susținute ale colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
orașul Vaslui și-a îndeplinit pla
nul producției industriale pe pa- 

k________ _____________

tru ani ai cincinalului. Avansul 
ciștigat va permite ca, pînă la fi
nele anului, să se obțină o produc
ție suplimentară în valoare de pes
te 440 milioane lei. De asemenea, 
au fost realizate angajamentele a- 
sumate in întrecerea socialistă, in 
cinstea Congresului al Xl-lea al 
partidului. Pină în prezent, s-a 
înregistrat un. spor de peste 45 mi
lioane lei Ia producția-marfă și de 
15. milioane lei la producția glo
bală.

În județele Mehedinți, 
Buzău și Galați 

s-a încheiat recoltarea 
porumbului

Cu fiecare zi, noi județe anun
ță încheierea recoltării porumbu
lui și a celorlalte culturi tirzii. La 
sfirșitul săptăminii trecute, in ju
dețul Mehedinți s-a strins recolta 
de porumb de pe ultimele hectare 
din cele peste 40 000 cultivate cu 
această plantă. Merită consemnat 
faptul că peste 50 000 de oameni 
au lucrat in cîmp la culesul po
rumbului, tăiatul cocenilor și depo
zitarea lor în apropierea fermelor 
zootehnice. Luni, Buzăul s-a alătu
rat județelor țării care au incheiat 
culesul porumbii]ui. în prezent, 
toate forțele sint concentrate la 
executarea arăturilor de toamnă, 
lucrare efectuată pe aproape 70 000 
ha, ceea ce reprezintă 85 la sută 
din suprafața planificată. Și oame
nii muncii din agricultura jude
țului Galați au incheiat luni recol
tarea porumbului de pe întreaga 
suprafață cultivată. Concomitent, 
au fost făcute arături de toam

nă pe 58 000 hectare și s-au însă- 
mințat cu grîu, în afara suprafeței 
planificate, 3 423 hectare.

La Șantierul naval 
din Brăila — un nou 
cargou de 4500 tdw 
BRAlLA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Mircea Bunea). — La Brăila, 
de pe calele șantierului navăl a 
fost lansat cargoul „Plopeni". 
Este a 5-a navă de 4 500 tdw 
din seria celor 10 care se constru
iesc aiqi, pe malul sting al Dună
rii, la km 173,5. Navalișt.ii brăileni 
închină succesul lor Congresului al 
Xl-lea al partidului.

65000 tone de cocs 
peste plan

SIDERURGIȘTII UZINELOR 
COUSO-CHIMICE au înscris pe 
graficul întrecerii socialiste cea 
de-a 65 000-a tonă de cocs meta
lurgic pentru furnale realizată pes
te prevederi, succes pe care îl de
dică Congresului partidului. Mai 
mult de jumătate din această .can
titate a fost realizată de lucrătorii 
unității de specialitate de la 
Combinatul siderurgic Galați. Co
lectivul bateriei nr. 3, de pildă, se 
străduiește ca această nouă capa
citate de producție, recent intrată 
in funcțiune, să atingă parametrii 
proiectați înainte de termen. La 
rindul lor. siderurgiștii de la Hu
nedoara anunță îndeplinirea și.de
pășirea angajamentului anual pe 
care și l-au asumat în scopul rea
lizării unei producții de cocs meta
lurgic superioare celei planificate.
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Aniversarea Asociației române pentru legăturile
prietenie cu Uniunea Sovietică - A. R. L. U. S.
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Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

despre marea operă pe care o înfăptuia poporul 
sovietic, pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, pentru apărarea Uniunii So
vietice împotriva pericolului agresiunii fas
ciste.

A.R.L.U.S. reprezintă o parte din vasta și 
multilaterala activitate desfășurată de P.C.R. 
pentru ridicarea pe o treaptă nouă a prieteniei 
româno-sovietice — în condițiile create după 
eliberarea țării noastre de sub jugul fascist — 
pentru amplificarea și întărirea continuă a co
laborării politice, economice și cultural-științi- 
fice dintre țările noastre, pentru dezvoltarea 
schimbului de experiență în edificarea noii 
orînduiri, pentru cimentarea alianței și solida
rității dintre cele două țări și popoare.

în cele trei decenii de existență, sub condu
cerea nemijlocită a partidului, A.R.L.U.S. a 
desfășurat o bogată și rodnică activitate pusă 
în slujba apropierii, colaborării și solidarității 
dintre poporul român și popoarele sovietice, a 
adus o contribuție prețioasă la mai buna cu
noaștere reciprocă, la popularizarea în țara

noastră a marilor realizări ale Uniunii Sovie
tice în edificarea socialismului și comunismu
lui, la întărirea prieteniei româno-sovietice.

Activitatea A.R.L.U.S. exprimă, în forme spe
cifice, politica de stat promovată consecvent de 
România socialistă, care pune în centrul activi
tății ei internaționale prietenia, colaborarea și 
alianța cu Uniunea Sovietică, cu toate țările 
socialiste, desfășurarea unor eforturi constante 
pentru întărirea unității țărilor socialiste, creș
terea influenței și prestigiului socialismului în 
lume. Activitatea A.R.L.U.S. corespunde poli
ticii generale a României de lărgire a relații
lor de prietenie cu toate statele, de sprijinire 
a cursului nou spre destindere în lume, a 
luptei pentru întărirea securității în Europa, 
pentru instaurarea unor principii de egalitate 
în drepturi în întreaga viață internațională.

La această adunare festivă, îmi exprim con
vingerea că A.R.L.U.S., integrîndu-se în activi
tatea generală a partidului și statului, a în
tregului nostru popor, va acționa și în viitor 
cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de prietenie și so
lidaritate cu Uniunea Sovietică. Desigur,

A.R.L.U.S. va contribui la cunoașterea re
ciprocă tot mai profundă, la apropierea con
tinuă și întărirea prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, dintre oamenii muncii din 
cele două țări, în interesul și spre binele am
belor noastre popoare, al cauzei generale a so
cialismului, progresului social, colaborării și 
păcii în întreaga lume.

Urez Asociației române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică succese tot mai 
mari în activitatea viitoare pusă în slujba prie
teniei de nezdruncinat dintre România și 
U.R.S.S., a cauzei nobile a solidarității interna
ționaliste dintre popoarele noastre, animate de 
aceleași idealuri și interese supreme — fău
rirea societății comuniste, instaurarea păcii și 
frăției între toate popoarele, crearea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Trăiască prietenia și solidaritatea între P.C.R. 
și P.C.U.S. !

Trăiască alianța, prietenia și colaborarea din
tre poporul român și popoarele Uniunii Sovie
tice !

Mesajul tovarășului Leonid Brejnev
(Urmare din pag. I)

de realizările pe care oamenii muncii români, 
sub conducerea partidului comunist, în strînsă 
colaborare cu popoarele țărilor frățești, le-au 
obținut în cei 30 de ani care au trecut în con
strucția societății socialiste. Dăm o înaltă apre

ciere contribuției pe care A.R.L.U.S. o aduce 
Ia întărirea legăturilor de prietenie dintre po
poarele român și sovietic, la informarea opi
niei publice române asupra realizărilor po
porului sovietic în construcția comunismului.

Permiteți-mi să vă urez din toată inima, dv., 
dragi tovarăși și prieteni, tuturor activiștilor

A.R.L.U.S., mari succese în activitatea dv. con
sacrată cauzei întăririi prieteniei sovieto-româ- 
ne, în interesul cauzei socialismului și comu
nismului.

Trăiască prietenia și colaborarea multilate
rală dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
României socialiste 1

Un efort susținut, muncă bine organizată pentru

ÎNCHEIEREA RECOITĂRII Șl SEMÂNAIUIU
Duminică, - timpul a fost frumos in 

județul Bihor ; mii de cooperatori și 
muncitori din întreprinderile agricole 
de stat au lucrat la recoltarea po
rumbului, legumelor, transportarea 
și depozitarea acestora în bazele de 
recepție. întreaga cantitate de po
rumb strînsă în cursul acestei zile — 
de pe 1 629 hectare — a fost trans
portată la bazele de recepție și în 
magaziile proprii ale unităților agri
cole. Peste 30 de unități agricole din 
județ au terminat recoltatul culturi
lor tirzii și însămînțările de toamnă 
pe întreaga suprafață planificată. Se 
lucrează în ritm intens și la recol
tarea sfeclei de zahăr ; mai este de 
strîns producția de pe 1 000 ha din 
cele 8 400 ha cultivate cu această 
•plantă. Pînă acum, 14 cooperative a- 
gricole — Paleu, Suplacul de Ținea, 
Chiraleu, Tileagd, Robogani și altele 
— au terminat recoltarea sfeclei de 
zahăr. Pentru sprijinirea mecaniza
torilor au fost repartizate din între
prinderi și instituții 723 mijloace de 
transport, care vor continua să ră- 
mînă în agricultură pînă Ia termi
narea lucrărilor de recoltare și în- 
sămînțări.

Trebuie spus însă că, deși timpul 
este foarte înaintat, însămînțările 
sînt mult rămase în urmă. Cu toate 
că s-a stabilit să se lucreze în două 
schimburi, în unele cooperative 
agricole din raza stațiunilor de 
mecanizare Valea lui Mihai, Oto
mani, Oradea, Nojorid și altele, în 
tot cursul săptămînil trecute, cu 
foarte mici excepții, spre seară trac
toarele s-au retras la secții. Pe a- 
locuri, se constată și neglijențe în 
ce privește calitatea lucrărilor de 
însămînțărL Astfel, la cooperativa 
agricolă Fegernic se folosesc mașini 
de semănat cu tuburi rupte și mar
catoare îndoite. De asemenea, la 
cooperativa agricolă Ciuhoi sămînța 
este adusă la cîmp abia spre amiază, 
pierzîndu-se astfel timp prețios. Se 
impune intensificarea lucrărilor, ast
fel îneît în cursul acestei săptămîni 

în județul Bihor să se încheie Însă
mînțările.

★
îmbunătățirea vremii din ultimele 

zile a permis și în județul Arad să 
se treacă cu forțe sporite la însămîn- 
țatul griului, una din lucrările ră
mase mult în urmă din cauza ploilor. 
La indicația comitetului județean de 
partid, organele agricole județene și 
specialiștii din unități au luat noi 
măsuri organizatorice care să asi
gure încheierea într-un timp scurt a 
acestei lucrări. S-a organizat în

Raidul nostru pe ogoore

trajutorarea între unități cu forte 
mecanice, executarea semănatului 
atît ziua cît și noaptea sau în schim
buri prelungite etc. Ca urmare, coo
perativele agricole din localitățile 
Peregu-Mare, Peregu-Mic, „Victo- 
ria“-Nădlac și Șteitin au încheiat, 
încă de acum cîțeva zile, semănatul 
griului pe întreaga suprafață. De a- 
semenea, consiliul intercooperatist 
Nădlac a realizat planul la însămîn- 
țări în proporție de 102 la sută, 
adică cu 40 hectare mai mult decît 
era planificat inițial. Munca la se
mănat este bine organizată și Ia coo
perativele din Șimand, Curtici, So- 
codor, Pecica, Șiria, unități unde se
mănatul se apropie de sfirșit.

Datorită eforturilor depuse în ulti
mele zile de către cooperatori și me
canizatori, suprafața semănată cu 
grîu în județul Arad a ajuns la 44 000 
hectare, ceea ce reprezintă 74 la sută 
din plan. Evoluția vremii, dar mai 
ales întîrzierea semănatului impun 
ca, în zilele următoare, să se acțio
neze și mai energic în vederea în
cheierii semănatului. în mod deose
bit trebuie organizată mai bine mun
ca în .cooperativele agricole din Miș
ca, Beliu, Vinga, Sînieani, Ghioroc, 
unde semănatul griului s-a desfășu
rat pînă acum sub posibilitățile de 
care dispun cooperativele respective.

în județul Harghita s-a terminat 
recoltatul cartofilor de pe întreaga 
suprafață cultivată : aproape 10 000 
hectare. Continuă livrarea cantități
lor contractate, unitățile agricole a- 
chițînd peste 90 la sută din prevede
rile contractuale.. Multe cooperative 
agricole, cum sînt cele din orașul 
Gheorgheni, sau din comunele Sînsi- 
mion, Lăzarea, Voșlăbeni, Ciucsîn- 
georgiu, Sintimbtu și altele, au livrat 
cantități însemnate de cartofi peste 
prevederi.

O altă sarcină actuală In agricultu
ra județului o constituie recoltarea 
porumbului, lucrare care a rămas de 
executat pe o suprafață de 1 500 hec
tare. Culesul este întîrziat îndeosebi 
în cooperativele agricole din zona 
mai caldă a județului, ca de pildă, 
cele din Ocna de Jos. Ocna de Sus, 
Soimoșu-Mare, Cobătești și altele. Și 
aceasta în condițiile cînd vecinii lor, 
cooperatorii din Zetea, Avrămești, 
Secuieni, ■ Soimoșu-Mic, au terminat 
recoltatul acestei culturi.

Ploile și temperaturile scăzute din 
ultima vreme au împiedicat desfă
șurarea însămînțărilor de toamnă. 
„Urmărim ca și restul suprafeței de 
3 500 hectare să fie semănată de ur
gență și în întregime — ne spunea 
tov. Kelemen Ferencz, director ad
junct al direcției agricole județene. 
Terenurile se zvîntă. ceea ce permite 
reluarea cu toate mijloacele a aces
tor lucrări, pentru terminarea lor in 
primele zile ale acestei săptămîni. 
Am recomandat ca, în orele de di
mineață, cînd pămîntul este încă în
ghețat. să se facă arături pentru în- 
sămînțările de primăvară, iar mij
loacele de transport să fie folosite la 
transportul cartofilor, al sfeclei de 
zahăr și al altor produse la bazele de 
recepție". întrucît în această zonă 
vremea se răcește mai repede, tre
buie luate măsuri pentru ca peste 
tot (lucrările să se încheie în cîteva 
zile.

Dumitru GÂȚA 
Constantin SIM1ON 
BARTUNEK Islvăn 
corespondenții „Scînteil"

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ NOIEMBRIE PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 
la constituirea Asociației române 
pentru legăturile de prietenie cu U- 
niunea Sovietică (A.R.L.U.S.), luni 
după-amiază a avut loc, în București, 
la Casa prieteniei româno-sovietice, 
O adunare festivă.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui general al A.R.L.U.S., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, vicepreșe
dinte al Consiliului general al 
A.R.L.U.S., Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
loan Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
acad. Ștefan Milcu, acad. Alexandru 
Rosetti, Elena Livezeanu și artista 
emerită Dina Cocea, membri fonda
tori ai asociației.

In prezidiu au luat loc, de aseme
nea, V. P. Usaciov, adjunct al mi
nistrului învățămîntului superior și 
tehnic al R.S.F.S. Ruse, conducătorul 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-române, care ne vizitează țara, 
precum și V. I. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București.

In sală se aflau membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului • general 
A.R.L.U.S., conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, personalități din domeniile 
științei, culturii și artei, oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, precum și reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Participanții la adunarea festivă au 
primit cu deosebită satisfacție, cu 
puternice aplauze, mesajele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Leo
nid I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a Asociației ro
mâne pentru legăturile de prietenie 
cu Uniunea Sovietică — A.R.L.U.S. 

în numele Consiliului general al 
A.R.L.U.S., tovarășul Ilie Murgules
cu a exprimat calde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șului Leonid I. Brejnev pentru me
sajele transmise, pentru înalta apre
ciere dată activității asociației în cei 
30 de ani de existență, contribuției 
sale la dezvoltarea prieteniei roma- 
no-sovietice.

La adunarea festivă a luat cuvintul 
# tovarășul MIHAI DALEA,

La 12 noiembrie 1944, din inițiativa 
Partidului Comunist Român — a 
spus vorbitorul — un grup de 
personalități marcante ale vieții 
noastre științifice și culturale au ho- 
tărît înființarea Asociației române 
pentru legăturile de prietenie cu Uniu- 
nea Sovietică, menită să contribuie, 
alături de celelalte organizații și in
stituții din țara noastră, la dezvolta
rea continuă a prieteniei dintre po
poarele celor două țări, la populariza
rea în țara noastră a realizărilor oa
menilor muncii sovietici pe frontul 
construcției socialiste. în noul con
text istoric, determinat de elibera
rea României de sub dominația fas
cistă, asociația continuă vechile și 
nobilele tradiții ale prieteniei româ
no-sovietice.

Vorbitorul a subliniat solidari
tatea frățească, internaționalistă 
manifestată de proletariatul ro
mân în timpul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și apoi pentru 
apărarea primului stat socialist din 
lume. Odată cu crearea partidului 
comunist, care a îmbinat permanent 
dragostea fierbinte de țară, devota
mentul nemărginit față de propriul 
popor cu internaționalismul proletar 
consecvent, acționînd fără încetare ca 
un detașament activ al mișcării re
voluționare, democratice, progresiste 
mondiale, aceste nobile și rodnice 
tradiții au fost ridicate pe o nouă 
treaptă. în pofida condițiilor grele 
ale ilegalității, comuniștii români au 
desfășurat o vastă activitate propa
gandistică pentru popularizarea rea
lizărilor dobîndite de popoarele so

vietice, sub conducerea P.C.U.S., pen
tru stabilirea unor relații de colabo
rare și bună vecinătate cu Uniunea 
Sovietică.

In anii întunecați ai dictaturii fas
ciste, pe baza directivelor date de 
Comitetul Central al partidului, co
muniștii români au desfășurat o neo
bosită activitate de sabotare a mași
nii de război fasciste, de unire a tu
turor forțelor democratice, progre
siste în vederea scoaterii României 
din războiul antisovietic și alăturării 
ei la coaliția antihitleristă.

Victoria insurecției armate națio
nale antifasciste și antiimperialiste 
din August 1944 a evidențiat deopo
trivă justețea liniei general^ a P.C.R. 
și eficienta acțiunilor sale practice, 
în luptele purtate pe frontul antifas
cist. prin jertfele comune date în 
crîncena încleștare cu dușmanul s-au 
întărit și cimentat prietenia dintre 
ostașii români și sovietici, alianța și 
colaborarea trainică dintre popoarele 
român și sovietic.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la marile succese dobîndite de po
porul nostru în cei 30 de ani care au 
trecut de la eliberare.

Marile izbînzi obținute. în cursul 
celor trei decenii de viață liberă a- 
testă elocvent justețea politicii 
marxist-leniniste a Partidului Comu
nist Român, care aplică in mod crea
tor principiile generale ale socialis
mului, adevărurile sale uni-versal- 
valabile la condițiile concrete ale 
României. Tocmai de aceea, poporul 
nostru .este hotărît să meargă neabă
tut înainte sub steagul partidului, 
îndeplinind cu însuflețire programul 
acestuia, convins de propria sa ex
periență că acest program corespun
de intereselor vitale ale întregii 
noastre națiuni socialiste.

Nu ne mai despart decit puține 
zile de Congresul al XI-lea al ■ 
partidului. Proiectul Programului 
P.C.R. ce urmează să fie dezbătut de 
Congres, ca și proiectul de Directive 
ale Congresului prefigurează de’pe 
acum viitorul strălucit al patriei 
noastre, înarmează' partidul și po
porul cu un program clar de acțiune 
în vederea edificării celei mai' înain
tate și mai drepte societăți — socie
tatea comunistă. In același timp. 
Programul definește linia generală a 
participării țării noastre la viața in
ternațională, la lupta pentru trans
formarea pe baze noi a omenirii, 
pentru făurirea unei lumi mai echi
tabile, a unei lunii a păcii și colabo
rării între toate popoarele.

Deplina unanimitate cu care co
muniștii, întregul nostru popor sus
țin propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția de 
secretar general al partidului reflec
tă adeziunea profundă a întregii na
țiuni române la politica înțeleabtă a 
Partidului Comunist Român, coeziu
nea în jurul conducerii sale, încre
derea deplină că programul măreț 
ce i se înfățișează va deveni o reali
tate vie.

în continuarea cuvîntăril sale, to
varășul Mihai Dalea a subliniat prin
cipiile politicii externe a partidului 
și statului nostru, politică ce contri
buie în mod activ, alături de Uniu
nea Sovietică, de celelalte țări socia
liste, ia întărirea forței și influenței 
socialismului, la triumful cauzei pă
cii și progresului în întreaga lume.

In anii construcției socialiste, a 
spus apoi vorbitorul, prietenia și 
colaborarea cu Uniunea Sovietică au 
fost ridicate pe o treaptă superioară, 
devenind o constantă a politicii ex
terne a României noi.

O înrîurire determinantă asupra 
dezvoltării legăturilor pe toate pla
nurile dintre țările noastre exercită 
relațiile de solidaritate Și colaborare 
tovărășească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, contactele directe 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări și, în primul 
rînd, întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev. Prilejuind schim
buri rodnice de opinii și de expe
riență în diferite domenii ale edifi
cării noii orînduiri, aceste întîlniri 
și-au confirmat rolul lor constructiv 
în găsirea de noi căi in vederea ex
tinderii colaborării reciproce, în în
tărirea solidarității internaționalist» 

dintre cele două partide, state și 
popoare.

Animat de puternice sentimente 
internaționaliste, poporul nostru ur
mărește cu mult interes marile suc
cese obținute de harnicul popor so
vietic sub conducerea P.C.U.S.

