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Conferințele organizațiilor
A fost analizată, în spiritul exigenței partinice, activitatea organelor 

și organizațiilor de partid pentru îndeplinirea liotărîrilor Congresului 
al X-lea, ale Conferinței Naționale a P.C.R., precum și a propriilor hotărîri

Au fost aprobate în unanimitate proiectul de Program al partidului, 
proiectul de Directive și Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al Xl-îea, s-a dat 
o înaltă apreciere conținutului de idei, prevederilor de importanță istorică 
ale acestor documente

A fost exprimată voința tuturor comuniștilor ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de secretar general al partidului și au fost desemnați 
candidații pentru organele centrale ale partidului

în atmosfera de puternic avint 
creator cu care întregul nostru 
popor întimpină marele forum al 
comuniștilor — Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist Român 
— ieri, în alte nonă orașe reședin
țe de județ, au avut loc conferințe 
de dare de seamă și alegeri ale 
organizațiilor județene de partid.

La lucrările lor au participat 
membrii și membrii supleanți ai 
comitetelor județene de partid 
respective, delegați aleși în con
ferințele organizațiilor de partid 
din întreprinderi, orașe, municipii, 
comune. Au fost prezenți, de ase
menea, numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai organe
lor centrale și locale de stat, ai 
organizațiilor obștești.

Din partea conducerii de partid, 
la conferințe au participat tovară
șii : la Bacău — Leonte Răutu ; la 
Bistrița-Năsăud — Florian Dănă- 
lache ; la Botoșani — Petic Lupu ; 
la Buzău — Gheorghe Pană : la 
Caraș-Severin — Vasile Patilincț ; 
la Gorj — Lina Ciobanu ; la Har
ghita — Maxim Berghianu ; la Ma
ramureș — Jânos Fazekas ; la Ti
miș — Manea Mănescu.

Caracterizate prin același spirit 
de responsabilitate și exigență 
partinică al dezbaterilor, prin ace
lași pronunțat caracter de lucru ca 
și cele desfășurate acum cîteva zile, 
conferințele de dare de seamă și 

, alegeri marchează un moment im
portant in ansamblul activității

politico-organizatorice de pregătire 
a Congresului partidului.

Ca pretutindeni in țară, delegații 
la conferințe — dind glas manda
tului ce le-a fost încredințat de 
organizațiile de partid din unită
țile industriale și agricole, din in
stitute de cercetări, școli și facul
tăți — au exprimat adeziunea u- 
nanimă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii față de proiec
tele de Program și de Directive, 
față de Tezele ’
tru Congresul 
organele locale 
Ia Congres, au 
pentru organele centrale ale parti
dului și au exprimat voința lor 
fermă ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

După cum relatează coresponden
ții „Scinteii" prezenți la conferințe, 
dările de seamă prezentate și dez
baterile ample care au avut loc au 
prilejuit abordarea în spiritul res
ponsabilității comuniste a unor pro
bleme esențiale ale activității eco
nomice și sociale, ale îndeplinirii 
planului pe acest an și pregătirii 
producției din 19'5, ale asigurării 
condițiilor pentru realizarea anga
jamentului patriotic de a înfăptui 
cincinalul înainte de termen. Tot
odată. au fost analizate căile și mo
dalitățile concrete ale afirmării tot 
mai puternice, în fiecare unitate e- 
conomică și social-culturalâ, a ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid, perfecționării stilului și me-

C.C. al P.C.R. pen
al XI-lea, au ales 
de partid, delegații 
desemnat candidați

lodelor muncii de partid, intensifi
cării activității politico-organizato- 
rice și educative.

Conferințele au adoptat hotărîri 
prin care se stabilesc măsuri con
crete pentru intensificarea Întrece
rii socialiste consacrate realizării 
cincinalului înainte de termen, per
fecționarea activității organizațiilor 
de partid din unitățile industriale, 
agricole, de învățămînt,' cultură etc. 
și a stilului de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid, pentru 
desfășurarea unei activități tot rriai 
profunde in vederea formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii. Prin hotărîri 
speciale — pe care le publicăm in 

.paginile III—IV ale ziarului — con
ferințele au decis în unanimitate 
să susțină realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de secretar general al partidului.

în conformitate cu prevederile 
Statutului partidului_ și criteriile 
stabilite de plenara 
au fost alese noile

C.C. al P.C.R., 
organe condu-

cătoare ale Organizațiilor județene 
de partid.