In acest context al întăririi conti
nue a relațiilor româno-sovietice, o 
contribuție importantă o aduc nume
roasele instituții și organizații ob
ștești care desfășoară o largă acti
vitate menită să promoveze cunoaș
terea, stima și prețuirea reciprocă 
dintre cele două popoare. In această 
privință, un rol important revine și 
Asociației române pentru legăturile 
de prietenie cu U.R.S.S. De-a lun
gul celor trei decenii care au tre
cut de la înființarea sa, A.R.L.U.S. 
s-a bucurat, datorită grijii partidului 
și statului nostru, de condiții op
time pentru desfășurarea acțiunilor 
sale și a beneficiat de aportul pre
țios aii unui larg activ obștesc format 
din cetățeni de toate categoriile so
ciale, de toate profesiile și din toate 
compartimentele de activitate. Inde- 
plinindu-și nobila misiune încredin
țată de partid, Asociația română 
pentru legăturile de prietenie cu U- 
niunea Sovietică își amplifică și-și 
îmbogățește an de an activitatea.

Militînd, ca și pînă acum, pentru 
traducerea în viață a politicii Par
tidului Comunist Român de priete
nie cu Uniunea Sovietică. A.R.L.U.S. 
va acționa cu toată stăruința pen.tru 
a-și aduce contribuția la cultivarea 
sentimentelor de solidaritate frățeas
că, de stimă și, prețuire reciprocă 
dintre popoarele român și sovietic, 
la popularizarea cît mai largă a celor 
mai de seamă valori din patrimoniul 
spiritual și material al celor două 
popoare.

A luat apoi cuvintul V. P. USA
CIOV, conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-română.

în numele Prezidiului Uniunii a- 
sociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea și al 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, vorbitorul 
a transmis sincere și calde felicitări 
cu prilejul celei de-a 30-a aniversări 
a Asociației române pentru legături
le de prietenie cu U.R.S.S., urări de 
noi succese în activitatea A.R.L.U.S.

Creată imediat după eliberarea ță
rii de sub jugul fascist, din inițiativa 
Partidului Comunist Român, Asocia
ția română pentru legăturile de prie
tenie cu U.R.S.S. — a spus V. P. U- 
saciov — a devenit expresia năzuin
țelor poporului român spre întărirea 
prieteniei cu Uniunea Sovietică. Ea 
a devenit continuatoare a asociației 
„Amicii U.R.S.S.", a cărei a 40-a a- 
niversare a fost sărbătorită de opinia 
publică din țările noastre în iulie a.c.

A.R.L.U.S. nu numai că a conti
nuat, dar a și dezvoltat cele mai bune 
tradiții ale asociației „Amicii 
U.R.S.S.". Fondatori ai Asociației ro
mâne pentru legăturile de prietenie 
cu U.R.S.S., ca și ai asociației „Ami

Intilnire prietenească la Ambasada română 
din Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres). - Cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
înființarea Asociației române pentru 
legăturile de prietenie cu U.R.S.S., la 
Ambasada Republicii Socialiste Româ
nia din Moscova a avut loc, la 11 no
iembrie, o intilnire prietenească. Au 
participat V. D. Șașin, ministrul in
dustriei petrolului al U.R.S.S., prim- 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, G. A. Kiseliov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., ge
neralul de armată A. A. Epișev, șeful 
Direcției politice superioare a arma
tei sovietice și flotei maritime mili
tare, G. G. Sotnikov, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de mașini 
grele, energetice și de transport al 
U.R.S.S., funcționari superiori ai 
M.A.E. al U.R.S.S., oameni de artă 
și cultură, reprezentanți ai conduce
rii centrale și ai unor filiale ale 
A.P.S.R., conducători de mari între
prinderi, ziariști.

Oaspeților le-au fost prezentate fil
me documentare românești.

Ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a arătat 
că, in spiritul politicii internaționa

cii U.R.S.S." au fost comuniști, mun- 
citori-revoluționari, oameni de știin
ță și de cultură progresiști din 
București.

în continuare, vorbitorul a evocat 
pe larg acțiunile de masă inițiate de 
A.R.LU.S.

O activitate multilaterală pentru 
dezvoltarea și consolidarea priete
niei frățești și a strînsei colaborări 
dintre popoarele țărilor noastre, pen
tru popularizarea in rîndurile opiniei 
publice sovietice a realizărilor po
porului român în construcția socia
lismului desfășoară, de asemenea, 
Asociația de prietenie sovieto-română. 
în decursul'existenței .sale, această 
.'asociație (s-jg. transformat într-o pu
ternică organizație de masă, reunind 
în rîndurile ei largi pături de oa
meni ai muncii, reprezentanți ai tu
turor cercurilor opiniei publice so
vietice și care joacă un rol remar
cabil în dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor prietenești dintre țările 
noastre frățești.

în acest an, Asociația de prietenie 
sovieto-română a acordat o impor
tanță deosebită sărbătoririi a 30 de 
ani de la eliberarea României de sub 
jugul fascist. In țara noastră s-au 
desfășurat cu succes Zilele culturii 
românești. In multe orașe din Uniu
nea Sovietică unde există filiale ale 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă au avut loc seri ale prieteniei, 
s-au organizat adunări. conferințe, 
discuții, prezentări de filme, expozi
ții și alte manifestări în legătură cu 
această dată importantă din viața 
poporului român. Oamenii sovietici 
cunosc bine succesele României so
cialiste.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit Ia politica pe care Uniunea So
vietică o promovează în viața inter
națională, la creșterea continuă a in
fluenței și autorității țărilor socialis
te în lupta pentru întărirea păcii și 
colaborării în întreaga lume.

Activitatea organizațiilor obștești — 
a spus apoi vorbitorul — contribuie 
la consolidarea unității și coeziunii 
țărilor socialiste. Acestui mare țel îi 
servește A.R.L.U.S. de 30 de ani, 
în această perioadă, asociația a adus 
o mare contribuție la dezvoltarea și 
consolidarea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre țările și popoare
le noastre. Oamenii sovietici cunosc 
bine activitatea Asociației române 
pentru legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S., salută cu căldură eforturile 
sale îndreptate spre consolidarea 
continuă a prieteniei- și colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și Republi
ca Socialistă România.

In încheiere, vorbitorul a dat citi- i 
re mesajului Prezidiului Asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea și conducerii 
centrale a Asociației de prietenie so
vieto-română.

Adunarea a luat sfirșit cu un con
cert festiv, prezentat de o formație 
a orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii.

(Agerpres)

liste a Partidului Comunist Român, 
cu vechi și bogate tradiții, A.R.L.U.S. 
a desfășurat, de-a lungul celor trei 
decenii de existență, sub conducerea 
nemijlocită a P.C.R., o bogată și rod
nică activitate pusă în slujba apro
pierii, colaborării și solidarității din
tre poporul .român . și popoarele so
vietice, a contribuit la întărirea con
tinuă a colaborării politice, econo
mice și cultural-științifice dintre cele 
două țări și popoare. El a relevat, 
totodată, atmosfera de entuziasm cu 
care oamenii muncii din România 
întîmpină apropiatul Congres, al 
XI-lea, al Partidului Comunist Ro
mân.

în alocuțiunea sa, Valentin Șașin a 
relevat rodnica activitate a A.R.L.U.S., 
care, ducind mai departe, în noile 
condiții istorice, tradițiile activității 
desfășurate, sub conducerea P.C.R., 
pentru întărirea prieteniei dintre po
porul român și popoarele sovietice, 
își aduce o prețioasă contribuție la 
continua dezvoltare și adîncire a 
prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre România și Uniunea Sovietică.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

ii asraS si shim
Pe majoritatea șantierelor de investiții, fructifieînd la 

maximum timpul bun de lucru din aceste zile de noiem
brie, constructorii și montorii obțin avansuri substanțiale 
în îndeplinirea planului, în realizarea prevederilor din 
grafice pentru punerea în funcțiune a unor noi capacități 
și obiective productive. Concomitent, pe alte șantiere, se 
depun eforturi stăruitoare pentru recuperarea restanțelor, 
pentru accelerarea montajului utilajelor, în așa fel îneît 
să se aprșpie termenele de efectuare a probelor mecanice

și tehnologice. Sînt preocupări de stringentă actualitate ps 
șantiere, cărora trebuie să li se acorde, in continuare, o în
semnătate deosebită, pentru ,ca zi de zi să se înregistreze 
rezultate lot mai bune, astfel ca, în întîmpinarea Con
gresului al XI-lea al partidului, constructorii și montorii, 
furnizorii și proieetanții, beneficiarii să raporteze noi șl 
importante realizări. Prczenți ipe unele șantiere de inves
tiții din județele Vaslui și Brașov, corespondenții noștri 
transmit :

Realizarea sarcinilor din ’74 
este asigurată

După 10 luni din acest an, stadiul 
realizării investițiilor în județul Vas
lui înfățișează o situație mult îmbu
nătățită față de aceeași perioadă a 
lui 1973. Deși volumul de lucrări este 
substanțial sporit, constructorii din 
județ consemnează în graficul rea
lizărilor, în cinstea Congresului al 
XI-lea al partidului, rezultate pozi
tive : s-a îndeplinit 80,8 la sută din 
sarcina de plan anuală la total in
vestiții și 83,6 la sută la construcții- 
montaj. Este urmarea firească a mă
surilor luate consecvent de către se
cretariatul Comitetului județean Vas
lui al P.C.R. în vederea îmbunătățirii 
muncii în sectorul investițiilor, sec
tor deosebit de important pentru 
dezvoltarea județului.

Pe numeroase șantiere, cum sînt 
cele aparținînd întreprinderii de 
construcții industriale Iași, Trus
tului de îmbunătățiri funciare Ga
lați, întreprinderii de construc
ții forestiere Neamț ș.a., produc
ția de construcții-montaj este 
mult superioară mediei pe județ. De 
asemenea, o situație bună în privin
ța realizării investițiilor există și la 
întreprinderea de rulmenți Bîrlad și 
întreprinderea de ventilatoare și in
stalații de ventilație Vaslui. Rămasă 
în urmă, față de media amintită, este 
întreprinderea județeană de con- 
strucții-monlaj, care la 31 octombrie

La adăpostul „cauzelor obiective"
In cadrul Combinatului de celuloză 

și hirtie Zărnești se desfășoară ample 
lucrări de investiții, menite să spo
rească actualele capacități de produc
ție și, concomitent cu aceasta, să 
asigure o mai bună purificare și va
lorificare a apelor reziduale. Obiec
tivul cel mai important, cu termen 
de punere în funcțiune în acest an 
— dezvoltarea capacității de produc
ție la secția celuloză — înregistrează 
o mare întîrziere, care, după cum a- 
preciază factorii de răspundere de 
aici, nu va mai putea fi recuperată 
pînă la finele anului.

— Cauza principală a rămînerii în 
urmă, ne-a relatat tovarășul Gheor
ghe Bureea, inginer-șef al combina
tului, o constituie nesosirea, nici la 
această oră, a utilajelor din import. 
Ele urmează să fie livrate în luna 
februarie 1975, ceea ce va avea ca 
efect o amînare a termenului de dare 
in exploatase a noii capacități de cel 
puțin 5 luni.

Din cele relatate de inginerul-șef, 
lucrările de investiții în combinat sînt 
întîrziate în mod nejustificat, la anu
mite părți ale noii capacități, a,căror 
punere în funcțiune nu este condi
ționată de utilajele prevăzute să so
sească din import, ci din alte cauze. 
Este vorba, în principal, de decanto- 
rul radial, stația de filtrare a apei, 
de dezvoltarea capacității de fierbere, 
a centralei termoelectrice, care sînt 
menite să sporească substanțial ca
pacitățile de producție a actualelor 
secții și, în același timp, să elimine 
neajunsurile care generează impuri- 
ficarea celulozelor albite. în cazul 
decantorului radial și al stației de 

a.c. se afla sub nivelul planificat, 
deși procentul realizat, de 78,1 la sută 
din planul anual de investiții, este 
atins pentru prima oară de cînd fiin
țează unitatea. Sînt unele șantiere 
ale întreprinderii, între care și ate
lierul de piese de schimb al I.J.I.L., 
unde ritmul de lucru este nesatisfă
cător. Cu toate acestea, întreprinde-

în județul Vaslui
(.

rea Județeană de construcții-montaj 
dispune de condiții pentru recupera
rea rămînerilor în urmă. Se impune 
însă concentrarea eforturilor pen
tru o mai bună organizare a muncii 
pe șantiere și loturile de producție, 
pentru folosirea mai judicioasă a uti
lajelor. crearea frontului de lucru pe 
timp friguros, urmărirea și realizarea 
zilnică a graficului planificat la toate 
punctele de lucru.

Trebuie să precizăm că situa
ția consemnată, la I.J.C.M. Vaslui 
se datorează și .neprimirii la timp a 
unor instalații, fără de care nu se 
pot preda beneficiarilor unele obiec
tive. Aceste instalații sînt așteptate 
să sosească de Ia întreprinderea de 
construcții metalice și aparataje 

filtrare a apei, constructorul — T.C.I. 
Brașov — s-a angajat de a preda aces
te obiective pînă la 15 noiembrie a.c. 
Actualul stadiu în care se află lu
crările nu oferă garanții pentru res
pectarea termenului amintit. Este de 
datoria constructorului ca, în urmă
toarele zile, să concentreze pe șan
tier forțe suficiente pentru termina
rea lucrărilor de turnare a betoane-

Combiîiatul de celuloză

și hirtie Zărnești

lor și montarea utilajelor la cele 
două obiective, pentru ca aceste lu
crări să se încheie pînă la sosirea 
timpului friguros. Finalizarea acestor 
lucrări, așteptată de colectivul com
binatului din Zărnești, are menirea 
să asigure, pe lingă sporirea cantita
tivă a producției, obținerea unor ce
luloze albite, de un înalt nivel ca
litativ.

Funcționarea în condiții normale a 
utilajelor și instalațiilor, a întregului 
combinat — atît a celor existente, 
cit și a celor ce urmează să fie date 
în . exploatare în perioada următoa
re — este condiționată, însă, de dez
voltarea capacității centralei termo
electrice. Or, și aici lucrările sînt 
rămase mult în urmă. La cazanul 
prevăzut să fie pus în funcțiune în 
luna decembrie anul curent, lucrăto
rii întreprinderii „Vulcan" din Bucu

București. Nu este vorba de o lună- 
două, ci de anul 1973, de cînd între
prinderea bucureșteană nu și-a res
pectat contractul nr. 1584, fiind res
tantă cu 15 hidrofoare. In anul 1974, 
cei doi parteneri s-au întîlnit de trei 
ori, de fiecare dată procedînd la în
cheierea contractelor nr. 11019/7069 ; 
7070, prin care furnizorul se obliga 
să livreze constructorilor vasluieni 11 
hidrofoare, pînă la încheierea tri
mestrului III a.c. Iată, sîntem în tri
mestrul IV și nici o instalație nu a 
sosit Ia Vaslui. Măsurile luate în ul
timul timp mobilizează forțe sporite 
pentru ca și I.J.C.M. să încheie anul 
1974 cu îndeplinirea exemplară a pla- ' 
nului. Concomitent, se fac pregătiri 
în vederea creării condițiilor nece- ■ 
sare realizării investițiilor din anul - 
1975. După cum ne informa ing. Teo- 
fil Trifan, din cadrul consiliului ju
dețean de control muncitoresc, Ia 
această dată sînt asigurate peste 
90 la sută din documentația șl 95 Ia 
sută din amplasamentele viitoarelor 
construcții. Problema care se ridică 
cu acuitate constă în primirea Ia 
timp, ritmică, a utilajelor tehnologice 
contractate cu unii furnizori din (ară, 
între care și întreprinderea din Ca
pitală de care am amintit.

Crăciun LA1UCI 
corespondentul „Scintell"

rești nici n-au început lucrările de 
montaj. Motivul acestei tărăgănări, 
invocat de întreprinderea bucureștea
nă, este acela al „lipsei unei maca
rale adecvate". Iată că aceasta a so
sit pe șantier în ziua de 6 noiem
brie. Beneficiarul apreciază că noul 
cazan va putda fi pus în funcțiune 
prin luna aprilie sau mai, anul viitor. 
Acest fapt va avea efecte negative 
asupra desfășurării producției în pe
rioada friguroasă, deoarece se va re
simți mult lipsa aburului in procesul 
de producție. Pe de altă parte, chiar 
după punerea cazanului în funcțiune, 
acesta nu va putea fi utilizat în con
diții economicoase, din lipsa unei 
turbine care urmează să fie asigurată 
în trimestrul I... 1976.

Am descris in amănunt situa
ția noilor investiții de la Com
binatul de celuloză și hirtie din 
Zărnești, întrucît aceasta nu mai 
poate fi admisă. Sub „paravanul" 
unor cauze obiective se tolerează 
grave deficiențe în activitatea con
structorilor și a beneficiarului, a unor 
furnizori de instalații tehnologice. 
Este această investiție a nimănui? In 
ce constă intervenția centralei și mi
nisterului de resort ? Cum pot tolera 
acestea asemenea necorelări de ter
mene în sosirea unor utilaje tehno
logice, ritmul „de melc“ în care lu
crează / constructorul, linia minimei 
rezistențe îmbrățișată de conducerea 
combinatului ? Vom reveni.

Nicolae MOCANII 
corespondentul „Scintell"
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Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîri ale conferințelor
CONSTANTA

1

Din telegramă
într-un climat de Înaltă responsabilitate comunistă, 

participanții Ia Conferința organizației județene de 
partid Constanța, pătrunși de un fierbinte sentiment 
de mindrie patriotică, de atașament profund față de 
încercatul nostru partid, reafirmă încă o dată adeziu
nea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ față de proiectele de Program și de 
Directive ale Congresului al XI-lea al P.C.R., față 
de Tezele pentru Congres ale C.C. al P.C.R., docu
mente de o excepțională însemnătate teoretică și 
practică, care prefigurează viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste, al poporului român. Conferința se 
declară întru totul de acord cu activitatea partidului 
și statului nostru, bazată pe dezvoltarea armonioasă 
și în ritm înalt a tuturor sectoarelor de activitate, și 
își exprimă deplina adeziune la politica externă a 
României, care este orientată spre promovarea fer
mă a principiilor noi de relații între state, a păcii și 
colaborării între toate popoarele lumii.

Oamenii muncii din județul Constanța, făcînd bi
lanțul realizărilor anilor 1971—1974, au raportat reali
zarea planului, pe patru ani ai cincinalului cu 59 
de zile mai devreme, urmînd ca pișiă la sfirșitul anu
lui să realizăm o producție suplimentară de peste 
1,5 miliarde lei.

Analizînd cu înaltă exigență activitatea organelor 
și organizațiilor de partid, conferința a stabilit mă
suri poiitico-organizatorice pentru intensificarea ac
tivității de îndeplinire înainte de termen a planului 
cincinal, pentru ridicarea conținutului activității 
ideologice și politico-educative.

Organele și organizațiile de partid sînt hotărite ca, 
în lumina proiectelor de Program și de Directive, să 
acționeze cu toată fermitatea pentru creșterea rolu
lui conducător al partidului, dezvoltarea și adincirea 
democrației, întărirea vieții interne de partid, pentru 
mobilizarea tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la aplicarea neabătută in viață a politicii 
partidului nostru.

In acest climat de muncă entuziastă, de optimism 
și încredere în viitorul luminos al patriei, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județ iși îndreaptă gindurile 
cu mindrie și recunoștință către conducerea partidu
lui și statului, către dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, care, prin dinamismul, 
bogata experiență și clarviziunea ce vă caracteri
zează, ați adus o inestimabilă contribuție la reali
zarea cu succes “a hotărîrilor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale, la elaborarea proiectelor 
de Program și de Directive ale Congresului al XI-lea 
al partidului.

Răspunzînd voinței celor peste 75 000 de comuniști 
din județul Constanța, conferința a dat mandat de- 
legaților la Congresul al XI-lea să susțină realegerea 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar general al partidului. 
Această voință unanimă izvorăște din recunoașterea 
meritelor deosebite pe care lej aveți în fundamen
tarea și aplicarea consecventă a politicii partidului 
nostru, reflectă stima noastră, a tuturor, față de ca
litățile dumneavoastră de conducător revoluționar 
comunist.

Asigurăm și cu acest prilej conducerea superioară 
a partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, că 'bamenii muncii din județul 
nostru nu vor precupeți nici un efort pentru înde
plinirea cu consecvență a sarcinilor ce ne revin in 
realizarea hotărîrilor ce vor fi elaborate de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
aducindu-ne, pe această cale, o contribuție tot mai 
însemnată la edificarea, pe pămîntul scump al pa
triei noastre, a societății socialiste multilateral dez
voltate și la înaintarea României spre comunism.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației [udețene de partid 

Constanța, întrunită azi, 9 noiembrie 1974, dînd o 
înaltâ apreciere contribuției tovarâșulul Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea șl înfăptuirea politicii de 
dezvoltare accelerată a întregii economii naționale, 
perfecționare a organizării și conducerii vieții eco- 
nomlco-sociale, adînclre a democrației socialiste 
șl ridicare continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce muncesc, de pro
movare consecventă a relațiilor frățești cu 
toate țările socialiste, a politicii de prietenie și 
colaborare cu toate popoarele lumii, se alătură cu 
însuflețire voinței unanime a partidului și poporului 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducător înțe
lept, strălucită personalitate a lumii contemporane, 
să fie reales de Congresul al XI-lea în înalta func
ție de secretar generai al partidului.

Noi, comuniștii constănțeni, asemenea întregului 
partid, întregului popor, vedem în împlinirea acestei 
dorințe fierbinți a națiunii noastre socialiste expre
sia prețuirii nețărmurite față de activitatea neobosită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrată în 
decursul întregii sale vieți cauzei eliberării naționale 
șl sociale a poporului, construirii socialismului șl 
comunismului, ridicării României pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației șl progresului.