în funcția de prim-sBcretari ai 
comitetelor județiițip. de partid au . 
fost aleși tovarășii : la Bacău — 
Gheorghe Roșu ; la Bistrița-Năsăud 
— Adalbert Crișan; la Botoșani — 
Petre Duminică : la Buzău — Ion 
Sirbu ; la Caraș-Severin — Tranda
fir Cocîrlă ; la Gorj — Ghcorghe 
Paloș ; la Harghita — Ludovic Fa- 
zekas ; la Maramureș — Gheorghe 
Blaj ; la Timiș — Mihai Tclescu.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, conferințele au adresat 
telegrame C.C. ăl P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
exprimă hotărîrea fermă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de a înfăptui neabătut gran
diosul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism, pe care îl va adop
ta Congresul al XI-lea al partidu
lui.

ÎN PAGINILE III-IV
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ȚELE CARE AU AVUT LOC ÎN JUDEȚELE BACĂU, BIS- 
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Konstantin F. Katușev, secretar al Comitetului Central al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului'Comu
nist Român, a primit, miercuri 
după-amiază, pe tovarășul Kon
stantin F. Katușev, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de prietenie în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte, de . asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul U- 
piunii Sovietice la București, și 
V. I. Potapov, șef de sector la 
C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Konstantin Katușev a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev,

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, șl cele mai bune 
urări de succes pentru cel de-al 
Xî-lea Congres al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, din partea sa și a condu
cerii de partid, un salut cordial, 
împreună cu cele mai bune urări.

în cursul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi privind acti
vitatea Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist al 

' Uniunii Sovietice, precum și în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-sovietice. Au fost abordate, 
totodată, unele probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Cu acest prilej a fost evidenția
tă, cu satisfacție, evoluția ascen

dentă a relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare frățească 
româno-sovietice. în timpul între
vederii a fost reafirmată dorința 
comună de a amplifica și întări 
continuu prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, a- 
ceasta corespunzînd pe deplin inte
reselor poporului român și poporu
lui sovietic, cauzei socialismului șl 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

După convorbire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la di
neu pe tovarășul Konstantin F. Ka
tușev.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Hugo Cervantes Del Rio, conducătorul delegației economice 
guvernamentale mexicane

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit miercuri la a- 
miază pe Hugo Cervantes Del Rio, 
ministrul Președinției Republicii 
Mexicane, care ne vizitează țara 
în fruntea unei delegații economice 
guvernamentale. Oaspetele a fost 
însoțit de Milton Castellanos Evt- 
rardo, guvernatorul statului mexi
can Baja California.

La primire au participat tovară
șii Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, . ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele.

A luat parte, de asemenea, Ar
mando Cântu Medina, ambasado
rul Mexicului la București.

Cu acest prilej, ministrul mexi
can a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald și prie
tenesc salut din partea președinte
lui Statelor Unite Mexicane. . Luis 
Echeverria, împreună cu urări de 
noi succese poporului român în 
dezvoltarea rapidă și multilaterală 
a patriei sale. ,

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușeșcu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Luis Eche
verria cordiale și prietenești urări 
de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate și pace pentru po
porul mexican.

în timpul întrevederii a fost re
levată cu satisfacție evoluția favo
rabilă a relațiilor româno-mexica- 
ne și s-a exprimat dorința comună 
de a extinde și a da un conținut 
tot mai amplu acestor legături tra
diționale de prietenie și colabora
re, spre binele reciproc, în folosul 
cauzei generale a apropierii, înțe
legerii și conlucrării rodnice între 
popoare.

O atenție deosebită .a fost acor
dată, în cadrul convorbirii, pro
blemelor privind promovarea co
laborării bilaterale, ambele părți 
pronunțîndu-se pentru intensifi
carea și diversificarea raporturilor 
economice, a schimburilor comer
ciale, pentru identificarea și pu
nerea în valoare a unor noi forme 
de cooperare pe termen lung, ceea

ce corespunde intereselor de pro
gres ale celor .două țări și popoare.