Perioada de cînd cel mai iubit fiu al națiunii româ
ne se află în fruntea partidului și statului se remarcă 
prin cele mal mari succese în dezvoltarea economică 
și socială a patriei. Aceste succese sînt indisolubil 
legate de puternicul suflu dinamizator, de spiritul 
creator și profundul realism politic imprimate de 
secretarul general al partidului în toate domeniile 
de activitate.

Noi, comuniștii constănțeni, purtăm o profundă 
recunoștință secretarului general al partidului pen
tru grija permanentă pe care a acordat-o șl o acordă 
înfloririi multilaterale a plaiurilor dobrogene, pentru 
prețioasele indicații șl sprijinul direct pe care ni le-a 
acordat deseori la fața locului, ceea ce ne-a ajutat 
6ă ne perfecționăm neîncetat activitatea. Oamenii 
muncii din |udețul nostru păstrează permanent vii 
în conștiințe momentele deosebit de fertile prilejuite 
de dialogurile purtate cu secretarul general al par
tidului în întreprinderi industriale șl unități agricole, 
în instituții de cercetare științifică și social-culturale.

Exprlmînd dezideratul cel mal fierbinte al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Con
stanța, Izvorît din profundul lor respect și devota
ment față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, confe
rința organizației ludețene de partid hotărăște 
în unanimitate să dea mandat delegaților noștri 
la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român de a susține realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al 
partidului.

Avem convingerea fermă că prezența în continuare 
în fruntea conducerii detașamentului de avangardă 

al întregului popor a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie garanția înfăptuirii programului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre comunism.

Candidații penîru organele centrale 
ale partidului

Gheorghe Badrus, Emil Bobu, Iuliana Bucur, 
George Crișovan, Dumitru Fuiorea, Gheorghe Me- 
daru, Ștefan Moise, Teodor Petrescu, Constantin 
Șteolea, Gheorghe Trandafir, Ion Tudor, Sebastian 
Ulmeanu, Vasile Vîlcu.

ILiOV
Din telegramă

Delegații ți invitații la Conferința .organizației de 
partid a județului Ilfov au dezbătut cu înaltă răs
pundere comunistă documentele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului — proiectele de Program și de 
Directive, Tezele C.C. al P.C.R. într-o puternică 
unitate de voință și acțiune ce caracterizează națiu

E X PRIMĂ M

• deplina adeziune față de documentele pentru Congresul 
al XI-lea - Programul partidului, Directivele și Tezele 
C.C. al P.C.R.-care prefigurează științific strălucitele 
perspective ale națiunii noastre socialiste, ale dezvoltării 
României pe calea spre comunism;

• opțiunea fermă și entuziastă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru realegerea in funcția de secretar 
general al partidului - ca o garanție a înfăptuirii obiecti
velor programatice ale Congresului - a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și 
de stat, patriot înflăcărat și consecvent militant 
internaționalist.

nea noastră socialistă, conferința exprimă adeziunea 
deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Ilfov față de aceste documente și hotă- 
rirea^nestrămutată de a înfăptui cu consecvență mă
rețele obiective ce vor fi aprobate de cel de-al XI-lea 
Congres.

în cuvîntul lor, participanții la dezbaterile din 
conferință au subliniat cu profundă mindrie patrio
tică faptul că tezele, ideile și orientările de amplă 
deschidere și de mare valoare teoretică și practică 
din Programul și Directivele partidului poartă am
prenta puternicei dumneavoastră personalități, iubite 
tovarășe Ceaușescu, a înaltelor dumneavoastră cali
tăți de revoluționar marxist-leninist, de strălucit gîn- 
ditor și om de acțiune, de înflăcărat patriot și in
ternaționalist consecvent. Participanții la conferința 
județeană de partid, cu o nețărmurită încredere in 
viitorul luminos al patriei, într-o însuflețitoare atmo
sferă și deplină unanimitate, au hotărît să susțină 
prin delegații lor la Congresul al XI-lea realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de secretar general 
al partidului, conyinși că aceasta constituie garanția 
înfăptuirii depline a mărețelor obiective ce vor fi 
stabilite de marele forum al comuniștilor.

Vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, alături de întregul popor, oamenii muncii din ju
dețul Ilfov sînt angajați în marea întrecere socialistă 
pentru realizarea cincinalului înainte de termen, 
întreaga muncă a organizațiilor de partid din in
dustrie va fi orientată și mai stăruitor în direcția 
mobilizării tuturor forțelor pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor și angajamentelor asumate, pentru 
înfăptuirea actualului cincinal cu cel puțin trei luni 
înainte de termen, pentru crearea condițiilor necesa
re îndeplinirii exemplare a viitorului plan cincinal.

în acest an, agricultura județului a dat cea mai 
mare producție de grîu de pînă acum, iar la porumb 
și legume au fost obținute recolte superioare celor 
din anii trecuțl. Urmînd prețioasele dumneavoastră 
indicații date cu prilejul „Zilei recoltei" din acest 
an, lucrătorii din agricultură se angajează să reali
zeze și să depășească producțiile “planificate, astfel 
ca în anul 1975 să obținem recolte medii la hectar 
de 3100 kg grîu, 4 000 kg porumb, circa 2 000 kg 
floarea-soarelui și 36 000 kg sfeclă de zahăr. Vor fi 
atrase în circuitul productiv în anul viitor 4 000 hec
tare teren. în zootehnie se va continua acțiunea de 
concentrare și specializare a producției în asociații 
economice intercooperatiste, ajungînd ca la sfirșitul 
anului viitor circa 40 la sută din întreaga producție 
agricolă să se realizeze în acest sector.

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Ilfov 
sînt hotărîți să desfășoare în continuare o susținută 
activitate politică, organizatorică și educativă pentru 
formarea omului nou, constructor al socialismului 
și comunismului, pentru statornicirea în relațiile 60- 
clale a principiilor eticii și echității socialiste.

Hotărîrea Conferinței
Dînd expresie voinței unanime și făcîndu-se ecoul 

celor mai alese simțăminte de dragoste, stimă și 
prețuire ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județul Ilfov, conferința județeană de 

partid hotărăște să susțină cu căldură propunerea 
ca, la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
In înalta funcție de secretar general al partidului,

Sînt cunoscute îndelungata activitate de eminent 
militant revoluționar a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
contribuția deosebită pe care a adus-o la lupta 
pentru eliberarea națională șl socială a poporului 
român, pentru promovarea intereselor fundamentale 
de progres și prosperitate ale națiunii noastre, pen
tru triumful măreței cauze a socialismului șl comu
nismului pa pămîntul României.

Deosebit de prețioasă este contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și aplicarea politi
cii de industrializare, de cooperativizare a agricul
turii, la întreaga operă de dezvoltare economico- 
socială a patriei. Congresele al IX-lea și al X-lea, 
precum și cele două Conferințe Naționale care au 
avut loc în această perioadă, au promovat un pro
fund spirit înnoitor în întreaga viață social-politică 
a țării și au dinamizat puternic energiile șl forțele 
creatoare ale poporului, inaugurînd perioada cea 
mai fertilă șl mal bogată în realizări din întreaga 
Istorie a României.

întregul popor cunoaște șl apreciază munca 
neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa hotărîtoare la elabo
rarea mărețului program de făurire a so

cletățll socialiste multilateral dezvoltate, la sta
bilirea direcțiilor de dezvoltare in perspectivă a so
cietății românești, strălucit sintetizate în documen
tele pentru cel de-al XI-lea Congres al partidului.

Excepționala contribuție personală a secretarului 
general al partidului la elaborarea și transpunerea 
în viață a politicii externe a partidului și statului 
nostru, dinamismul șl fermitatea cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu militează pentru întărirea con
tinuă a prieteniei cu toate țările socialiste, afirma
rea principiilor noi de relații între state, pentru 
amplificarea colaborării cu toate statele, pentru 
promovarea destinderii șl păcii au adus țării noas
tre un înalt prestigiu, stima popoarelor din toate 
țările.

Conferința ludețeană de partid își exprimă convin
gerea că realegerea ca secretar general a celui 
mai Iubit și stimat fiu al poporului român, 
comunist șl patriot înflăcărat, slujitor neabătut 
al intereselor națiunii române, revoluționar și 
militant neobosit pentru pace șl prietenie 
între popoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie garanția înfăptuirii obiectivelor programatice 
ale Congresului al XI-lea, asigură continuitatea ac
tivității rodnice a partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Theodor Burghele, Nichifor Ceapoiu, Ion V. Cris- 
tea, Marcel Dobra, Constantin Drăgan, Nicolae 
Giosan, Gheorghe Marinescu, Ion Medrea, Tibe- 
riu Mureșan, Gheorghe Necula, Dumitru Popa, 
Enache Sîrbu, Gheorghe Stoica, Ion Vermeșan,

MURES
1

Din telegramă
Conferința organizației județene Mureș a Partidu

lui Comunist Român, care și-a desfășurat lucrările 
astăzi, 9 noiembrie 1974, dînd glas gindurilor și senti
mentelor celor aproape 73 000 de comuniști, ale tu
turor oamenilor muncii — români, maghiari, germani 
— care trăiesc și muncesc înfrățiți pe aceste străbune 
meleaguri ale României socialiste, își exprimă cu 
fermitate adeziunea totală față de documentele pro
gramatice ale Congresului al XI-lea al partidului — 
proiectele de Program și de Directive, Tezele C.C. al 
P.C.R.

Sinteză admirabilă a experienței istorice, a muncii 

ți luptei poporului, a gloriosului nostru partid comu
nist pentru statornicirea dreptății, egalității, demni
tății și omeniei, pentru prefigurarea viitorului po
porului român, aceste documente poartă puternica 
amprentă a gîndirii creatoare a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spiri
tului științific, profund realist, în care abordați feno
menele din societatea românească și din viața inter
națională, a pasiunii revoluționare, a patriotismului 
înflăcărat și internaționalismului consecvent, de care 
dați dovadă în întreaga activitate.

Exprimînd dorința fierbinte, voința unanimă ți en
tuziastă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste plaiuri, Conferința organizației jude
țene de partid Mureș a dat mandat delegaților la 
Congres să susțină din toată inima realegerea dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
înalta funcție de secretar general al partidului. Avîn- 
du-vă in fruntea țării pe dumneavoastră, strălucit 
fiu al neamului, pildă lnsuflețitoare pentru noi toți, 
avem certitudinea că mărețul program de dezvoltare 
și înflorire a României va deveni realitate, spre bi
nele, fericirea și prosperitatea întregului nostru 
popor.

Conferința organizației de partid a județului Mu
reș raportează Comitetului Central al partidului, 
dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, că, 
prin Înfăptuirea neabătută a politicii științifice a 
partidului, viața materială șl spirituală a județului 
nostru, asemenea vieții tuturor județelor patriei, cu- 

l

noașto o dezvoltare multilaterală, o continuă înflorire.
Numai in ultimii doi ani, prin darea In folosință a 

unor noi capacități de producție și prin utilizarea 
intensivă a celor existente, a sporit volumul produc
ției industriale cu 22 la sută, iar productivitatea 
muncii cu. aproape 16 la sută. Baza creată prin înde
plinirea, la 16 octombrie, a planului la producția 
globală industrială și la export pe primii 4 ani ai 
cincinalului asigură posibilitatea ca pînă la sfirșitul 
acestui an să realizăm o producție suplimentară de 
peste 3,1 miliarde lei.

Militînd cu consecvență pentru înfăptuirea sarci
nilor ce revin agriculturii din documentele Congre
sului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
s-au obținut rezultate însemnate în dezvoltarea, mo
dernizarea, profilarea și specializarea unităților agri
cole, proces amplu și eficace care a dus la sporirea 
producțiilor vegetale și animale. Ca urmare a rezul
tatelor obținute în dezvoltarea sectorului zootehnic, 
în ultimii doi ani au fost livrate la fondul central al 
statului cu aproape 16 000 tone de carne și 376 000 
hectolitri de lapte mai mult decît în anii 1971—1972.

O puternică dezvoltare a cunoscut întreaga viață 
social-culturală a județului, s-au dezvoltat și moder
nizat învățămîntul de toate gradele, rețeaua sanitară, a 
crescut nivelul de trai material și spiritual al oamenilor 
muncii. Numai în acest an s-au dat’în folosință a- 
proape 1 900 apartamente din fondurile statului și ale 
populației, s-au asigurat 1 100 de noi locuri în creșe 
și grădinițe. Toate aceste realizări sînt rezultatul po
liticii generale de construcție socialistă a partidului 
nostru, expresie strălucită a justeței politicii sale na
ționale marxist-leniniste, rod al activității însuflețite 
pe care oamenii muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități o desfășoară pentru progresul 
și înflorirea patriei noastre.

Analizînd cu exigență și înalt spirit de răspundere, 
In mod critic și autocritic, lipsurile șl neajunsurile 
care s-au mai manifestat în activitatea pe care am 
desfășurat-o, conferința a stabilit măsuri menite să 
asigure valorificarea pe planuri superioare a poten
țialului material și uman, a tuturor rezervelor de 
care dispunem pentru a ne realiza angajamentul de 
a îndeplini cincinalul înainte.de termen și pentru a 
înfăptui sarcinile ce ne vor reveni în cincinalul 
1976—1980, perioadă în care județul Mureș va cu
noaște noi dimensiuni ale ascensiunii sale economice 
și social-culturale.

Exprimînd mulțumirea vie și profunda noastră 
gratitudine față de grija părintească a conducerii de 
partid și de stat, a dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
necontenită a minunatelor plaiuri mureșene, pentru 
ajutorul și îndrumarea permanentă de care ne-am 
bucurat, pentru indicațiile prețioase pe care ni le-ați 
dat și cu ocazia vizitelor de lucru în județ — îndrep
tar și călăuză în întreaga activitate — conferința se 
angajează, în numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județ, să lupte cu toată energia și 
capacitatea pentru a înfăptui neabătut hotărîril# pe 

care le va adopta marele forum al comuniștilor ro
mâni — cel de-al XI-lea Congres al partidului — 
pentru ca patria noastră scumpă să se ridice pe tot 
mai înalte culmi ale progresului și civilizației.

Hotărîrea Conferinfei
Exprimînd dorința fierbinte, voința unanimă șl en

tuziastă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari șl germani — care trăiesc șl 
muncesc înfrățiți pe aceste meleaguri, Conferin
ța organizației județene Mureș a Partidului Comu
nist Român hotărăște ca prin delegații săi la 
cel de-al XI-lea Congres să susțină cu fermi
tate și să voteze unanim realegerea în înalta func
ție de secretar general al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, luptător consecvent și neînfricat 
pentru libertate, Independență și suveranitate națio
nală, pentru prosperitatea și fericirea poporului ro
mân, desăvirșlt patriot, eminent conducător de partid 
și de stat. Internaționalist înflăcărat, militant neo
bosit pentru cauza socialismului, păcii șl înțelegerii 
între popoare.

_ Conferința dă o înaltă apreciere contribuției hotă
rîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elabora
rea șl înfăptuirea politicii Interne și externe a parti
dului și statului nostru, politică ce exprimă aspira
țiile poporului șl constituie manifestarea elocventă 
a spiritului creator, profund marxist-leninist, precum 
și a cutezanței revoluționare a secretarului general 
al partidului, de numele căruia sînt legate marile 
împliniri ale celei mal rodnice epoci din Istoria pa
triei.

Conferința subliniază că dezvoltarea Intensă, ma
terială șl spirituală, chipul nou al județului, profun
dele transformări socialiste ce asigură oamenilor 
muncii un prezent minunat șl o strălucită perspec
tivă 6e datoresc grijii permanente manifestate de 
conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea și înflorirea, în pas 
cu întreaga țară, a acestui străbun pămînt românesc.

Dezvoltarea multilaterală a |udețulul Mureș con
stituie, în același timp, o mărturie grăitoare a jus
teței politicii naționale, marxist-leniniste, a partidu
lui .și statului nostru, a realizării egalității în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționali
tate^ a făuririi frăției de nezdruncinat între poporul 
român șl naționalitățile conlocuitoare, a unirii tuturor 
forțelor creatoare ale celor ce muncesc în lupta 
pentru progresul șl înflorirea patriei noastre socia
liste.

Conferința organizației ludețene de partid Mureș 
își exprimă ferma convingere că realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului reprezintă garanția viitoarelor 
Izbînzi ale poporului nostru, chezășia înfăptuirii 
neabătute a istoricului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate șl de înain
tare a României 6pre comunism.

Vom face din exemplul de comunist desăvîrșlt, de 
totală dăruire cauzei partidului șl poporului, pe care 
nl-l oferă zi de zi tovarășul Nicolae Ceaușescu, cre
zul muncii și vieții noastre comuniste, iar din cuvîn
tul partidului și al iubitului nostru conducător — 
faptă, 6pre binele și prosperitatea poporului român, 
al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Ccsndidafii pentru organele centrale 
ale partidului

Iosif Banc, Pavel Chioreanu, Marla David, Iu- 
liu Fejes, Ioan Florea, Larisa Munteanu, Paul Ni- 
cuIescu-Mizil, Pop D. Popa Ioan, Dorel Mihai 
Popa, Gheorghe Puskăs, Siito Andrâs, Iosif Szăsz, 
Ernest Szotyori, Virgil Teodorescu, Ghizela Vass.

NEAMȚ
1

Din telegramă
Conferința organizației județene de partid Neamț, 

dezbatînd cu înalt spirit de răspundere documentele 
psnțru cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., sinteti- 
zmd dezbaterile ce au avut loc pînă acum în toate 
organizațiile de partid din județ, își exprimă, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
această parte a țării, adeziunea deplină și aprobarea 
unanimă față de proiectul de Program al P.C R 
proiectul de Directive, Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congres, documente care prefigurează viitorul de aur 
al patriei — făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, înaintarea României pe drumul comu
nismului.

Dorim, cu acest prilej, să afirmăm întreaga noas
tră admmație și prețuire față de contribuția nemijlo- 
.cita, deosebit de valoroasă, adusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea teoretică a 
acestor documente, față de aportul său la stabilirea 
strategiei și tacticii partidului; a direcțiilor de acțiune 
pentru transformarea revoluționară a societății româ
nești, pentru propășirea patriei noastre socialiste — 
strălucită întruchipare a grijii și responsabilității față 
de popor, a patriotismului și internaționalismului său fierbinte.

Relevînd însemnătatea Istorică a proiectelor de 
de Directive, pentru dezvoltarea generală 

a țării în perspectiva următorilor 20—25 de ani, pen
tru întreaga politică internă și externă a României, 
remarcam cu deosebită satisfacție și bucurie grija 
statornică a partidului pentru amplasarea judicioasă 
și în viitor a forțelor de producție pe teritoriul țării, 
pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor 
și regiunilor — orientare care asigură pe mai departe 
și județului Neamț, așa cum rezultă din proiectul de 
Directive, continua dezvoltare economico-socială, ri
dicarea neîncetată a gradului de civilizație materială și spirituală a oamenilor muncii.

Făcîndu-ne ecoul gindurilor și sentimentelor comu
niștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ ne 
exprimăm în unanimitate dorința fierbinte ca, la a- 
propiatul Congres, să fie reales ca secretar general 
al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, înflăcărat conducător comunist 
și patriot, militant neobosit pentru independența șl 
suveranitatea patriei, pentru instaurarea unui climat 
de înțelegere și cooperare între toate popoarele, pen
tru pace și socialism în întreaga lume. Avem ferma 
convingere că realegerea sa în înalta funcție de se
cretar general — dorință ce va fi susținută unanim 
de delegații noștri la Congres — constituie o chezășie 
a continuării cu succes a politicii de ridicare rapidă a 
României pe cele mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației comuniste, garanție a înfăptuirii exem
plare a Programului P.C.R.

După ce se subliniază că lucrările conferinței s-au 
desfășurat într-o atmosferă de lucru, în spirit critic 
și autocritic, în telegramă se arată : Folosim acest 
prilej pentru a informa conducerea partidului că și 
in județul Neamț apropierea marelui forum al co
muniștilor din România a amplificat atmosfera de 
entuziasm și efervescență politică, proprie anului 
XXX de la eliberarea patriei, a intensificat între
cerea socialistă pentru devansarea cincinalului, în
treaga activitate politico-organizatorică și cultural- 
educativă desfășurată de organizațiile de partid în 
toate domeniile. Ca urmare, putem raporta astăzi că

(Continuare în pag. a IV-a)
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numeroase unități economice din județ și-au Îndepli
nit cu mult înainte de termen sarcinile pe primii 
patru ani din acest cincinal, altele — pe întregul 
cincinal, iar pe ansamblul județului, prevederile la 
export pentru tot cincinalul se vor realiza pină la 
sfirșitul anului 1974. Și in agricultură, cu toate condi
țiile nefavorabile din acest an, am obținut producții 
bune, s-au încheiat cu succes insămînțările de toam
nă și strîngerea recoltei, iar, în aceste zile, toate 
forțele sint concentrate la executarea arăturilor și 
livrarea ultimelor produse la fondul central.

Pe baza rezultatelor de pînă acum, a măsurilor 
stabilite azi cu toată exigența și răspunderea comu
nistă pentru valorificarea la maximum a tuturor re
zervelor de care dispunem, pentru îmbunătățirea ca
litativă a întregii activități politice, educative și eco
nomice, in industrie, agricultură și construcții, în 
toate domeniile, asigurăm conducerea partidului că 
și în județul Neamț cincinalul actual se va realiza 
înainte de termen, punîndu-se totodată baze trainice 
înfăptuirii în bune condiții a cincinalului 1976—1930.