Totodată, a fost ' reafirmată 
voința'României și a Mexicului de 
a-și aduce pe mai departe contri
buția constructivă la edificarea 
unui climat de destindere, secu
ritate și cooperare, lâ democrati
zarea relațiilor dintre state, care 
să asigure pacea, independența, 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni, dreptul de a fi stăpînă pe 
bogățiile naționale, pe destinul său. 
în acest context, a fost eviden
țiată importanța pe care o prezintă 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice în Iunie adoptarea de 
către actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a Cartei dreptu
rilor și obligațiilor economice ale 
statelor, propusă de președintele 
Mexicului și sprijinită de România, 
ea constituind un instrument 
eficace în vederea creării unui 
cadru juridic în relațiile economice 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

Ord de ord, zi de zi, cu toate forțele

Consacram
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ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
50 de întreprinderi 

industriale au îndeplinit 
planul pe patru ani 

din cincinal
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- 

teii", Constantin Căpraru). — Dor
nice de a se prezenta in fața Con
gresului al XI-lea al partidului cu 
rezultate de muncă cit mai strălu
cite, 50 de colective industriale din 
județul Prahova au realizat planul 
pe patru ani ai cincinalului. Ca a- 
tare, 
pină la sfîrșitul 
duse 
4 400 000 000 lei. Printre 
care iși aduc cea mai mare con
tribuție la aceste realizări se nu
mără Combinatul cărbunelui din 
Ploiești. întreprinderea de anvelope 
„Victoria" din Florești, schelele 
petroliere de la Boldești și Băicoi, 
întreprinderea de mecanică fină 
Sinaia, „Dorobanțul" și întreprin
derea de utilaj chimic din Ploiești, 
întreprinderea de utilaj minier din 
Filipeștii de Pădure.

se
in

vor obține in plus, 
anului, pro- 

vaîoare de aproape 
unitățile

au lansat chemarea la întrecere 
către toți lucrătorii din această 
ramură — au raportat îndeplinirea- 
planului cincinal la toți indicato
rii. Avansul cîștigat le va permite 
să obțină suplimentar, pină la sfîr- 
șitul anului, o producție globală 
in valoare de peste 43 milioane lei 
și o producție-marfă de 86 milioa
ne lei.

TG. MUREȘ (Prin telefon, de la 
loan Cismaș). — întimpinind, Con
gresul al XI-lea al P.C.R. cu re
zultate deosebite in activitatea sa, 
colectivul Fabricii de zahăr din Lu
duș raportează îndeplinirea, cu 49 
de zile mai devreme față de anga
jamentul luat, a planului cincinal. 
Este cea de-a zecea întreprindere 
din județul Mureș care a realizat 
pină in prezent integral sarcinile 
de plan ale cincinalului.

prezent, 100 000 tone fontă și oțel 
peste prevederile de plan, depășin- 
du-și substanțial angajamentul luat 
in întimpinareă Congresului.

50 000 TONE COCS 
METALURGIC PESTE PLAN

CU CINCINALUL REALIZAT
BRAlLA (Corespondentul „Scin

teii", Mircea Bunea). — Ieri, 13 
noiembrie, petroliștii brăileni — a- 
ceiași care, la începutul acestui an,

v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUPLÎMENTAR - WO 000 
TONE FONTĂ Șl OȚEL

DEVA (Corespondentul „Scinteii", 
Sabin Ionescu). — în aceste zile 
premergătoare . Congresului al 
XI-lea al partidului, siderurgiștii 
din județul Hunedoara au obținut 
un nou și strălucit succes. Pe sea
ma creșterii indicilor de utilizare 
a furnalelor, a cuptoarelor Martin 
și electrice, furnaliștii și oțelarii 
de la Hunedoara. împreună cu 
furnaliștii de la Călan, au produs, 
de la începutul anului și pină in

GALAȚI (Corespondentul „Scin
teii", Dan Plăeșu). — Ieri, la uzina 
cocso-chimică din jcadrul Combina
tului siderurgic Galați a fost Înre
gistrat un dublu 1 succes : a fost 
produsă tona de cocs cu numărul 
un milion, de la intrarea în func
țiune a acestui obiectiv, și, totodată, 
sarcinile de plan anuale au fost 
depășite cu 50 000. tone cocs meta
lurgic.