In încheierea telegramei se spune : Ne angajăm, 
încă o dată,'în fața conducerii partidului, a dumnea
voastră personal, tovarășe secretar general, că în
treaga organizație județeană de partid va acționa cu 
fermitate pentru creșterea rolului său conducător po
litic, pentru perfecționarea muncii în toate domeni
ile, pentru mobilizarea tuturor comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județ la înfăptuirea politicii 
științifice, interne și externe a partidului, a istorice
lor hotărîri pe care Ie va adopta Congresul al XI-lea 
al P.C.R. Nu cunoaștem îndatorire mai nobilă, satis
facție mai înălțătoare ca aceea de a fi părtași activi 
șimeobosiți la transformările revoluționare ale Româ
niei de azi și de mîine, de a ne pune toată energia, 
pasiunea, dăruirea și abnegația noastră comunistă în 
slujba realizării visului de aur al harnicului și cu
rajosului popor de la Dunăre și Carpați — făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înainta
rea victorioasă a României pe drumul comunismului.

Hoîărîrea Conferinței
Dînd expresie voinței unanime a comuniștilor, a 

tuturor oamenilor muncii din. județul Neamț, ase
menea întregului nostru partid și popor, exprimînd 
dorința fierbinte a membrilor de partid, a tuturor 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor de pe aceste 
meleaguri, Conferința organizației județene Neamț 
a P.C.R. hotărăște:

Să propună Congresului al XI-lea al P.C.R. ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru 
conducător de partid și de stat, să fie reales în 
înalta funcție de secretar general al partidului, a- 
ceasta constituind garanția amplificării succeselor 
de pînă acum, chezășia înfăptuirii in cele mai bune 
condiții a Programului partidului, a nobilelor idealuri 
ale socialismului și comunismului, a politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru.

Candidași pentru organele centrale 
ale partidului

Ion Dodu Bălan, Vasile Belizna, Ștefan Boboș, 
Silviu Curticeanu, Lazăr Gheorghe, Gheorghe Ibă- 
nescu, Petre Lupu, Vasile Manolache, Aurel Mu- 
șat, Gheorghe Nestorescu, Ion M. Nicolae, Vasile 
Sav.

SATU-MARE
Din telegramă

La încheierea lucrărilor sale rodnice, pătrunse de 
înaltul spirit al cutezanței revoluționare și al exigen
ței, care caracterizează documentele programatice ale 
celui de-al XI-lea Congres al partidului, Conferința 
organizației județene de partid Satu-Mare se adre
sează Comitetului Central, dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
transmițîndu-vă salutul fierbinte al celor peste 43 000 
de comuniști, al tuturor oamenilor muncii sătmăreni
— români, maghiari, germani și de alte naționalități
— și expresia recunoștinței lor profunde pentru în
țelepciunea și strălucirea cu care sint conduse des
tinele noi ale României socialiste, pentru minunatele 
perspective pe care politica științifică a partidului le 
deschide înfloririi necontenite a plaiurilor sătmărene, 
în rînd cu toate județele țării.

Lucrările conferinței noastre și hot'ărîrile adoptate 
au dat glas voinței înflăcărate a tuturor celor ce mun
cesc din județul nostru de a înfăptui fără rezerve 
mărețele sarcini ale următoarei perioade de construc
ție socialistă in România, reliefînd cu deosebită preg
nanță deplina noastră aprobare față de Programul și 
Directivele ce vor fi supuse spre dezbatere și aprobare 
forumului național al comuniștilor, față de Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru Congres.

Hotărîrea adoptată de Conferința noastră cu pri
vire la susținerea realegerii- dumneavoastră, la cel 
de-al XI-lea Congres, in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român, a sintetizat 
vibranta manifestare a căldurii unanime cu care 
membrii de partid, toți oamenii muncii din județul 
Satu-Mare, fără deosebire de naționalitate, prețuiesc 
luminoasa dumneavoastră - personalitate de eminent 
conducător al partidului și statului, de comunist de 
omenie, de militant devotat cu trup și suflet împli
nirii năzuințelor vitale ale poporului nostru, cauzei 
nobile a păcii, colaborării și progresului popoarelor 
lumii, de făurar înțelept și de neîntrecut strateg al 
noilor destine minunate ale României, pe drumul e- 
dificării societății socialiste multilateral dezvoltate și 
al comunismului.

Conferința noastră a constituit un amplu raport al 
muncii și responsabilității organelor și organizațiilor 
de partid, ale muncitorilor, țăranilor cooperatori, in
telectualilor și celorlalte categorii, în înfăptuirea o- 
biectivelor politice, economice și sociale stabilite de 
Congresul al X-lea, de Conferința Națională, de ple
narele Comitetului Central, precum și a indicațiilor 
primite cu ocazia vizitelor dumneavoastră în județ.

Eforturile depuse au determinat realizarea de către 
industrie a sarcinilor prevăzute pentru primii patru 
ani ai perioadei de plan 1971—1975. Peste prevederile 
la zi s-au produs bunuri în valoare de 1.7 miliarde 
lei, în condițiile obținerii unor beneficii suplimentare 
de 100 milioane lei. Avansul de aproape 120 de zile 
reprezintă o garanție sigură a respectării angajamen
tului de a îndeplini sarcinile inițiale ale întregului 
cincinal cu 6 luni mai devreme.

însemnate progrese s-au obținut în agricultură, ra
mură în care — invingindu-se greutățile unor ani cu 
condiții climatice nefavorabile — a fost atins nivelul 
producțiilor medii la hectar prevăzut pentru anul 
1975 la grîu, porumb, sfeclă de zahăr, in, cînepă și la 
unele legume.

Mindri de rezultatele obținute, privim cu încredere 
și răspundere spre viitor, fericiți să ne știm partici- 
panți activi la uriașul efort al intregii națiuni pentru 
accelerarea dezvoltării economice a țării, prin asi
gurarea îndeplinirii întocmai a sarcinilor ce ne vor 
reveni în cincinalul 1976—1980, la sfirșitul căruia și 
pe plaiurile străvechiului Sătmar industria își va 
consolida poziția preponderentă, realizind peste- 11,5 
miliarde lei producție globală.

Vă încredințăm, cu toată căldura inimilor noastre, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
numele comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc în 
județul nostru — fără deosebire de naționalitate — 
că în întreaga noastră activitate de viitor ne va că
lăuzi în permanență înaltul dumneavoastră exemplu 
de patriotism fierbinte, pilduitorul devotament față 
de cauza nobilă a fericirii și prosperității națiunii 
noastre socialiste.

Cu sentimentul deplinei responsabilități comuniste, 
revoluționare, în numele organizației județene de 
partid, al locuitorilor de pe înfloritorul plai sătmă- 
rean, conferința noastră a înmănuncheat, în cuvin
tele unui solemn legămint adresat Comitetului Cen
tral, dumneavoastră personal, cel mai iubit fiu 
al României contemporane, hotărîrea nestrămutată că, 
în întreaga noastră activitate, vom pune mai presus 
de orice slujirea fără preget a libertății și fericirii 
patriei socialiste comune, a idealurilor de supremă de
voțiune față de înaltele comandamente istorice “cu 
care partidul înarmează națiunea în drumul ei avîn- 
tat spre orizonturile de aur ale comunismului vic
torios.

Hotărîrea Conferinței .
Conferința Organizației 'județene Satu-Mare a 

Parlidului Comunist Român, care a avut loc la 9 no
iembrie 1974, apreciind, în spiritul înaltei responsa
bilități comuniste, remarcabilele succese obținute de 
poporul român în înfăptuirea liniei politice generale 
atît de strălucit prefigurate în istoricele documente 
elaborate de Congresul al X-lea și de Conferința Na
țională a partidului din anul 1972, consideră în una
nimitate că victoriile socialiste fără, precedent ale 
acestei perioade — în toate domeniile vieții sociale 
— sint nemijlocit legate de activitatea neobosită a 
Comitetului Central, de strălucita personalitate a 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

într-un deplin consens cu întregul partid, cu între
gul popor, exprimînd adeziunea fără rezerve a co
muniștilor, a tuturor celor ce muncesc în județul 
nostru — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — față de minunatele perspective de pro
gres și prosperitate ale patriei socialiste comune, 
înscrise în documentele programatice care vor 
fi supuse apropiatului Congres al partidului, parti- 
cipanții la conferință dau cea măi înaltă pre
țuire contribuției hotărîtoare a eminentului fiu 
al partidului și țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea și fundamentarea, pe temeiurile 
profund științifice ale marxism-leninismului crea
tor, a s'trategiei, tacticii și obiectivelor făuririi so
cietății socialiste. multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

Această grandioasă perspectivă definește cu o 
impresionantă forță de convingere fericitul destin 
istoric al Partidului Comunist'Român și al României 
socialiste de a-l avea ca secretar general al 
partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, spirit 
clarvăzător și realist, caracterizat printr-o pro
fundă cutezanță revoluționară și o neobosită ca
pacitate de muncă, exemplu măreț de omenie, 
cinste și demnitate, înflăcărat apărător al drep
tății și democrației, luptător de înaltă principiali
tate comunistă în afirmarea consecventă a de
plinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei noastre comune — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — chemați să, înfăptuiască 
cea mai înălțătoare operă istorică din multimilenara 
existență a poporului de la Carpați și Dunăre.

Făcîndu-se ecoul vibrantelor manifestări ale recu
noștinței, dragostei și stimei nemărginite pe care le 
nutresc comuniștii și toți fiii meleagului sătmărean, 
fără deosebire de naționalitate, exprimînd voin
ța fierbinte a organizației noastre de partid, 
delegații la conferință hotărăsc să susțină re
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul a) Xl-lea al partidului, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român — 
chezășie trainică a continuității și succesului poli
ticii profund științifice a partidului nostru de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a țării spre comunism, garanție fermă a 
aplicării politicii externe care a dat atîta strălucire 
prestigiului României socialiste în intreaga lume.

Conferința organizației noastre de partid înțelege 
să însoțească expresia acestei voințe fierbinți cu 
hotărîrea nestrămutată a comuniștilor și a oame
nilor muncii sătmăreni — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — de a stringe și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ca, sub 
înțeleaptă sa conducere, să acționăm cu tot mai 
bune rezultate pentru înfăptuirea exemplară ă gran
dioaselor sarcini economice, sociale și politice pe care 
le va trasa cel de-al Xl-lea Congres, spre împlinirea 
celor mai luminoase idealuri de progres și civilizație 
pe pămintul scump al României socialiste.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului'

Mihai Anițaș. Vasile Cădar, loan Cotoț, Bră
duț Covaliu. Mihai Dalea, loan Foriș. Vasile 
Gita, Ioan Ienciu, Jean Moldoveanu, Paul Nagy, 
Constantin Olteanu, Ștefan Tyukodi.

Din telegramă
Desfășurîndu-și lucrările In atmosfera de intensă 

muncă creatoare, de efervescență politico-ideologică 
și bogată activitate practică in vederea pregătirii mul
tilaterale a Congresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român, Conferința organizației județene de 
partid Vilcea exprimă, în numele comuniștilor, /al 
tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, 
adeziunea deplină la proiectele de Program și Di
rective, față de Tezele pentru Congres ale C.C. al 
P.C.R., încrederea și atașamentul fierbinte față de în
treaga politică internă și externă promovată de par
tidul și statul nostru.

Sintetizînd dezbaterile care au avut loc in toate 
organizațiile de partid din județ, participants la 
conferință dau o înaltă prețuire documentelor isto
rice de o inestimabilă valoare teoretică și practică 
ce vor fi supuse spre aprobare apropiatului forum 
al comuniștilor, contribuției hotăritoare pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, comu
nist .înțelept și clarvăzător, cu o bogată experiență 
revoluționară, ați adus-o la elaborarea acestor opere 
programatice care jalonează cu îndrăzneală și pre
cizie științifică viitorul de aur al României' socialiste.

Analiza activității desfășurate în ultimii ani evi
dențiază o rapidă dezvoltare economică a județului 
nostru, care înregistrează un ritm mediu anual de 
creștere de aproape 26 la sută, v însemnate succese 
pe toate planurile vieții sociale în înfăptuirea pro

gramului i elaborat de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale P.C.R.

în lumina indicațiilor date de dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, conferința a analizat, 
totodată, în spirit critic și autocritic, întreaga muncă 
desfășurată de organizațiile de partid, a valorificat 
bogata experiență acumulată pentru stabilirea unor 
măsuri politico-organizatorice menite să asigure În
făptuirea în cit mai bune condiții a planului pe acest 
an, realizarea cincinalului înainte de termen, crește
rea rolului conducător al organizațiilor de partid, 
intensificarea activității politico-educative, perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă. îndeplinirea 
acestor măsuri, a sarcinilor ce ne revin din vastul 
program de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarg a României spre comu
nism, care va fi adoptat de Congresul al XI-lea, con
stituie pentru comuniștii vîlceni. pentru toți oamenii 
muncii din județ cel mai important țel al activității 
viitoare, căruia sintem hotărîți să-i închinăm toată 
puterea noastră de muncă, pasiunea și entuziasmul 
revoluționar, întreaga gîndire și acțiune.

Conștienți și deplin convinși că transpunerea tn 
viață a acestui minunat program se va realiza ne
abătut sub conducerea partidului, sub îndrumarea 
dumneavoastră încercată, stimate tovarășe Nicolaa 
Ceaușescu, participanții la conferința organizației ju
dețene de partid își exprimă adeziunea fierbinte la 
propunerea ca dumneavoastră — fiul cel mai 
iubit al acestui popor, conducătorul său ccl 
mai destoinic, care luptați cu înflăcărare pen
tru victoria socialismului și comunismului în 
România, pentru apărarea independenței _ și su
veranității patriei, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe pămint — să fiți reales în înalta funcție 
de secretar general al Partidului Comunist Român.

în aceste momente de mare însemnătate pentru 
viitorul patriei, asigurăm conducerea partidului că, 
urmind exemplul înălțător al secretarului general 
al partidului, vom face” totul pentru triumful cauzei 
scumpe nouă tuturor — edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și a comunismului in 
România.

Hotărîrea Conferinței
Conferința organizației județene Vilcea a Parti

dului Comunist Român, dînd o înaltă apreciere acti
vității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, emi
nent conducător de partid și de stat, exemplu 
de înaltă demnitate comunistă și intransi
gență revoluționară, patriot înflăcărat, internaționa
list consecvent, militant neobosit pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și edifi
carea comunismului pe pămintul României, hotă
răște :

Susținem fierbinte realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — la cel de-al Xl-lea Congres — în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Român, garanție sigură a continuării pe o treaptă 
superioară a succeselor de pînă acum, chezășie a 
înfăptuirii în cele mai bune condiții a Programului 
partidului, a politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru, a nobilelor idealuri ale socialis
mului și comunismului.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Gheorghe Alboiu, Ștefan Andrei, Ion Bolnavii, 
Simion Bughici, Petre Dănică, Dumitru Ghișe, 
Nicolae Ionescu, Vasile Mușat, Gheorghe Panait, 
Constantin Pîrvuleseu, Pantelimon Ungureanu.

A apărut MUNCA DE PARTID
Din sumar notăm articolele :

(Urmare din pag. I)

Marele forum al comuniștilor ; 
Omagiu Congresului — planul 
și angajamentele îndeplinite 
exemplar ; 3 ani de la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971 ; Stil de muncă revoluțio
nar, de înaltă eficiență ; Climat 
propice extinderii experienței 
înaintate ; Gh. Cioară semnează 
articolul : Organizația de partid 
a Capitalei repurtează noi suc
cese în îndeplinirea planului 
cincinal în patru ani și jumăta
te, iar Gh. Petrescu, articolul :

Călăuzitorul înțelept al sindica
telor. N. Croitoru este autorul 
articolului intitulat : Rezerva de 
nădejde a partidului.

Revista publică de asemenea 
rubricile sale : Proiectele de do
cumente ale Congresului în 
dezbatere : Organizațiile de 
partid, factor unificator al efor
turilor pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen ; Cum 
se înfăptuiește rolul conducă
tor al organelor și organizații
lor de partid, note critice, răs
punsuri la întrebările cititorilor.

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Tinerii muzicieni întîmpină 

Congresul partidului.
10,45 Film artistic : „Parașutiștii" 

— o' producție a Studioului 
cinematografic București.

12,20 Telex.
16,00 Curs de limba rusă.
10,30-17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17,35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,15 Toamna muzicală clujeană.

18.50 Legile țării — legile noastre. 
Legea retribuirii după can
titatea ș! calitatea muncii.

10,00 Eroi îndrăgiți de copii.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Teatrul TV. Luna creației o- 

riglnale românești.
21,15 Oaspeți ai scenelor româ

nești. Ansamblul Academic 
de Stat de dansuri populare 
din U.R.SS.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 ,,Aeroportul" — documentar 
TV de Nicolae Holban.

20.20 Studioul șlagărelor.
20.50 Film artistic : „Misiunea

sublocotenentului Sipoș".
22.20 Din cite flori aduse toamna. 

Muzică ușoară.

nele lor . de protecție, cu . 
cabluri, pină acolo la ei, 
cu aparate de sudură, cu 
ochelari de protecție, su
dează pe verticală, sudea
ză in toate sensurile și cu 
cele mai moderne metode 
de sudură.

De jur-împrejur, pe toa
tă înălțimea, pînă la ju
mătatea din jos. cit va co
bori în apă, numită opera 
vie și care este definitiv 
gata și — a fost vopsită — 
uriașa navă este scăldată 
de flăcările orbitoare ale 
aparatelor de sudură. de 
un viscol, de o ploaie de 
scintei care coboară .in 
adine ; de un răpăit înver
șunat de aparate ds sudu
ră, de lovituri de ciocane 
ale celor care lucrează în 
interior, în adîncimile na
vei și deasupra. Mulți din
tre acești oameni nu se 
văd — se aud doar apara
tele, ciocanele lor, cum ar 
lucra prin etajele, prin a- 
partamentele unui bloc 
uriaș. Pe puntea înaltă — 
aceeași lume tînără. în hai
ne de protecție, cu lungi 
cabluri, cu aparate de su
dură, cu înverșunate rafa
le de ciocane ale căror lo
vituri răsună pînă în»

adine, în uriașa formă de 
oțel.

De aici, de pe puntea 
înaltă a mineralierului, pot 
privi departe, jur-împre- 
jur, pe deasupra întregului 
șantier, pe deasupra por
tului ; pot privi în urmă, 
pot privi înainte — pot 
privi totul. întregul tablou, 
cit poate cuprinde privi
rea, vorbește, despre măre
ția unor confruntări. Mă
reția unor confruntări ale 
oamenilor cu dificultățile 
naturii ; măreția confrun
tărilor cu greutățile mun
cii, ale construcției ; mă
reția confruntării oame
nilor cu ei înșiși, cu aspi
rațiile lor, cu capacitatea 
lor de efort, cu sarcinile 
lor cele mai grele' : măre
ția confruntării cu cele 
mai noi cuceriri ale indus
triei, ale construcției — și, 
oricit de abstractă, măreția 
confruntării acestor oa
meni cu forțele oceanului.

La fel ca și la redimen- 
sionarea și modernizarea 
portului, a existat și aici, 
în șantierul naval, confrun
tarea cu apele mării, cu 
pămintul sălbatic smuls 
mării și construit, conso
lidat pînă la stînca de de
desubt cu piatră de carie
ră, cu zeci de mii de pi-

Ioni de, beton, cu zeci de 
mii de blocuri de stîncă 
și beton. Era un teren rui
nat, mlăștinos, șubred, cu 
cocioabe răzlețe, cu bazine 
petroliere, cu grămezi de 
gunoaie industriale... Un 
an și jumătate, - un flux 
neîntrerupt de șoferi pe 
basculante grele au trans

clădirea, imensă, metalică, 
pe stîlpi de oțel, cu bolți 
înalte, cu patru hale pa
ralele, cu patru deschideri 
uriașe, noua hală de con
strucții a corpului navelor 
de mare tonaj. Această 
hală imensă a fost con
struită cu 270 de zile ina- 
inte de termen — și este

Aproape toate opeîâțiiie de rului, în ..paralel cu munca tiață la realizarea inves- 
muncă« toate procesele de la,, reparațiile de nave, în tițillor, prin autodotări ini- 
fabricație sint 'au.tofnătî2â- . paralel cu conStVftctia câr- portante menite să asigure
te, dirijate la comandă.

în fața halei pen
tru construcții corp navă 
se întinde, ca o pis
tă de aterizare, din același 
beton străbătut de linii fe
rate ale macaralelor, plat

portat piatră, prefabricate 
de beton ; buldozere, ex
cavatoare, utilaje pentru 
bătut piloni, utilaje din
tre cele mai ciudate și pu
ternice au înotat în acest 
cimp răscolit pînă în adine, 
o armată de oameni — 
constructori și mecaniza
tori, tehnicieni și specia
liști — au făurit acest pro
montoriu monolitic, pe 
care se înalță in prezent 
noul, grandiosul șantier 
naval Constanța. întreg a- 
cest spațiu sălbatic colcă
ind ele izvoare subterane 
recalcitrante a devenit o 
imensă platformă indus
trială. Deasupra se înalță

opera oamenilor din Trus
tul de construcții indus- 
triale-Constanța. Măreția 
halelor sugerează întru- 
cilva măreția operei care 
începe să se realizeze aici. 
Poduri rulante de mare 
forță, macarale electrice cu 
mare putere de ridicare 
circulă pe grinzile lor, pe 
deasupra liniilor tehnolo
gice, în înălțimi. La unele 
linii tehnologice lucrează 
încă montorii de utilaje ; 
la‘alte linii lucrează con
structorii navali, pregă
tesc Ia mașini ingenioase 
bucățile de oțel, secțiile șl 
bloc-secțiile care alcătu
iesc corpul mineralierelor.

forma de premontare. Bu
cățile de navă construite in 
hală sint deplasate pe ma
șini transportoare pe aceas
tă platformă, sint asambla
te între ele și introduse 
apoi pentru asamblare pe' 
corpul navei, in docul us
cat. Sint piese care ajung 
greutăți de sute de tone. 
Toată platforma și cheiu
rile de-a lungul celor două 
docuri sint străjuite de 
macarale puternice, pînă la 
400 tone-forță. Cu excep
ția motoarelor, care au fost 
construite la Timișoara, la 
Reșița, acest număr mare 
de macarale au fost con
struite de oamenii șantie-

gourilor de 1 920 t.d.w. — 
în paralel cu toate celei
lalte munci.

Pretutindeni, în hala de 
construcții, pe platforma de 
premontare, pe mineralier, 
intîlnesc oameni cunoscuți, 
cu vechime în șantier — 
oameni din acel nucleu de 
bază al șantierului, mun
citori, maiștri care ău visat 
și au frămîntpt, cei din
ții, proiectul de construcție 
a acestor nave mari — și 
acum muncesc ca leii Ia 
realizarea lor. Despre unii 
am scris altă dată ; reîn
viem cu emoția învingăto
rilor amintiri din vremea 
apropiată, cind toți acești 
oameni își împărțeau tim
pul muncind la sarcinile 
lor curente, la reparațiile 
navelor, la construcția car
gourilor de 1 920 t.d.w. și 
la autodotările noului șan
tier, la pregătirea cadrelor 
tinere. „Din volumul de u- 
tilaje și dotări ale șantie
rului, cite faceți voi, în 
șantier ?“ — ii întrebase, la 
una din întilnirile de lu
cru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Oamenii șan
tierului au răspuns da 
atunci prin munca lor, 
printr-o contribuție însem-

construcția navelor de 55 
mii t.d.w.

Temerarul colectiv de 
constructori și-a înscris 
cu litere mari pe parapetul 
primului mineralier, anga
jamentul ca primul mine
ralier să fie lansat în cursa 
de probă la 1 Mai 1975 j— 
iar al doilea mineralier să 
fia lansat la 23 August 1975. 
în această fermitate, în a- 
caastă ambiție a termenelor 
de realizare este calculată 
desigur experiența acumu
lată pină acum, sint calcu
late forțele de care dispun 
— dai' trebuie să recunoaș
tem și spiritul responsabil, 
perseverent, revoluționar al 
acestui colectiv de construc
tori — același spirit^ revo
luționar, comunist,' care 
i-a determinat pe acești 
oameni să facă saltul' la 
construcția de nave de 
mare tonaj ; același spi
rit ingenios, îndrăzneț și 
tenace care i-a hotărît și 
i-a antrenat în această ex
periență fără egal de a 
construi primele două mi
neraliere în condițiile șan
tierului mic și în paralel 
cu construcția marelui șan
tier.

r

i

M-------
Sintetizînd direcțiile în care va 

acționa partidul pentru edifica
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate, proiectul de 
Program subliniază că „întreaga 
dezvoltare economico-socială a 
țării se va realiza pe baza pla
nului național unic, asigurîn- 
du-se unirea eforturilor umane 
și materiale ale întregului popor 
în scopul înfăptuirii programu
lui partidului". Este vorba, deci, 
de realizarea unei perfecționări 
a conducerii' planificate, de asi
gurarea unui caracter mai pro
fund și mai cuprinzător acestei 
acțiuni, potrivit cerințelor canti
tativ și calitativ superioare ale 
viitorului cincinal, ale perioa
dei de perspectivă pină în 
anul 1990, în așa fel incit toate 
resursele tehnice, materiale, fi
nanciare și umane ale societății 
să fie pe deplin și intensiv fruc
tificate în scopul edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre co
munism, egalizării nivelului de 
dezvoltare a țării noastre cu cel 
al țărilor socialiste avansate din 
punct de vedere economic, apro
pierii de statele industriale dez
voltate ale lumii.

Așa cum se prevede în pro
iectele de Program și de Di
rective, principalul domeniu in 
care se asigură și se vor asi
gura pe mai departe dez
voltarea accelerată, unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii 
pe baza planului unic national 
îl reprezintă sfera producției ma
teriale. Acest obiectiv esențial 
este clar definit in documentele 
pentru Congresul ăl XI-lea al 
partidului : producția de bunuri 
materiale va urmări satisfacerea 
din plin a cerințelor dezvoltării 
societății și a necesităților de 
consum ale întregului popor. în 
concordanță cu acest obiectiv 
major, planul național unic va 
urmări dezvoltarea proporționa
lă a tuturor sectoarelor de acti- V.

vitate ale producției materiale, 
în determinarea direcțiilor și 
volumului producției materiale, 
partidul nostru pornește de la 
principiul socialist al dezvoltării 
puternice și modernizării forțe
lor de producție, în vederea sa
tisfacerii cerințelor științific a- 
preciate ale societății, atît pen
tru asigurarea reproducției lăr
gite, cit și pentru acoperirea ne
cesităților consumului. Aceasta 
se desprinde cu pregnanță din 
ritmurile de creștere a produc
ției mijloacelor de producție și 
a bunurilor de consum, produc
ției industriale, agricole, activi
tății de construcții, transporturi 
ș.a„ ritmuri înalte, strîns core
late ; din proporțiile științifice, 
dinamice și realiste — atit de 
bogat ilustrate în pro
iectul de Directive — 
între dezvoltarea dife
ritelor sectoare ale 
ramurilor producției 
materiale, accentul pu- 
nîndu-se pe dezvol
tarea puternică și ri
dicarea calitativă a 
industriei, . pe dome
niile „de vîrf“. purtă
toare de progres teh- 
nico-științific și economic, in 
general. Numai astfel — se sub
liniază in proiectul de Program 
— se va putea dezvolta armoni
os, proporțional, întreaga noastră 
activitate productivă, se va pu
tea evita apariția unor dispro
porții economice și orienta creș
terea producției materiale în 
concordantă cu cerințele între-, 
gii societăți.

Politica de dezvoltare econo
mico-socială pe baza planului 
național unic, promovată cu fer
mitate de partidul și statul nos
tru — avînd permanent în cen
trul preocupărilor înfăptuirea 
obiectivelor de o amploare fără 
precedent prevăzute în proiec
tele de Program și Directive — 
impune, în mod necesar, cu

prinderea în plan, în scopul va
lorificării lor, a absolut tuturor 
resurselor societății. Fie că este 
vorba .de resursele de materii 
prime și materiale, de cele fi
nanciare ori de cele umane 
ș.a„ atît în viitorul cincinal, cit 
și in perspectiva pînă în anul 
1990, prin intermediul planifi
cării, . al modului concret în 
care se va asigura utilizarea 
acestora, se are în vedere fo
losirea lor cit mai eficientă, în 
interesul dezvoltării, și moder
nizării în continuare a forțe
lor de producție, a întregii eco
nomii naționale.

Este de relevat în mod deose
bit că prin planul național unic 
de dezvoltare se va asigura — 
potrivit proiectelor de Program 

și de Directive — corelarea sar
cinilor în toate sectoarele vieții 
economice și sociale, într-o vi
ziune unitară. O importanță 
deosebită au în acest sens co
relațiile dintre dezvoltarea pu
ternică a industriei și baza de 
materii prime, energie și com
bustibili, dintre industrie și a- 
gricultură, dintre producția mij
loacelor de producție și produc
ția bunurilor de consum. După 
cum, pe tărîm social, se va asi
gura o bună corelare a dezvol
tării și modernizării economiei 
cu pregătirea tehnico-profesio- 
nală a cadrelor, a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, a 
introducerii mijloacelor tehni
cii moderne cu dezvoltarea în- 
vățămintului, strîns legat de 

producție. Se va asigura, totoda
tă. amplasarea noilor forțe de 
producție în județele mai puțin 
dezvoltate, în strînsă corelație 
cu formarea de noi centre indus
triale, cu procesul de urbanizare 
ș.a: Cu alte cuvinte, sint o mul
titudine de aspecte care ilustrea
ză cuprinderea într-un plan eco- 
nomico-social unic a tuturor sfe
relor și laturilor de activitate ale 
vieții sociale, armonios propor
tionate, spre a fi fructificate la 
maximum toate resursele ma
teriale, financiare și de muncă 
pentru accelerarea procesului 
de dezvoltare a țării, in noua 
etapă a edificării socialismului 
multilateral dezvoltat în Româ
nia.

Pentru mobilizarea tuturor 

resurselor materiale, tehnice, 
financiare și umane ale socie
tății. în scopul înfăptuirii obiec
tivelor din proiectele de Pro
gram și de Directive, funda
mentarea sarcinilor de plan se 
va concentra tot mai mult Ia ni
velul întreprinderilor și centra
lelor, al județeldr și celorlalte 
unități administrativ-teritoriale, 
acestea cunoscînd cel mai bine 
dimensiunea resurselor amintite, 
modalitățile practice de valorifi
care superioară a lor. Concomi
tent, se va asigura împletirea 
organică a planificării in profil 
departamental cu planificarea pe 
ramuri și în profil teritorial, pen
tru a se conjuga mai eficient e- 
forturile cu dezvoltarea armoni

oasă, echilibrată a economiei na
ționale.

Cu pregnanță se desprinde din 
documentele ce vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării Congre
sului al XI-lea al P.C.R. ideea 
că planul național unic con
stituie un lot indivizibil, expre
sie a voinței poporului, iar con
ducerea planificată a dezvoltării 
economico-soeiale reprezintă un 
atribut esențial și inalienabil al 
suveranității și independenței 
naționale. Obiectivele stabi
lite în proiectele de Program 
și .de Directive în dome
niul relațiilor economice ex
terne asigură participarea cit 
mai intensă a României la 
circuitul mondial de valori 
materiale ; aceste obiective ex

primă cu fidelitate 
politica partidului și 
statului de promova
re largă a colabo
rării și cooperării cu 
statele socialiste mem
bre ale C.A.E.R., cu 
toate statele socialiste, 
cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate 
statele lumii, fără deo
sebire de orinduire so

cială. pe temeiul principiilor care 
caracterizează intreaga politică 
externă a partidului și statului 
nostru. în acest context, 
în conformitate cu preve
derile din proiectele de Program 
și de Directive. în. raporturile 
noastre economice internaționale 
sc va ține permanent seama de 
acțiunea și cerințele pieței exter
ne. Deci, legea valorii, legile pro
ducției de mărfuri vor fi folo
site în mod conștient. în strînsă 
concordanță cu necesitățile eco
nomiei naționale planificate, cit 
și cu exigențele pieței interna
ționale. Firesc, pe plan național, 
cîmpul și modul de acțiune al 
acestor legi vor fi diferite de cele 
pe plan internațional. Partidul 
și sfatul vor aplica asemenea 

măsuri incit actuala criză eco
nomică și financiară din lumea 
capitalistă să nu se reflecte ne
gativ, intr-o formă sau alta, in 
activitatea economico-socială a 
țării, să nu ducă Ia dereglarea 
producției materiale. Aceasta 
este incă o dovadă a superiori
tății conducerii unitare, planifi
cate a întregii activități econo- 
mico-sociale.

Pornind de la asemenea im
perative majore, în proiectul de 
Program se insistă — și pe bună 
dreptate — asupra cerinței po
trivit căreia, in condițiile socie
tății noastre, este pe deplin ne
cesară asigurarea, în continuare, 
a unei conduceri unitare a între
gii activități economico-soeiale. 
Conducerea pe această bază, ca
re va include atit sectorul de 
stat, cit și pe cel cooperatist, nu 
se poate limita la activitatea eco
nomică, ci va trebui să cuprindă 
armonios toate compartimentele 
societății. Păstrînd principiul 
conducerii unitare, pe temelia 
planului unic național — Îmbo
gățit și adaptat la cerințele ur
mătoarei etape de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate — se va acționa ne
contenit pentru extinderea au
tonomiei unităților economico- 
soeiale în toate sectoarele de 
activitate, pentru fructificarea 
rezervelor tehnice, materiale, fi
nanciare și umane ale acestora, 
în același timp însă, așa cum se 
subliniază în documentele pentru 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, este necesar ca dezvoltarea 
autonomiei, a inițiativei de jos 
să fie realizată în cadrul con
cepției de conducere unitară, a 
programului unic de dezvoltare 
a societății noastre.

Valentin NICOLAE 
doctor în economie
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Sosirea tovarășului K. Katușev r n i c • I • zilei
secretar al C. C. al P. C. U. S.

'Luni a sosit în Capitală tovarășul 
Konstantin Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită de prie
tenie

La

a fost întîmpinat de tova-

în țara noastră, 
sosire, pe aeroportul Otopenl,

oaspetele
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

La invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., luni după-amiază a sosit la 
București o delegație a Federației 
Generale a Sindicatelor Muncitori
lor din Republica Arabă Siriană, 
condusă de Mahmoud Hadid, preșe
dintele federației.

La sosire, delegația siriană a fost 
salutată de tovarășii Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului

Central, Paul Nagy și Larisa Muntea- 
nu, secretari al Consiliului Central 
al U.G.S.R., de activiști al «indica
telor.

A fost prezent Muhsem Sayadi, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești.

Luni, tovarășul Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, a 
primit delegația Consiliului 
al Frontului Patriei din R. 
garia, condusă de Metodii 
șeful Secției organizatorice 
siliului Național al Frontului Pa
triei, care face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas
tră, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost subliniate bu
nele relații existente între Frontul U- 
nității Socialiste și Frontul Patriei și 
s-au abordat problemele dezvoltării 
în continuare a schimbului de ex
periență și a colaborării dintre cele 
două organisme politice.

La întrevedere au participat acti
viști ai Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, precum și 
Traiko Jordanov, prim-secretar al 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești,

Național 
P. Bul- 
Jankov, 
a Con-

Jean Velichkovitch, 
al marinei comercia- 
arătat că documen- 

reflectă preocuparea

(Agerpres)

Primire la Consiliul Central al U. G. S. R
Luni dimineața, tovarășul Gheor

ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a primit 
delegația Federației sindicatelor a- 
rabe din transporturi, condusă de

Sabet El Sofarl, secretar general, 
care, la invitația Comitetului Uniunii 
sindicatelor din transporturi și tele
comunicații, face o vizită de studiu 
și prietenie în țara noastră.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Gheorghe Năstase a fost eliberat din 
funcția de director general al Ra- 
dioteleviziunii Române.

Prin același decret. în funcția de 
director general al Radioteleviziunii 
Române a fost 
sile Potop.

numit tovarășul Va-

★
La București a fost semnat, în 

cursul după-amiezii de luni, Acordul 
de navigație maritimă între Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Franceze. Cu a- 
cest prilej, Marin Măroiu, adjunct al 
ministrului transporturilor și teleco-

municațiilor, și 
secretar general 
le franceze, au 
tul încheiat 
constantă a guvernelor României șl 
Franței pentru dezvoltarea cooperă
rii, pe multiple planuri, dintre cele 
două țări, contribuind la promovarea 
tot mai intensă a relațiilor economi
ce bilaterale, la extinderea schimbu
rilor maritime și îmbunătățirea ex
ploatării navelor.

La semnare au fost prezenți Tra
ian Dudaș, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, alte persoane 
oficiale.

A fost de față Jean Brouste, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Franței la București.

★
Delegația economică guvernamen

tală mexicană, condusă de Hugo 
Cervantes Del Rio, ministrul pre
ședinției republicii, lși continuă vi
zita oficială în România.

Ministrul mexican a avut o între
vedere de lucru cu Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, și a vi
zitat unele 
culturale din 
Brașov.

Membri ai
și oameni de afaceri din statul me
xican Baja California, sub conduce
rea guvernatorului acestui stat, Mil
ton Castellanos Everaldo — au fost 
oaspeții minerilor și metalurgiștilor 
de la Baia Mare.

★
Luni a sosit la București Raja 

Aznam Bin Raja Haji Ahmad, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Malayeziei în Republica 
Socialistă România.

obiective economice și 
București, Ploiești și

delegației — specialiști

Cu prilejul Zilelor culturii «ovie- 
tlce, ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, V. I, 
la amiază, 
ambasadei.

Au fost 
adjunct al 
terne. Ion 
Ghișe și Ion Jinga, vicepreședinți ai 
Consiliului Culturii și Educației 
cialiste, funcționari superiori 
M.A.E., activiști, ai A.R.L.U.S., 
meni de cultură și artă, ziariști.

La cocteil au participat, de ase
menea, N. I. Mohov, adjunct al mi
nistrului culturii al U.R.S.S., precum 
și membri ai delegațiilor culturale și 
ai formațiilor artistice din Uniunea 
Sovietică prezente în țara noastră cu 
ocazia Zilelor culturii sovietice.

★
Luni, a părăsit Capitala delegația 

Asociației de prietenie cu popoare
le din Congo, condusă de Boukoulou 
Lambert, membru al Comitetului di
rector, trezorier general al asociației, 
care, în perioada 31 octombrie—11 
noiembrie, ne-a vizitat țara la invi
tația Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii.

Membrii delegației au avut con
vorbiri cu reprezentanți ai conduce
rii C.N.A.P., I.R.R.C.S., Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, au vizitat obiective 
industriale, agricole, social-culturale 
și turistice din București și din jude
țele Brașov și Vrancea.

(Agerpres)

Drozdenko, a oferit, luni 
un cocteii in saloanele

prezenți Cornel Pacoste, 
ministrului afacerilor ex- 

Dodu Bălan, Dumitru
So- 
din 
oa-

Sărbătorirea ziarului
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Festival de handbal la Palatul POLO:

I» Drumul socialismului4*

sporturilor și culturii
în meci vedetă : România — R. F. Germania I

Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală va. găzdui, vineri 15 noiem
brie, un veritabil festival handbalis
tic, avînd ca punct de mare atracție 
întîlnirea dintre selecționatele mas
culine ale României și R.F. Germa
nia. Handbaliștii români, tripli cam
pioni mondiali, vor reapărea astfel în 
fața publicului bucureștean în com
pania uneia dintre cele mai valo
roase formații din lume. Meciul, va 
începe la ora 20,00 și va fi precedat 
de alte două întîlniri : selecționata 
universitară — lotul de tineret (mas
culin) și selecționata divizionară A 
— selecționata divizionară secundă 
(feminin). Biletele pentru acest pro
gram sportiv vor fi puse în vînzare 
începînd de miercuri la C.N.E.F.S. 
(str. Vasile Conta 16), Agenția C.C.A.

(Bulevardul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej) și la casele Palatului sporturi
lor și culturii.

★
S-a încheiat a 25-a ediție a tra

diționalului turneu internațional de 
handbal de la Bratislava, la care au 
participat formații feminine din 
România, R. D. Germană, Ungaria și 
Cehoslovacia.

întrecerea a fost cîștigată de echi
pa Start Bratislava, urmată de U- 
niversitatea Timișoara, Inter Bra
tislava, B.V.S.C. Budapesta și Plas- 
tika Nitra. în ultimele două meciuri 
susținute, handbalistele de la Univer
sitatea Timișoara au învins cu 18—10 
(9—5) pe Inter Bratislava și au pier
dut cu 15—18 (6—10) în fața forma
ției Start.

Deși campionatul de polo pe apă 
nu a luat îfică sfîrșit, dinamoviștii 
bucureșteni se pot considera virtual 
ciș'tigători ai titlului, grație unei noi 
victorii, reușite duminică, in fața for
mației Rapid. Ca și în partidele pre
cedente, ei au obținut o victorie la 
limită (4—3). De data aceasta, elevii 
antrenați de Anatol Grințescu — oa
recum marcați de efortul depus in 
turneele de pînă acum ale „Cupei 
campionilor europeni" — au jucat pe 
poziții în general retrase, cu pruden-

Rezultate si clasamente

Duminică în Capitală 

Un mare concurs 
de automobilism

FOTBAL. Divizia A (etapa a 
XÎI-a) : F. C. Argeș — F. C. M. Reșița 
14-1, A.S.A. f- Chimia Rm. Vîlcea 
34-1, Olimpia' Satu-Mare — Dinamo 
1-7-0, Sportul studențesc — Steaua 
3—2, Universitatea Craiova — C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—1, Jiul — Steagul ro
șu 0—0, Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C. Galați 1—0, F.C. Constanța — 
Politehnica Iași 3—0, Politehnica Ti
mișoara — U.T.A. 0—0. Clasamentul : 
Dinamo (19 p), A.S.A. Tg. Mureș (17 
p), F.C.M. Reșița (16 p), U.T.A. (15 
p), Olimpia (13 p), Jiul, Steaua, Univ. 
Craiova, Poli Timișoara, C.F.R., Univ. 
Cluj-Napoca (toate cîte 12 p), F.C. 
Argeș. Steagul roșu, F.C. Constanța 
(cîte 11 p.), Sportul studențesc (10 p), 
Poli. Iași, Chimia Rm. Vîlcea (cite 
8 p). F. C. Galați (5 p.).

în divizia B, după 13 etape, ace
leași lidere : în seria I — Progresul 
Brăila cu 17 p (urmat de S.C. Bacău 
șl Metalul Plopeni, cu cîte 16 p) ; în 
seria a Il-a — Rapid cu 24 p (urmat 
de Dinamo Slatina 18 p și Metalul 
București 17 p) ; în seria a IlI-a — 
Minerul Baia Mare 19 p (urmat de 
F.C. Bihor 18 p și Șoimii Sibiu 17 p). 
Citeva rezultate mai importante : 
Progresul Brăila — S.C. Tulcea 1—1, 
S.C. Bacău — Metalul Plopeni 3—1, 
C.S.U. Galați — Oțelul 3—1, Gloria 
Buzău —» Unirea 3—1, Ceahlăul — 
Chimia Brăila 5—0, Constructorul —

Petrolul 0—0 ; Rapid București — 
Automatica 2—0, Autobuzul — Di
namo Slatina 3—2, Metrom — Meta
lul București 2—0, Progresul Bucu
rești — Electroputere 0—0, C.S. Tir- 
goviște — Metalul Mija 1—0 ; C.F.R. 
Timișoara — Minerul Baia Sprie 6—3 
(1—3), Metalurgistul Cugir — Corvl- 
nul 3—4, Minerul Baia Mare — Mu
reșul Deva 2—0, Șoimii — Rapid 
Arad 3—0.

LUPTE. S-au încheiat turneele fi
nale ale campionatelor. La 
romane", titlul a revenit 
Dinamo București (penku 
oară), iar la lupte libere 
Steaua (pentru a 14-a oară 
tiv).

BASCHET. Etapa a V-a, 
pionatul feminin :
Cluj-Napoca — I.E.F.S. 55—54 (30— 
34), Politehnica Buqurești — C.S.U. 
Galați 76—40 (44—26), Olimpia Bucu
rești — Constructorul 72—53 (35—28), 
Crișul — Voința București 56—51 
(34—24), Universitatea Iași — Rapid 
48—70 (28—36), Institutul pedagogic 
Tg. Mureș — Universitatea Timișoa
ra 71—68 (35—29).

RUGBI. La Timișoara, echipa uni
versitară a. României a întrecut cu 
6—3 (0—3) selecționata similară a 
Franței. Mîine, la Petroșani, rugblștii 
francezi vor susține o nouă intil- 
nire.

Duminică va avea loc Marele 
premiu al Bucureștiului la auto
mobilism. întrecerea va începe la 
ora 9 și se va desfășura pe un traseu 
de 3 800 m, situat în 
Drumul Taberei. Fiecare 
concurenți va parcurge de șase ori 
următorul traseu : Bd. Drumul Ta
berei (start și sosire 
blocului A 10) — Str. Riul 
nei — Prelungirea Ghencea 
Alexandru Moghioroș — Bd. 
Taberei. Sîmbătă, de la ora 
avea loc antrenamentele oficiale.

La Marele premiu al Bucureștiu
lui și-au anunțat participarea nu
meroși automobiliști sportivi, în 
frunte cu membrii lotului național.

cartierul 
serie de

în dreptul 
DOâm- 
- Bd. 

Drumul 
14, vor

ță șl mult calm, temperîndu-i pe ra- 
pidiști prin pase prelungi, dar și 
prin contraatacuri decisive. Poarta 
dinamovistă a suportat, e drept, 6 
ofensivă permanentă, însă realmente 
în pericol n-a fost decît în ultima 
repriză. Pînă atunci, dinamoviștii au 
condus lejer ; cu 2—0, 3—1, 4—2. Ei 
aveau apoi să se remarce (in special 
portarul Frățilă) printr-o apărare 
precisă, primind doar un gol într-o 
perioadă cînd rapidiștii ăr fi putut 
marca trei sau patru. Este de reți
nut, de altfel, că șase din cele șapte 
goluri au fost înscrise cînd adversa
rii aveau 
moviștii i 
4 goluri, 
cu șase 
te privi 
manșa a 
final prevăzut la 
Cluj.

Pînă atunci insă, chiar săptămîna 
aceasta, campionii noștri — calificați, 
fără a pierde vreun joc, în semifina
lele C.C.E. (in grupă cu campioanele 
Olandei, Cehoslovaciei și Uniunii So
vietice) — au in vedere, să ajungă 
în turneul final al marii competiții 
europene de club. Antrenorul federal 
Cornel Mărculescu, subliniind o ase
menea posibilitate, ne spunea că di
namoviștii se află Intr-o formă deo
sebită ; calificarea lor în rindul celor 
mal bune patru formații europene ar 
însemna, in fond, o răsplată absolut 
meritată.

„un om în minus". Dina- 
au marcat astfel toate cele 
iar rapidiștii două... Acum, 

puncte avans, Dinamo poa- 
în liniște participarea sa la 
doua (și ultima) a turneului 

sfîrșitul Junii, la

Ziarul „Drumul socialismului", or
gan al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R. și al Consiliului popu
lar județean, a aniversat un sfert de 
veac de la apariție.

Participanții la adunarea consacra
tă acestui eveniment au adresat o 
telegramă Comitetului Central al. 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
scrie :

într-un asemenea moment înălță
tor, cînd facem bilanțul activității 
noastre de un sfert de veac, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de înaltul nostru devota
ment față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului, că vom 
depune întreaga noastră capacitate, 
pasiune, pricepere și dăruire pe fron
tul cuvîntului scris pentru înfăptuirea 
neclintită a Programului partidului, 
a hotărîrilor pe care le va adopta 
Congresul al XI-lea, spre binele pa
triei și progresul multilateral al na
țiunii noastre, spre întărirea păcii șl 
colaborării internaționale, spre creș
terea continuă a prestigiului politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru.
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La întreprinderea

de utilaj chimic

Ploiești

Preocupări stăruitoare
'J

La întreprinderea de utilaj 
chimic din Ploiești, Întregul co
lectiv este angajat lntr-o largă 
acțiune de reducere a cheltuie
lilor de producție. Am poposit 
în secțiile și atelierele unității 
ploieștene, consemnînd o serie 
de preocupări și rezultate, în 
special în ceea ce privește folo
sirea cit mai gospodărească a 
materiilor prime și a materiale
lor, care au o pondere însem
nată in cheltuielile totale la 
1 000 de lei producție. La secto-

lucrăm o zi pe lună cu electrozi 
economisiți".

— Rezultatele obținute pînă 
acum — ne spune directorul în
treprinderii, inginerul Vasile 
Ciornei — ne dau certitudinea 
că pînă la sfîrșitul anului vom 
obține o economie de cel puțin 
un milion lei .numai la electrozi. 
Țin să subliniez și preocuparea 
de antrenare a tuturor specia
liștilor și tehnicienilor noștri 
din sectoarele de concepție 
de la pregătirea fabricației 
găsirea de noi căi, de noi 
zerve pentru economisirea 
talului. între altele, am reușit 
să folosim fiecare capăt de țea- 
vă, fiecare bucată de tablă, pe 
care să nu le 
pînă acum, la 
cest sens, s-a 
borare ștrînsă 
tehnologi și muncitori. în nu
mai două luni vom obține pe 
această cale economii de încă 
un milion lei.

Tot de la tovarășul director 
am aflat că rezervele interne nu 
sînt nici pe departe epuizate, 
că în continuare acțiunea de e- 
conomisire a metalului, a ma
terialelor, a combustibililor se 
va intensifica, astfel incit să se 
asigure produselor nu numai o 
calitate superioară, ci și costuri 
cit mai reduse.

Și
în 

re- 
rne-

mai aruncăm, ca 
fier vechi. în a- 
închegat o cola- 
între proiectanți,

CosistanHn CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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FAPTUL
DIVERS
în aceeași
noapte

Venit cu treburi In Petroșani, 
loan Strîmbulescu, de prin păr
țile Gorjului, a găsit într-un 
colț de stradă un tranzistor cîn- 
tînd. Nu-1 asculta nimeni. în 
jur, țipenie de om. I.S. l-a luat 
și l-a predat miliției, să caute 
păgubașul. întîmplarea a făcut 
ca în aceeași zi, în aceeași lo
calitate, să se petreacă un alt 
fapt, tot cu... muzică, dar'cu un 
alt erou — Constantin Tudor, 
cazat în dormitorul lucrătorilor 
din sectorul Roșia al U.F.E.T. 
Petroșani. în noaptea respecti
vă, C.T. avea insomnie. Tocmai 
atunci a apărut și miliția în 
control, căreia C.T. i s-a și des
tăinuit : „Nu știu ce naiba am, 
dar nu pot să pun geană pe gea
nă". Uitîndu-se mai atenți la 
salteaua pe care dormea C.T., 
lucrătorii de miliție au desco
perit că era burdușită cu tot 
felul de tranzistoare, ceasornice 
și magnetofoane, care tocmai 
dispăruseră din magazinul de 
specialitate din Petroșani. Epi
logul : C.T. are acum la dispo
ziție altă saltea. Cum și-a aș
ternut...

Cine
și-a pierdut
Joiana ?

într-o bună dimineață, Dumi
tru Glodeanu din Govora-Sat, 
județul Vîlcea, s-a trezit, în 
poarta ogrăzii sale, cu o vacă. 
A întrebat omul în dreapta, a 
întrebat în stingă, dar nimeni 
nu știa a cui este și de unde o 
fi apărut. Se presupune că oas
petele patruped ar fi căzut din- 
tr-o mașină, care o ducea spre 
Rîmnicu-Vîlcea. De mai bine de 
două săptămîni, Joiana stă ca... 
vițelul la poarta nouă, în aștep
tarea păgubașului. Cine este 7

| Invitație
| Ia prudență

Ion DUM1TRIU

vremea
Ieri In țară t Vremea a fost !n general 

frumoasă, dar. cu ceață persistentă In 
prima parte a zilei In podișul Transil
vaniei, podișul central moldovenesc, ju
mătatea de sud a Munteniei șl sudul 
Dobrogel. Vîntul a suflat In general 
slab. Temperatura aerului a înregistrat 
o ușoară creștere față de ziua de ieri. 
La ora 14, temperaturile oscilau Intre 
minus un grad la Joseni șl 12 grade tn 
mai multe localități din Banat șl la Sf.

Gheorghe-Deltă. în București 1 Vremea 
a fost in general frumoasă, cu ceață 
dimineața și seara. Vint potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 șl 15 noiembrie. In țară : Cerul va 
fi variabil. Innorări mal pronunțate se 
vor produce In jumătatea de nord a 
țării, unde se vor semnala ploi locale, 
in rest, ploi izolate. Vint slab pînă la 
potrivit. Minimele vor fl cuprinse intre 
minus a șl plus 8 gradă, local mai ri
dicate, țar maximele Intre 5 șl 15 gra
de. Dimineața ceață, mai ales la în
ceputul intervalului, tn București : Ce
rul va fi variabil. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere. Dimi
neața, ceață.

ÎN CÎTEVA
<9 Analizînd comportarea echipelor 

noastre în cupele europene, biroul 
F.R.P. a decis, aseară, următoarele : 
echipa de fotbal Steagul roșu Brașov 
se sancționează cu avertisment pu
blic. interzicîndu-i-se totodată pentru 
un an participarea la întreceri peste 
hotare ; echipa de fotbal Universita
tea Craiova, care s-a comportat ne
satisfăcător încă din primul tur al 
C.C.E., este sancționată cu avertis
ment public ; jucătorii de la Dinamo 
care, în meciul de la Koln, au pri
mit „cartonașe" sînt, de asemenea, 
sancționați cu avertisment public.

în aceeași ședință, biroul F.R.F. a 
stabilit — la propunerea colegiului 
de antrenori — o serie de măsuri 
privind sprijinirea echipelor de club 
care particină la cupele europene.

e Proba de dublu femei din cadrul 
turneului internațional de tenis de la

„SADOVENIANA"
Cea de-a cincea ediție a festiva

lului „Sadoveniana", devenit tradi
țional in județul Neamț, s-a des
fășurat sub semnul amplelor mani
festări cultural-educative de masă 
dedicate apropiatului Congres al 
partidului. Manifestarea „Sadove
niana" din aceste zile a coincis și 
cu împlinirea a 70 de ani de la de
butul scriitorului, prilej cu care la 
Muzeul memorial de la Vînători- 
Neamț, la Hanul Ancuței, pe plat
forma chimică Săvinești, la așeză- 
mintele culturale, în școli au avut 
loc medalioane omagiale, prezenta
rea operei și vieții scriitorului, în- 
tîlniri cu interpreți ai eroilor sado- 
venieni. (Ion Manea).

CERCURI
ALE TINERILOR SCRIITORI, 
PLASTICIENI Șl MUZICIENI

„greco- 
echipei 
a 24-a 
echipei 

consecu-
în cam-

Universitatea

RÎNDURI
Edinburgh, pentru „Cupa Dewar", a 
fost cîștigată de. Virginia Ruzici 
(România) și Mima Jausoveiț (Iugo
slavia). în finală, perechea 
iugoslavă, care a jucat exi____  ..
învins cu 6—4, 4—6, 6—4 cuplul Ra
quel Giscafre (Argentina) — Isabela 
Fernandez (Columbia).

o Meciul de șah dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov și 
Viktor Korcinoi, care lși dispută la 
Moscova finala turneului candiddților 
la titlul mondial, a continuat cu 
partida a 21-a. Juoînd cu piesele 
albe, Viktor Korcinoi a obținut, în
tr-o variantă a apărării Indiana 
Nouă, o victorie fulgerătoare, în 
numai 19 mutări. Scorul a devenit 
acum 11—10 în favoarea lui Karpov. 
Pînă la terminarea meciului au mai 
rămas trei partide.

e<ț (Iugo- 
Bfem^no- 

:călent, a

soliști al celor două opere șl un 
cvartet de coarde studențesc au sus
ținut un concert, un grup de plas- 
ticieni a prezentat lucrări de pic
tură, sculptură și grafică, iar tineri 
scriitori au citit versuri și frag
mente de proză din creația lor. Cu

SCRIMĂ:

Doi buni vinători și foarte 
buni prieteni — Toader Ursu fi 
Ion Polojan — au fost solicitați 
de cooperativa agricolă din sa
tul Cujba, comuna Tăcuta, ju
dețul Vaslui, să ajute la prote
jarea porumbului i de pe tar
laua de lingă pădure împotriva 
mistreților, care dădeau iama 
prin el și provocau mari stri
căciuni. Pe la miezul nopții, vă- 
zind că nu apare nici leac de 
mistreț, cei doi prieteni vină
tori s-au gindit să pornească ei 
intru intimpinarea vinatului. Au 
intrat in pădure și au început 
să scotocească. La un moment 
dat, neștiind că unul înainta 
spre celălalt, la primul foșnet 
pe care l-a auzit, Ion Polojan 
a apăsat pe trăgaci. Și 
lui prieten, Toader Ursu, 
mai putut fi salvat.

fostul 
n-a

exigențele internaționale „DER SPIEGEL"
K. O

La clubul Casei de cultură a stu
denților din Cluj-Napoca a avut loc 
recent prima reuniune comună a 
cercurilor tinerilor scriitori, plasti- 
cieni și muzicieni. Cu acest prilej,

Odată cu disputarea întrecerilor 
din cadrul „Cupei României", ’ 
sfîrșitul săptămînii 
trasă cortina peste încă un sezon 
competițional al scrimei.

Avînd ca puncte de comparație se- 
zoanele competiționale ale anilor 
trecuți, cel din acest an a marcat un 
pas înainte, atît sub aspectul valorii 
atinse de concursurile interne, cit șl 
al eșalonării lor în timp și mai a- 
les al transformării unor întreceri 
ale tinerilor (cum a fost de exem
plu „Cupa speranțelor") în campio
nate cu caracter republican. Acest 
ultim aspect merită îndeosebi subli
niat. fiindcă atribuirea titlurilor de 
campioni la mai multe categorii de 
vîrstă a revitalizat activitatea secții
lor locale, stimulînd deopotrivă pe 
sportivi, antrenori și chiar consiliile 
orășenești de specialitate. Adică, s-a 
realizat în sfîrșit ceea ce federația 
trebuia să facă mai demult : citeva 
competiții republicane 
oferi o imagine mai 
valorii generațiilor, a 
posibilității unei mai 
biective selecții. Este un pas înain
te, dar el nu trebuie să rămînă so
litar. într-o disciplină care are în 
fiecare an campionat mondial, atît 
pentru seniori, cît și pentru tineret, 
se impune menținerea unei legături 
organice între sportivii care se pre
gătesc la nivelul loturilor și cei ce 
reprezintă „schimbul de mîine". Iar 
aceasta nu se poate realiza decît 
printr-un calendar intern cu o eșa
lonare metodică pe tot anul, ceea ce

la
trecute a fost

care să poată 
exactă asupra 
secțiilor și a 
severe și o-

înseamnă nu numai permanentizarea 
competițiilor, dar și îmbogățirea ca
lendarului cu alte cîteva întreceri. 
Căci competițiile interne trebuie să 
ofere posibilitatea fiecărui scrimer 
(mă refer la cei cu perspectivă) să 
susțină cel puțin 500—550 de asalturi 
pe an, așa cum se afirma pe bună 
dreptate într-o comunicare științifi
că făcută la campionatele mondiale 
din acest an de la Grenoble (în con
dițiile actuale, scrimerii noștri nu 
realizează decît maximum 400 de a- 
salturi anual). Forul de specialitate 
trebuie să acționeze, deci, pornind 
de la ideea că in scrimă principalul 
mijloc de pregătire rămîne compe
tiția, firește, competiția internă In 
primul rînd. Menținerea unui echi
libru valoric, prin numărul și nive
lul concursurilor, între primul eșa
lon, care are și un program com- 
petițional Internațional, și restul scri- 
merilor, care nu fac pregătirea cen
tralizată, se Impune ca o necesitate 
de prim ordin, ținîndu-se seama, mai 
ales, că avem un număr nu prea 
mare de sportivi legitimați, in com
parație cu țările cu care 
cern pentru supremație pe 
dial. I

Desigur 
jarea sălii 
adevărată 
1 se oferă 
tățiri
competițional intern.

ne tntre- 
plan mon-

reamena-că. acum, prin
Floreasca II. devenită o 

sală a scrimei, federației 
posibilitatea

substanțiale a
unei imbună- 

calendarulul

Octavlan VINTILA

Ce povestește Ismael Gonzâles despre
muncitorii „chicanos" ■ ■■

se a- 
șprlț,

Congres al partidului. La căminul 
cultural din comuna Stremț a 
avut loc un recital de poezie pa
triotică intitulat : „Sub aripi roșii 
și tricolore", la care au citit din 
creațiile lor poeți-muncitori și ță
rani din județ. Programul acestei

poziție de artă plastică, manifesta
re ce se Înscrie în șirul acțiunilor 
cultural-artistice dedicate celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. „Pei
saj industrial", „Centru", „Construc
ții", „30 de ani", „Primul bloc-turn" 
— sînt doar cîteva din lucrările ex
puse de 7 talentați artiști amatori 
sălăjeni, lucrări inspirate din viața 
de azi a oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri. (Gheorghe Rusu).

această ocazie au fost preconizate 
viitoare acțiuni comune — întîlnirl 
cu iubitorii de artă, excursii docu
mentare, discuții, mese rotunde, 
întîlniri cu personalități artistice, 
cu critici de artă și literatură etc. 
(Alexandru Mureșan).

SUB ARIPI ROȘII 
Șl TRICOLORE

în aceste zile, In orașele și co
munele județului Alba se desfă
șoară ample acțiuni cultural-edu
cative în cinstea celui de-al XI-lea

săptămîni mai cuprinde un specta
col dedicat fruntașilor in întrece
rea socialistă de la întreprinderea 
mecanică din Cugir, vernisajul ex
poziției de artă populară a crestă
turilor in lemn de la Șugag, Ceru- 
Băcăinți și Rimetea, simpozioane, 
consfătuiri etc. (Ștefan Dinică).

ARTIȘTI AMATORI 
IN EXPOZIȚIE

Casa orășenească de cultură 
' Zalău găzduiește o Interesantă

din
ex-

„VIITOR DE AUR 
ROMÂNIA ARE"

Sub acest titlu, comisia politlco- 
Ideologică a C.U.A.S.C. din univer
sitatea craioveană a organizat re
cent un interesant concurs studen
țesc gen „Cine știe cîștigă", avînd 
ca temă documentele programatice 
ale celui de-al XI-lea Congres al 
partidului. La faza pe facultate au 
participat circa 200 de studenți, care 
au dovedit, prin frumoasele răspun
suri date, o profundă cunoaștere a 
proiectelor Directivelor și Progra
mului partidului. (N. Băbălău).

Cînd poliția a sosit la locul acci
dentului, constatările făcute au fost 
surprinzătoare. In camionul care a- 
parținea puternicului concern „Gulf 
and Western" și care suferise un ac
cident în zorii zilei, in loc de 80 de 
oameni, cît era limita maximă, se a- 
flau 130 de muncitori agricoli. Unul 
din tăietorii de sfeclă de zahăr mu- 
rișe, 86 — răniți.

La fel ca și majoritatea proprieta
rilor de plantații de trestie de za
hăr din Florida, și „Gulf and Wes
tern" importă zilieri ieftini din insula 
sărăciei t- Jșmaica. Cei care nu-șl 
îndeplinesc norma, care se plîng de 
condițiile de muncă sau de mînca- 
re sînt expediați, fără întîrziere, 
înapoi în Jamaica, trebuind să su- 

' porte singuri costul călătoriei. Zia
rul „Miami News", citîndu-1 pe un 
plantator din Florida, scria : „în tre
cut am ținut sclavi proprii, astăzi li 
închiriem".

în California, muncitorul agricol 
Ismael Gonzales a declarat în fața 
unui tribunal : „Șefii de echipă și 
supraveghetorii ne zoresc într-un 
mod inimaginabil. Deseori am fost 
insultat crunt. Dacă aș fi răspuns, aș 
fi fost imediat dat afară. Uneori am 
fost nevoiți să muncim în imediata 
apropiere a instalației care împrăș
tie insecticide toxice".

Ismael Gonzales este doar unul 
din cei aproximativ 3 milioane de 
muncitori agricoli care trăiesc lip
siți de drepturi și în sărăcie, în cea 
mai bogată țară occidentală. Majori
tatea dintre ei sînt așa-numiți „chi
canos" — de origine mexicană — 
care vin an de an, cu miile, ilegal 
peste frontieră și muncesc, pentru 
un salariu de mizerie, la strîngerea 
recoltelor de pe uriașele plantații de 
legume și în livezile de pomi fructi
feri din Florida.

Acești „campesinos" (în spaniolă — 
muncitori agricoli) migrează, odată 
cu lucrările de recoltare, din sud spre 
nord — pînă la 4 000 kilometri in
tr-un singur sezon. Ei trăiesc In- 
ghesuiți in tabere cu instalații sani
tare total insuficiente, dacă nu inexis
tente. Deseori, aceste tabere sînt îm
prejmuite cu sîrmâ ghimpată și pă
zite de poliția particulară a proprie
tarilor de plantații. „Știți din ce se 
compune micul dejun al unui chica- 
no 7 — întreabă, în batjocură, un 
plantator bogat din Bakersfield, vor
bind despre condițiile de viață și 
muncă ale muncitorilor agricoli. Din- 
tr-o țigaretă"...

Veniturile a trei pătrimi din tota
lul muncitorilor agricoli — după 
cum a reieșit dintr-un studiu, întoc
mit în 1971, de Universitatea din Den
ver, — se află. sub minimul necesar 
pentru trai stabilit de guvernul fe
deral. Pentru ca o familie să poată

supraviețui trebuie să muncească și 
copiii. Ca urmare, fiecare al patru
lea muncitor agricol este un copil 
sub 16 ani.

Durata medie a vieții este, in rin- 
durile muncitorilor agricoli, de 49 de 
ani (media pe țară — 71,2 ani). Mor
talitatea infantilă este cu 125 la sută 
mai mare decît media pe S.U.A., la 
fel și mortalitatea femeilor ca urma
re a nașterilor. De două ori și jumă
tate mai mulți muncitori agricoli — 
în comparație cu media celorlalte 
pături ale populației americane — se 
îmbolnăvesc de tuberculoză și alte 
boli infecțioase grave. Iar potrivit 
unei anchete efectuate, în 1969, de 
organele sanitare din California, la 
159 din 1 000 de „campesinos" s-au150 din I 000 de „campesinos1 
constatat simptome de otrăviri pro
vocate de insecticidele chimice.

109 ani după abolirea ofi- 
a sclaviei, muncitorii agri- 

„chicanos" sînt excluși de

La 
cialâ 
coli ___ __  ____ T.
la orice norme legale care regle
mentează relațiile dintre patron și 
salariat. Li se refuză în continuare 
dreptul de a duce tratative tarifare 
colective, nu sînt apărați împotriva 
concedierilor și nu au dreptul la a- 
jutor de șomaj, pentru ei nu există 
asigurările sociale și nici ajutorul de 
boală, zilele de sărbătoare nu sînt 
plătite, nu au concediu, nu primesc 
plată pentru orele muncite supli
mentar.

Și totuși, In anii '60 s-a constituit 
primul sindicat al muncitorilor agri
coli — „United Farm Workers" — care 
a atras atenția întregii țări asupra 
sorții acestor oameni. în 1970, după 
o luptă care a durat 5 ani, cea mai 
lungă mișcare revendicativă munci
torească din istoria Americii, mun
citorii agricoli „chicanos" au ‘ ' 
prima lor victorie : salariile 
majorate, s-a interzis munca 
s-a asigurat o asistență de 
de bătrînețe.

Dar n-a trecut mult timp v. „__
tatorii âu pornit contraofensiva. Fă- 
cînd uz de unele vicii formale, ei au 
anulat contractele încheiate cu „Uni
ted Farm Workers", anulînd totoda
tă și multe din drepturile lor cuceri
te cu atîta trudă. Au fost mult dimi
nuate prevederile privind asigurarea 
In caz de boală și de bătrînețe, tn : 
special în cazurile de intoxicare, cu 
insecticide. Se folosește din nou ’ 
munca copiilor. I

Dar „chicanos" sînt hotărîți să-și 
apere drepturile. Liderul sindicatu
lui „United Farm Workers", Cesar 
Chavez, care a lucrat de la vîrsta 
de 10 ani pe plantațiile de struguri 
și de legume, este pe cale să organi
zeze o mișcare de rezistență consi
derată „a doua mișcare pentru 
apărarea drepturilor civile", după cea 
a populației negre.

obținut 
au fost 

copiilor, 
boală și
șl plan-

t

De cite ori se. aflau (și 
flau cam des) la cite un 
frații Florea și Petre Fudulu 
tare se mai „fuduleau" precum 
că dacă ar fi după ei, nici Cas
sius Clay n-ar scăpa de K.O. 
Pînă una, alta, negăsind la în- 
demînă un campion mondial de 
box, amenințau cu pumnii pe 
unii și pe alții. Așa se face că, 
încurajați și de un amic de pa
har, celor doi Fudulu, aflindu-se 
la restaurantul „Jiul" din Cra
iova, le-a cășunat pe un consu
mator de la masa vecină, trans- 
formînd localul în arenă de 
box. Intervenția promptă a ce
lorlalți 
molit și 
miliției, 
giliști" 
nament"

consumatori i-a do- 
au fost dați pe mina 

Acum, cei trei „pu
se află în „canto- 
pe timp de două luni.

Numărul 1
e ultimul

Autobuzele care asigură trans
portul in comun al brăilenilor 
par angajate, in ultima perioadă, 
intr-o teribilă competiție a in- 
tirzierilor. Pe majoritatea linii
lor sînt frecvente lungile și dis
peratele așteptări (citiți pierderi 
de timp). Dar autobuzele de pe 
linia nr. 1 au bătut toate recor
durile cunoscute. Intr-una din 
zilele acestea, zecile de cetățeni 
aflați la ora 8,30 in stația Doro
banți, de pe strada Galați, au 
așteptat autobuzul nr. 1 timp de 
40 de minute.

Stop cu
„va urma«

— Buletinul dv„ vă rog I Știți 
pentru ce, nu ?

— Recunosc : am greșit, plă
tesc.

La care lucrătorii de miliție 
craioveni i-au răspuns și lui, șl 
celorlalți pietoni prinși în fla
grant :

— tn loc de amendă, poftiți o 
invitație la... film.

Toți cei 180 de pietoni care 
primiseră invitațiile au „poftit" 
la sediul miliției, unde li s-a dat 
să răsfoiască „abc“-ul circula
ției — „Cartea pietonului". Mult 
s-au mai mirat că există și o 
astfel de carte. Dar și mai mult 
s-au mirat, simțindu-și pielea 
de găină și părul măciucă, vă
dind filmul cu pățaniile unor 
confrați pietoni. Ultima secven
ță, in prim-plan, a fost fil
marea unui stop. Semnificativ 
pentru ce „va urma".

Rubricd redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Sclntell1
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larg' curent în favoarea ridicării 
măsurilor discriminatorii față de Cuba

QUITO 11 (Agerpres). — La Quito 
continuă dezbaterile generale ale 
reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) asupra u- 
nicului punct înscris pe agenda de zi 
— ridicarea sancțiunilor politico-di- 
plomatice și economico-comerciale 
impuse împotriva Cubei de către 
O.S.A.

Luind cuvîntul, ministrul peruan 
nl relațiilor externe, Miguel Angel 
de la Flor Valle, a insistat asupra 
„necesității de a se pune capăt în
cercărilor de izolare a Cubei" și s-a 
pronunțat pentru „deschiderea in 
mod definitiv a comunicațiilor între 
toate popoarele din regiune, pentru 
restabilirea unității latino-america- 
ne“. „Sancțiunile, a spus el. consti
tuie o rămășiță a „războiului rece". 
Este o contradicție între situația în 
care se află un popor latino-ameri- 
can, prezent în aproape toate orga
nismele internaționale, dar absent 
clin organismele noastre regionale.

Cei prezenți la reuniune trebuie să 
nibă conștiința clară că trebuie să 
decidă dacă în regiunea noastră ur
mează să domnească principiile care 
consacră respectul egalității intre po
poare și neintervenția. „Instaurarea 
unor asemenea principii nu trebuie 
să permită ca vreun popor să fie ju
decat după considerente ideologice", 
a subliniat vorbitorul.

Ministrul de externe interimar al 
Argentinei, Antonio Benitez, a ară
tat că țara sa a reluat relațiile cu 
Cuba ca urmare a exercitării drep
tului său suveran de a menține re
lații cu toate țările lumii. „O soluție 
pozitivă a problemei pentru care s-a 
convocat reuniunea poate însemna 
terminarea unei etape și deschide
rea alteia noi, în vreme ce menți
nerea sancțiunilor ar constitui |iu 
numai un motiv al unei reale pertur- 
bații pe continent, ei și o situare a

Americii într-o poziție discordantă 
cu restul lumii. Ideologiile nu tre
buie să constituie granițe de netre
cut pentru realizarea înțelegerii, 
care este un imperativ al epocii pre
zente" — a afirmat el.

Pentru ridicarea sancțiunilor s-a 
declarat și ministrul de externe al 
Salvadorului, Mauricio Borgonoco 
Polii, relevind că „era înfruntărilor a 
cedat pasul, in sens pozitiv, erei de 
cooperare și înțelegere".

Delegatul special al statului Tri- 
nidad-Tobago, Victor McIntyre, a de
clarat că tara sa s-a opus întotdeau
na aplicării de sancțiuni împotriva 
Cubei, motiv pentru care guvernul 
său consideră necesară ridicarea ime
diată a acestora.

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Costa Rica, Gonzalo Facio, 
unul din inițiatorii acțiunilor care 
au premers actuala reuniune, a cri
ticat pe cei care consideră intolera
bilă existența unei ideologii opuse 
celei proprii. „Procesul de consoli
dare a coexistenței pașnice în lume 
nu înseamnă și eliminarea deosebi
rilor ideologice", a spus el.

Ministrul relațiilor externe ai Co
lumbiei, Indalecio Lievano Aguirre, 
a reafirmat hotărirea guvernului 
țării sale de a vota in favoarea ridi
cării sancțiunilor împotriva Cubei, 
hotărîre determinată de schimbările 
profunde produse in contextul politic 
mondial care „invită la rectificări".

Reamintind că guvernul său nu a 
rupt niciodată relațiile cu Cuba, mi
nistrul de externe mexican, Emilio 
Rabasa, a declarat că delegația Me
xicului va vota pentru ridicarea sanc
țiunilor, pentru că a menține izola
rea Cubei înseamnă perpetuarea di
vizării statelor latino-americane, 
menținerea iraor măsuri coercitive 
care, in ultimă instanță, au atentat 
la suveranitatea statelor membre ale 
organizației.

Președintele Carlos Perez
reafirmă hotărirea

Veneztielei ie a naționaliza
bogățiile sale naturale

CARACAS 11 (Agerpres). — IIo- 
tărîrea Venezuelci dc a naționaliza 
industriile petrolieră și cea a fieru
lui este absolută și totală, a decla
rat președintele țării, Carlos Andres 
Perez. El a precizat că. Înainte de 
sfîrșitul acestui an, va fi adoptată 
decizia cu privire la naționalizare.) 
Industriei fierului și, cîteva luni mai 
târziu, va fi luată o decizie cu pri
vire la industria petrolieră — prin
cipalul sector al' economiși vene- 
zuelene, aflat în cea mai mare parte 
sub controlul firmelor străine, in 
special nord-americane. Șeful statu
lui venezuelean a relevat 
tățiîe petroliere obțin 
profituri din exploatarea 
naturale, generind șomaj 
v.oltare in țările unde iși 
activitățile.

că socie- 
fabuloase 
bogățiilor 

și subdez- 
desfășoară

GENEVA :

© Yasser Arafat: „Dacă vom coopera cu toții, sperăm 
că vom depăși actuala fază" © Aprecieri după recentul 

turneu al lui H, Kissinger
NEW YORK 11 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat societății „A- 
merican Broadcasting. Company" — 
prima declarație făcută de liderul 
palestinean unei rețele de televiziu
ne americane — președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a subliniat că recunoașterea 
dreptului la existentă ca stat al po
porului palestinean constituie o con
diție esențială a păcii in Orientul 
Apropiat. Yasser Arafat a mențio
nat, între altele, după cum relatează 
agenția France Presse, că, în vederea 
unei soluții în Orientul Apropiat, 
„O.E.P. este gata să negocieze cu Is
raelul, dacă acesta va recunoaște drep
tul Ia existență al poporului palesti
nean". „Noi nu sintem dușmanii Is
raelului" — a declarat liderul O.E.P., 
adăugind că, in trecut, arabii și e- 
vreii au coexistai pașnic pe pămintul 
palestinean. „în calitate de conducă
tor al O.E.P., eu nu accept nici un 
act terorist, intrucit terorismul este 
contrar principiilor noastre umanita
re" — a spus Arafat.

In legătură cu soluționarea crizei 
din Orientul Apropiat, liderul O.E.P. 
a declarat că „dacă vom coopera 
toții, împreună, noi sperăm că se 
depăși actuala fază critică".

Yasser Arafat, care urmează să
cuvîntul, miercuri, în dezbaterile A- 
dunării Generale a O.N.U. in proble
ma palestineană. a salutat hotărirea 
Adunării Generale a O.N.U. de a in
vita Ia dezbaterile asupra problemei 
palestinene pe reprezentanții O.E.P., 
precizînd că „delegații palestineni 
au, pentru prima dată, ocazia de a 
vorbi in acest înalt for internațio
nal".

blemei palestinene, relevă surse din 
Cairo.

cu 
va
la

★
Arafat a sosit luni 

de la Damasc, 
aibă consultări 

egiptene în 
apropiata dezbatere

Yasser
Cairo, venind 
urmează să 
oficialitățile 
tură eu apropiata dezbatere în 
Adunarea Generală a O.N.U. a pro-

Apel Ia înfăptuirea deplinei
independențe a Angolei

adresat de președintele M.P.L.A.

LUANDA 11 (Agerpres). — La 
Luanda a fost dat publicității un 
apel adresat națiunii de Agostinho 
Neto, președintele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei. In pre
zent, se snune in apel, țara intră 
intr-o nouă etapă a dezvoltării sale, 
care precede obținerea independen
ței depline. Pe această cale urmează 
să fie învinse numeroase greutăți, 
deoarece, după cum o arată eveni-

la 
El 
cu 

legă-

La sfîrșitul primei Întrevederi pe 
care a avut-o cu secretarul de stat 
Henry Kissinger, revenit din turneul 
întreprins în 16 țări ale lumii, prin
tre care și state din Orientul Apro
piat, președintele Gerald Ford a a- 
preciat rezultatele călătoriei drept 
„foarte încurajatoare".

★
CAIRO 11 (Agerpres). — Repu

blica Arabă Egipt și Republica 
Populară Bangladesh consideră că o 
reglementare justă și durabilă a si
tuației din Orientul Apropiat nu 
poate fi fondată decît pe eliberarea 
tuturor teritoriilor arabe ocupate de 
forțele israeliene în 1967 — se afirmă 
în Comunicatul comun dat publici
tății, la Cairo, la încheierea vizitei 
oficiale de șase zile a primului- 
ministru al Bangladeshului, Mujibur 
Rahman.

Ambele părți au relevat rolul sta
telor nealiniate în direcția destinde
rii, ca și importanta acțiunilor lor 
pentru stabilirea unui nou sistem de 
colaborare internațională, bazat • pe 
respectarea independenței și dreptu
lui popoarelor de a dispune într-o 
manieră mult mai echitabilă de pro
priile resurse naționale.

★
BEIRUT 11 (Agerpres). — Avioane 

israeliene de tip „Phantom" au etee- 
tuat, luni, un raid 
asupra mai multor 
Arkoub, în sudul 
anunțat oficial la 
acestui raid, mai multe persoane au 
fost ucise, iar altele rănite, preci
zează comunicatul, adăugind că un 
incendiu a fost declanșat în pădurea 
Mimas și că pe suprafețe 
au fost provocate pagube

de bombardament 
sectoare din zona 
Libanului — s-a 
Beirut. In cursul

însemnate 
culturilor.
aparținînd
au atacat

TEL AVIV. Avioane 
forțelor aeriene israelieiie 
luni concentrări palestinene din su
dul Libanului, în apropiere de Has- 
baya — a anunțat un purtător de 
cuvint militar la Tel Aviv.

Este imperios necesară realizarea unității 
forțelor de stingă"

Declarația secretarului general al P.C. din Marea Britanie despre 
situația existentă după alegerile parlamentare

LONDRA 11 — Corespondentul
nostru transmite : La Londra a avut 
loc prima ședință a Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie după alegerile generale 
din 10 octombrie, în cadrul căreia 
John Gollan, secretar general al par
tidului, a prezentat un raport în le
gătură cu sarcinile actuale ale co
muniștilor britanici. In raportul său, 
secretarul general al P.C. din Marea 
Britanie a abordat pe larg probleme
le interne și externe cu care este 
confruntată țara, relevînd diferite 
aspecte ale actualei situații economi
ce, între care a menționat accentua
rea fenomenelor inflaționiste, majo
rarea prețurilor, diminuarea puterii 
de cumpărare a maselor de oameni 
ai muncii, deficitul balanței de plăți.

Referindu-se la. problemele ce stau 
în fața guvernului laburist, John 
Gollan a subliniat necesitatea în
treprinderii unor măsuri cu caracter 
economic și social care să țină seama 
de revendicările oamenilor muncii ; 
el a amintit în acest sens urgența 
naționalizării unor ramuri economi
ce, a preluării de către stat a con
trolului asupra prețurilor, a unor ac
țiuni eficiente pentru combaterea șo
majului.

Partidul Comunist, a spus vorbito
rul, este gata să discute toate marile

mentele, reacțiunea internă și inter
națională nu renunță la încercările 
sale de a submina procesul de deco
lonizare. Subliniind că aceste unel
tiri vor fi dejucate, Agostinho Neto 
cheamă pe toți membrii M.P.L.A. și 
pe toți patrioții angolezi să riu pre
cupețească eforturile pentru
zarea libertății și independenței 
pline a Angolei.

reaii-
de-

Grave incidente la Luanda
' Cel puțin 25 de persoane și-au 

pierdut viata și alte 97 au fost rănite, 
duminică, la Luanda, în cursul inci
dentelor provocate de către elemen
tele extremiste in momentul sosirii 
jn capitala Angolei a delegației 
Uniunii Naționale pentru Indepen
dența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.), 
anunță ziarul portughez „Diario de 
Noticias".

Președintele juntei de guvernă- 
mint din Angola, contraamiralul 
Antonio Rosa Coutinho, împreună

probleme cu care este confruntată 
țara cu reprezentanții mișcării labu
riste, cu toți militanții de stingă, în 
scopul ajungerii la poziții comune 
și la desfășurarea unei campanii 
comune pentru transpunerea în viață 
a unei politici de stingă. John Gol- 
lan a menționat, totodată, că este 
imperios necesară realizarea unității 
forțelor de stingă și a precizat că în 
viitoarele alegeri locale sau generale 
Partidul Comunist va avea in vede
re înfăptuirea unor 
rale.

acorduri electo-

★
Guvernul britanic 

un proiect de buget 
urgență pentru sfîrșitul actualului 
exercițiu financiar, informează agen
ția U.P.I. Proiectul urmează să fie 
prezentat parlamentului. Experții fi
nanciari britanici consideră că noul 
buget, conceput să contribuie la de
pășirea dificultăților în unele dome
nii ale economiei, afectată serios de 
nivelul inflației, va atrage sporirea 
impozitelor la benzină, băuturi alcoo
lice și unele articole de lux. în ace
lași timp însă noile alocații bugetare 
vor ajuta la înviorarea industriei 
britanice, prevenind noi falimente și 
încercînd să oprească 
majului, care tinde 
această iarnă cifra de 
persoane.

a aprobat, luni, 
cu caracter de

creșterea 
să atingă 
un milion

șo- 
in 
de

Tensiune politica în Uruguay
MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 

Facultatea de Medicină de la Uni
versitatea din Montevideo și-a sus
pendat cursurile, în urma refuzului 
unui mare număr de profesori de a 
semna așa-numita „foaie democra
tică" impusă de către guvern.

După cum anunță agențiile 
presă, autoritățile uruguayene 
cerut tuturor cadrelor didactice
semneze o declarație în care să pro
mită adeziunea „fără rezerve și con
diții" la actualul regim, precizînd că

de 
au 
să

DE PRETUTINDENI
• NOI DATE DES

PRE „PLANETA ROȘIE". 
In urma studierii fotografiilor 
transmise, în primăvara acestui 
an, de stațiile automate sovie
tice „Marte-4“ și „Marte-5“, s-a 
putut stabili că pe planeta Mar
te cimpiile au culoarea oranj, 
munții sint bleu, iar craterele 
au o nuanță albastră-verzuie. In 
tâmpul funcționării aparatului 
„Marte-5“, pe emisfera sudică a 
planetei era toamnă. Atmosfera 
era destul de străvezie, ceea ce 
a avut o influență favorabilă a- 
supra calității fotografiilor. Una 
din ele a consemnat existenta 
unei albii uscate a unui fost flu
viu marțian. Astronomii au cal
culat că virsta ei este de apro
ximativ un miliard de ani. în 
atmosfera planetei Marte s-a 
constatat existența unei canti
tăți mult mai mari de vapori de 
apă decit in perioada funcționă
rii altor laboratoare cosmice au
tomate. Aceasta a determinat 
pe oamenii de știință să ajungă 
la concluzia că umiditatea pe 
planetă este distribuită neregu
lat. De asemenea, au fost înre
gistrați munți cu înălțimea de 
8—11 km.

• „COVEN GARDEN" 
S-A MUTAT. Faimoasa piață 
situată în centrul Londrei s-a 
mutat luni intr-o altă zonă, de 
cealaltă parte a Tamisei, in Vax- 
hall. „New Coven Garden" a 
costat 40 de milioane de lire 
sterline și este considerată una 
din cele mai moderne piețe din 
lume. Suprafața ei totală este 
de aproximativ 30 de ha. In a- 
fară de două mari clădiri care 
adăpostesc piața de legume și 
fructe, s-a construit o piață de 
flori, acoperită cu piramide de 
material plastic, cu o suprafață 
de peste un ha. Depozitele, vas
tul parcaj și un turn adminis
trativ de 21 de etaje completea
ză peisajul noii piețe.

•LOCOMOTIVA 
POZNAȘĂ. Lîn§ă >°- 
calitatea argentineană Santa Fe, 
mecanicul a coborît pentru a 
verifica ceva în exteriorul loco
motivei. Dar n-a avut prea mult 
timp pentru că trenul a luat-o 
la goană, prinzînd viteză și par- 
curgînd cu repeziciune peste 20 
de mile, pină cind, datorită unui 
tir de precizie efectuat de către 
poliție, a fost perforată conducta 
cu aburi și astfel .„„El fugitivo" 
a fost oprit.

• 41 DE... POLTAVE.
Printre sutele de telegrame de 
felicitare sosite la Poltava cu 
prilejul celei de-a 800-a ani
versare a cunoscutului oraș u- 
crainean se aflau și 41 pe care 
semnatarii scriau : „Locuitorii 
din Poltava...", iar adresele in
dicau cele mai diferite colțuri 
din U.R.S.S. Acest paradox se 
explică prin faptul că băștinașii 
istoricului oraș plecați de pe 
meleagurile natale au întemeiat 
41 de localități in amintirea lo
cului de origine : 19 localități qu 
acest nume în Ucraina, 14 în 
R.S.F.S.R., 6 în Kazahstan, cile 
una in Kirghizia și Turkmenia.

• DRUMURILE LUI 
YETI ? Mai membri gi 
unei expediții poloneze în Hi
malaya, angajați in ascensiunea 
Muntelui Lhotse (8 507 m), sj- 
tuat la est de Everest, au deș- 
conerit niște urme neobișnuit de 
mari, d'spre care se crede că 
ar fi fost lăsate de' miste
riosul „om ai zăpezilor", denu
mit Yeti. Intr-un mesaj transmis 
de șeful expediției către minis
terul de externe nepalez. reluat 
de către A.F.P., se precizează că 
urmele descoperite la o altitu
dine de 5 000 m măsoară 35 cm 
lungime și aduc cu forma unei 
copite de cal. Expediția, care a 
putut filma aceste urme, ș’-a 
stabilit în nrezent o a doua ta
bără la 6 500 m.

• LAURENCE OLIVIER 
REGIZOR Cunoscutul Inter
pret Laurence Olivier a anun
țat că, in 1976, va pune în scenă 
la Teatrul Metropolitan din 
New York opera „Macbeth" a 
lui G. Verdi. Spectacolul va fi 
prezentat în cadrul manifestări
lor prilejuite de cea de-a 200-a 
aniversare a proclamării inde
pendenței S.U.A. Vă fi debutul 
regizoral al lui Olivier care, în 
viitor, intenționează să cultiva 
și acest gen al artei.

• „ECONOMIILE" 
DELFINULUI. -Geor- 
ge“ a devenit mai sărac cu 14 
cenți dar — după cum afirmă 
medicii — mai are ceva „econo
mii". împreună cu alți delfini, 
„George" a fost transportat din 
Jackson intr-un bazin din Gulf
port (S.U.A.). unde urmează să 
petreacă lunile de iarnă. Aici, 
a fost supus unui examen radio
logie. A reieșit că „George" ara 
in stomac diferite piese meta
lice : mai multe monede, un cui 
și o bucată de sîrmă. Transpor
tat la un spital, i s-au scos cuiul 
și sîrma. După citeva zile, s-au 
mai extras 9 monede de cite un 
cent și o monedă de 5 cenți. Un 
nou examen a arătat că „Geor
ge" mai are în stomac o mone
dă. „Pe aceasta o poate păstra. 
Ea nu-i dăunează cu nimic" — 
declară medicii.

• COMOARĂ ÎMBU
TELIATĂ. Oamenii colecțio
nează cele mai diferite obiecte | 
Georges Farigoux, de exemplu, 
este posesorul unei colecții de 
eșantioane de sticle conținînd 
băuturi alcoolice și vinuri puse 
în vînzare în Franța in decurs 
de o jumătate de secol. Cele 
1 400 de butelii valorează 280 000 
de franci.

vre-aparțin sau n-au aparținut 
organizații politice dizolvate".

Cererea guvernului a atras un val 
de proteste și demisii, în special în 
cercurile universitare uruguayene, 
peste 50 de profesori și asistenți de 
la Facultatea de Medicină din Mon
tevideo renunțînd la funcțiile lor.

începînd din iunie 1973, 
tea politică a fost 
guay, iar partidele 
în ilegalitate.

„nu 
unei

actiyita-
interzisă în Uru- 
de stingă trecute

agențiile de presă
Rauf Denktaș, liderul ciprioților 
turci, au căzut de acord, luni, ca ce
lor 1 610 ciprioți greci deținuți în 

' nordul insulei să îi se permită să se 
deplaseze in zona din sudul insulei, 
locuită de comunitatea cipriotă 
greacă.

Președintele Camerei Co 
munelor din Anglia, 
a primit pe Maria Groza, vicepre
ședintă a Marii Adunări Naționale. 
Au fost discutate cu acest prilej pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
dintre parlamentele celor două țări, 
precum și contribuția pe care o pot 
aduce parlamentele și parlamentarii 
la instaurarea unui climat de pace, 
la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

S. Lloyd,
provinciei Quang Nai, în vederea a- 
nului școlar 1974—1975, au fost des
chise noi școli care cuprind in pre
zent 10 000 de elevi. In provincia 
Mitho au fost înființate școli-inter- 
nate finanțate de comitetele revolu
ționare.

Cu ocazia centenarului 
nașterii prof. C. I. Parhon, 
la Institutul Unional de Gerontolo
gie din Kiev a avut loc o conferință 
științifică jubiliară, dedicată vieții și 
activității marelui om de știință ro
mân și școlii românești de endocri
nologie.

Lucrările conferinței au fost con
duse de 
rectorul 
sociației 
logie.

Dezvoltarea relațiilor din
tre R. P. Chineză și Trini- 
dad-Tobago. premicrul statutul 
Trinidad-Tobago, Eric Williams, și-a 
încheiat vizita oficială întreprinsă în 
R. P. Chineză, in cursul căreia a 
fost primit de. către președintele Mao 
Tzedun și a avut convorbiri cu pre
mierul Ciu En-lai și alte oficialități 
din țara-gazdă referitoare la dezvol
tarea relațiilor bilaterale și alte pro
bleme de interes comun.

Și
Ia 

sub

cu liderii
U.N.I.T.A.,
calm. în prezent, situația se află 
controlul forțelor de ordine, ajutate 
de detașamente ale mișcărilor 
eliberare.

„Diario de Noticias" 
asemenea, că forțele 
„Front de Eliberare

M.P.L.A., F.N.L.A. 
au lansat un apel

de

deindică,
așa-numitului 

a enclavei 
Cabinda" (F.L.E.C.) au atacat trupele
portugheze, dar, adaugă sursa citată, 
situația se află sub controlul ar
matei.

Secretarul de stat al 
S.O, va vizita R. P. Chi
neză 'ntre 25 ș' 29 noiembrie a.c., 
a anunțat, luni, Departamentul de 
Stat.

înțelegere intercipriotă.
interimar al Ciprului,

Clerides, și vicepreședintele
Președintele
Glafkos

Î)E LA CORESPONDENȚII NOȘTRI;

Avansează procesul

finalizării documentelor

conferinței general - europene
Conferința general- 

europeană, 
desfășoară 
în faza a doua, la Ge
neva, parcurge acum 
ultimii pași pe calea 
conturării documente
lor sale finale referi
toare la edificarea 
securității și dezvolta
rea cooperării în Eu
ropa. Este momentul 
în care, după o peri
oadă de intensă acti
vitate pentru rrJ— 
tarea textelor pe 
feritele 
ferinței, 
celor 35 
cipante 
trecut 
problemelor mai difi
cile rămase în suspen
sie. în acest nou 
stadiu al lucrărilor, 
pe

care își 
lucrările,

'redac- 
di- 

teme ale con- 
reprezentantii 

de state parti- 
la lucrări au 
la abordarea

In 
al 

primul plan se 
preocuparea spo- 
de a găsi so- 
politice unanim 

de cătreIuții 
acceptabile 
participanți subiecte-
lor asupra cărora 
punctele de vedere 
incă nu converg. în e- 
fortul de realizare a 
consensului asupra di
feritelor aspecte de in
teres general-euro- 
pean aflate in discuție, 
negocierile au devenit 
mai intense, numărul 

. întâlnirilor și contacte
lor între delegați s-a 
amplificat, căutîndu-se 
cu perseverență și res
ponsabilitate politică 
soluții care să dea sa
tisfacție tuturor părți
lor interesate.

Domeniul principal 
al conferinței, care 
concentrează atenția 
generală, il constituie 
problemele-cheie ale 
securității europene, 
de care se ocupă Co
misia I, respectiv ela
borarea angajamente
lor și măsurilor con
crete de ordin juridic, 
politic și militar care 
să asigure condițiile 
pentru ca fiecare țară

să se poată dezvolta 
liber, in afara ori
căror pericole de a- 
gresiune sau imixtiu
ne în treburile sale in
terne. Astfel, in activi
tatea de redactare a 
textelor privind prin
cipiile relațiilor din
tre state, participants 
au trecut Ia abordarea 
celui de-al 8-lea prin
cipiu — egalitatea in 
drepturi a popoarelor 
și dreptul popoarelor 
de a dispune de ele 
însele. In acest fel, pe 
agenda de lucru a sub
comisiei respective 
mai rămîne de reali
zat, pînă la încheie
rea fazei geneveze a 
conferinței, redactarea 
ultimelor două princi
pii cuprinse în deca
logul formulat la Hel
sinki de către miniș
trii de externe, și a- 
nume : cooperarea în
tre state și executarea 
cu bună credință a b- 
bligațiilor asumate 
conform dreptului in
ternațional.

Un progres impor
tant a fost înregistrat
— în organul special
de lucru 
nalizarea , .
României vizind adop
tarea de măsuri 
să facă efectivă nere- 
curgerca la forță sau 
la amenințarea cu for
ța în relațiile dintre 
state. Inglobînd între
gul spectru al relații
lor dintre state, aceste 
măsuri — înscrise ca 
atare în documentele 
finale ale conferinței
— se referă la o serie 
de aspecte politice, 
juridice, de dezarmare, 
economice. Au fost 
conturate, urmind să 
fie definitivate prin 
consens, și formulările 
referitoare la aspectele 
culturale și militare 
ale măsurilor de nere-

— în fi- 
propunerii

care

a-curgere la forță și i 
menințarea cu forța.

Se desfășoară cu
bune rezultate acti
vitatea de redactare, a 
documentelor ce 'in
cumbă Comisiei a doua, 
privitoare Ia coopera
rea economică și co
mercială. industrială, 
proiecte de interes co
mun. cooperarea in do
meniile științei și teh
nicii. mediului încon
jurător. In subco
misiile 
toare 
în lțnii generale acti
vitatea 
documentelor. Au mai 
rămas de soluționat 
unele aspecte de de
taliu. iar 'ca probleme 
de principiu cele pri
vitoare la legătura ce 
există intre reciproci- 

. tatea drepturilor și o- 
bligațiiior statelor în 
domeniul economic, la 
acordarea clauzei na
țiunii celei mai favo
rizate și la luarea . în 
considerare a 
selor țărilor in 
do dezvoltare
rooa.

Progrese 
înregistrează, 
menea, și 
organelor de lucru ale 
Comisiei a treia — 
consacrate cooperării 
în domeniile contac
telor umane, informa
ției, culturii 
ției.

Este, de 
In curs de 
documentul

■ legăturii dintre secu
ritatea și cooperarea 
în Europa și securita
tea și cooperarea 
zona Mediteranei. 
organul de lucru 
at în acest scop 
înregistrat unele 
de preambul, 
ca in continuare 
se treacă la redacta
rea părții dispozitive a 
acestui text.

Avînd In vedere

concretizarea intr-o 
măsură tot mai im
portantă a rezultate
lor conferinței, parlici- 
panții acordă o atenție 
crescîndă 
cadrului 
ric în 
urma să 
re activitățile general- 
europene după înche
ierea conferinței, in 
vederea realizării obi
ectivului de edificare 
a unui sistem trainic 
de securitate și coo
perare in Europa. Es
te vorba de problem» 
urmărilor institutiona
le ale conferinței — 
înscrisă la punctul a) 
4-lea al ordinii de zi 
a Conferinței general- 
europene. Pe baza u- 
nei hotăriri a comite-

problemei 
organizato- 
care ar 

se desfășoa-

tului de coordonare, 
in grupul de lucru 
creat ad-hoc s-a tre
cut la redactarea do
cumentului corespun
zător, evidențiindu-se 
caracterul de conti
nuitate al eforturilor 
îndreptate spre creș
terea securității și 
dezvoltarea cooperării 
în Europa. In concep
ția României, ca și a 
altor state, problema 
urmărilor instituționa
le constituie o dimen
siune logică și nece
sară a
menită să 
continuitatea 
rilor comune 
recția creării

conferinței, 
asigure 
efortu- 

în di- 
unor noi

relații pe continentul 
european.

La lucrări prevalea-

acad. D. F. Cebotarev, di- 
institutului, președintele A- 
Internaționale de Geronto-

Convorbiri sovieto-sn- 
lankOZO. Luni, au avut loc con
vorbiri între A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Sirimavo Bandaranaike, 
primul ministru al 
Lanka, aflată într-o 
Moscova.

Republicii Sri 
vizită oficială la

Manifestație lu Barcelona. 
Circa 6 000 de muncitori de la Uzina 
producătoare de automobile „Seat" 
din Barcelona au participat, luni, la o 
demonstrație de protest împotriva 
suspendării lor din muncă pînă la 19 
noiembrie. Sute de polițiști, cu bas
toane de cauciuc și grenade lacrimo
gene, i-au împrăștiat pe demonstranți.

mediului
In 
corespunză- 

s-a încheiat
de redactare a BRUXELLES,

intere- 
enrs 

din Eu-
notabile 
de ase- 

activităț'le

și educa-

asempnea, 
redactare 
consacrat

în 
în 

cre- 
s-au 
idei 

urmind
să

ză hotărirea statelor 
participante de a fi
naliza documente con
crete, clare și preci
se. intr-un ritm sus
ținut, care să asigure 
încheierea celei de-a 
doua faze a conferin
ței, astfel incit cea 
de-a treia fază, de la 
Helsinki, să poată 
avea loc — la nivel 
înalt — cit mai cu- 
rind. Delegația Româ
niei își aduce in acest 
sens întreaga con
tribuție, prezentând 
propuneri menite 
accelereze ritmul
crărilor și să dea con
ținut soluțiilor pentru 
problemele ce au mai 
rămas de rezolvat.

0 delegație comercială 
britanică întrePrinăe. sub auspi
ciile „Comitetului pentru Indiile de 
vest", o vizită în Cuba. Este prima 
delegație comercială din Marea Bri
tanie, reprezentând un grup de 
firme, care vizitează Cuba după 
perioadă de 22 de ani.
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să 
lu-

Corneliu VLAD

Statisticile și soarta

dezrădăcinaților
Exodul rural, in cea 

mai mare parte a ță
rilor occidentale, a cu
noscut o 
amploare in 
timilor zece 
i-a -surprins 
statisticieni, 
sociologi și oameni po
litici.

asemenea 
cursul ul- 
ani incit 
atît pe 
cit și pe

Iar fenomenul 
să ia proporții, 

ceea ce cpnstată 
tot mai nume- 
și se străduiesc 

un- 
ob- 

cer-

studii 
roase 
să explice, din 
ghiuri diferite de 
servație; numeroși 
cetători.

Exodul în masă 
are cauzele în dificul
tățile ce apasă 
manent asupra 
tenței maselor 
nești din țările 
pei occidentale, 
cultăți care generează 
periodic, așa cum s-a 
intimplat în toamna 
acestui an. ample miș
cări protestatare. Un 
document al Comisiei 
executive a Pieței co
mune (raportul de sin
teză asupra reconver- 
siunii muncitorilor care 
părăsesc agricultura)

iȘi
per- 

exis- 
țără- 

Euro- 
difi-

relevă că în cele trei 
țări ale Benelux (Bel
gia, Olanda, Luxem
burg) exodul rural an
trenează zeci de mii 
de persoane. în R. F. 
Germania, în Franța și 
in Italia el se cifrează 
la milioane dc oameni. 
In decurs de două de
cenii, aproape jumă
tate din numărul mun
citorilor din agricultu
ră din cele șase țări 
citate și-au părăsit 
ogoarele.

Ce devin acești lu
crători ai pămintului? 
Se constată în gene
ral că un om plecat 
din zona rurală ajun
ge, cel mai adesea, în 
categoria denumită în 
țările de limbă fran
ceză 
adică

„manoeuvres", 
mina de lucru 

necalificată, mase de 
oameni exploatați, u- 
miliți, veșnic aflați în 
căutarea unei ocupații 
care să le asigure bu
cata zilnică de piine.

Să recurgem din nou 
la argumentul statistic. 
In Belgia, 60 la sută 
din ex-agricultori au

devenit mină de lucru 
necalificată. Și tot a- 
ceeași este proporția 
in Olanda. Exodul ita
lienilor a trecut mult 
dincolo de frontierele 
peninsulei și ei, țăra
nii izgoniți de nevoi 
din Mezzogiorno, sînt 
cei care alimentează 
de trei decenii piața 
vest-eUropeană a mîi- 
nii de lucru necalifi
cate.

Desigur, o problemă 
cu atit de numeroase 
implicații cum este cea 
a exodului rural pre
ocupă profund opinia 
publică, reține atenția 
guvernelor. Dar, dună 
cum subliniază, refe
ritor la aceste preocu
pări, publicația „In
dustrie et soeietă", cu 
toate eforturile Între
prinse, mijloacele pu
se în acțiune sint de 
departe insuficiente 
pentru a asigura con
diții noi de viață și de 
muncă maselor țără
nești.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Remaniere <țwemamen-
minis-

Companie împotriva a- 
nalfabetismului. Autoritățile 
locale din provinciile eliberate ale 
Vietnamului de sud depun o vie ac
tivitate de lichidare a analfabetismu
lui. Astfel, in regiunea eliberată a

tala în Japonia. Primul 
tru japonez, Kakuei Tanaka, 
cedat, luni, la o remaniere a 
nulul, numind 13 noi miniștri 
cei 21 de membri ai cabinetului. Noua 
echipă ministerială — a treia prezi
dată de Tanaka — a fost constituită 
la două ore dună anunțarea demisiei 
în bloc a membrilor guvernului. în
tre personalitățile care și-au păstrat 
funcțiile in guvern se află Toshio 
Kimura, ministrul afacerilor externe, 
Masayoshi Ohira, ministrul de finan
țe. și Yasuhiro Nakasone, ministrul 
comerțului internațional și indus
triei. >

a pro- 
guver- 
dintre
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DIN ȘTIRILE DE DUMINICA
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ITALIA. Ampla manifestație in centrul orașului Milano, în sprijinul reven
dicărilor oamenilor muncii

• La reuniunea reprezentanților țărilor producătoare de petrol din 
zona Golfului, Emiratele Arabe Unite și Qatarul s-au raliat propunerii 
Arabiei Saudite privind reducerea prețurilor afișate la petrolul brut și 
majorarea corespunzătoare a taxelor și redevențelor plătite de conma- 
niile străine. Celelalte trei țări participante — Iranul, Kuveitul și Ira
kul — au apreciat că această problemă trebuie să fie abordată în ca
drul conferinței O.P.E.C. de la Viena, programată pentru 12 decembrie.

o Noul guvern bolivian a decretat suspendarea activității tuturor 
partidelor politice din țară și anularea mandatelor liderilor organizați
ilor de masă cu caracter civic, sindical, profesional.

« Guvernul israelian a adoptat un șir de măsuri menite să pună 
capăt scurgerii rezervelor de devize din țară : lira israeiiană a fost 
devalorizată cu 42,2 la sută, iar prețul benzinei va crește cu 60 la sută. 
S-a hotărit, de asemenea, suspendarea importurilor de automobile și 
televizoare.

o în'Laos a luat sfirșit schimbul de prizonieri între Frontul Patrio
tic Laoțian și partea de la Vientiane.
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