SARCINILE LA EXPORT 
ÎNFĂPTUITE ÎN 

condiții
Unitățile economice 

țele Alba, Constanța, 
nedoara, Ialomița, Prahova, Teleor
man, Brăila, Mureș, Vaslui și ceie 
din municipiul București și-au în
deplinit sarcinile de export pe 10 
luni. Bilanțurile fructuoase din a- 
ceastă perioadă au fost posibile ca 
urmare a sporirii și diversificării 
producției de mărfuri destinate ex
portului, condițiilor superioare în 
care s-au încheiat și derulat con
tractele, cit și pătrunderii pe noi 
piețe, (Agerpres)

BUNE

din jude- 
Dolj, Hu

y

Asigurarea unui grabnic 
și temeinic acces al mase
lor largi la comorile spiri
tualității naționale și ale 
tezaurului universal a fost 
și este unul din principiile 
fundamentale ale societății 
noastre socialiste, ale poli
ticii culturale a Partidului 
Comunist Român. In . nu
mele acestui principiu a 
înflorit o viguroasă miș
care de amatori. în numele 
acestui principiu, noi. ar
tiștii de profesie, ne-am 
produs cu adevărat in fața 
întregului „ demos" — in 
incinta „amfiteatrelor" tra
diționale, dar și pe scenele 
caselor de-cultură, ale. că
minelor culturale, in fa
brici, uzine, in școli.

Slujind cu dăruire acest 
principiu, arta noastră .s-a 
inspirat din realitățile re
voluționare ale României 
socialiste, a reflectat . fră- 
mintările specifice ale mo
mentului istoric pe care l-a 
trăit și pe care l-a făurit 
întregul popor, contribuind 
la modelarea unor conștiin
țe superioare. ;

înalta și mereu creseîn- 
da responsabilitate a litera
turii și artei față de între
gul popor rămine o per
manență a exigențelor for
mulate față de ea, o per
manență a fiecărui dome- 
■niu in parte, tin țel al fie
cărui creator.

Programul Partidului Co-

munisț Român precizează 
cu claritate rolul literaturii 
și artei in activitatea de 
formare a omului nou, in 
modelarea unei 
înaintate despre lume și 
viață în rindurile maselor 
largi populare. Programul 
conferă artei menirea de a 
infuza și menține vie în . 
păturile cele mai largi ale

voltării societății, românești 
în• epocă viitoare nu poate 
să nu înțeleagă că muta- 

...-., ... țiile -de conștiință care se cer 
concepții realizate șint profund re- ______________ ____ _

~! voluționare .^și că, pentru a , multilateral”; ă realizărilor
i... ■ ,, aspirațiilor, sentimentelor

maselor largi care alcă
tuiesc națiunea noastră so
cialistă.

Va fi necesar ca arta

sprijini, eficape 'această 
transformare, arta- va fi ■ 
pusă in situația să-și re- 
gindească necontenit atit 
conținutul, cit și mijloacele.

în societatea românească ; 
a gindirii înaintate, a noii 
condiții a omului — înțeles 
ca personalitate, cu dreptul 
și datoria de a se dezvolta

O imagine înflăcărată
a perspectivei istorice

poporului nostru tensiunea 
celor mai: înaintate aspi
rații de progres ale uma
nității, forța de a făuri cea 
mai inaltă civilizație ma
terială și spirituală cunos
cută pe pămintul românesc.

Desigur, este vorba de o 
permanență a ultimelor trei 
decenii; desigur, este vor
ba, sub multe aspecte, de 
un act de continuitate. Cu 
toate acestea, după opinia 
mea, cine parcurge cu a- 
tenție tabloul ătit de cu
prinzător al direcțiilor dez-

Vor trebui desigur demo
late și ultimele ■ pietre ale 
ruinelor turnului de fildeș 
in care mai rătăcesc Unii 
„aleși", oameni de artă care 
gindesc și creează în afara 
vieții, a relațiilor sociale.. 
Insă direcția principală a 
înfloririi, culturii noastre ca 
o artă a cetății mărețe de 
mîine rămine o alta : cu
noașterea și reflectarea 
creatoare — în adevăratul 
înțeles al cuvântului — a 
aspectelor de esență, a 
transformărilor Care au loc

să-și potențeze, alături 
funcția de reflectare, 
cea de anticipare.; 
creeze modele, să sugereze 
deveniri insuflețitoare. așa 
incit, cum se spune atit de 
răspicat in Program, „să-i 
ajute pe oameni să pri
vească mereu înainte, să le 
dea o imagine înflăcărată 
a perspectivei istorice".

In privința teatrului — 
domeniul care îmi este, e- 
vident, cel mai apropiat — 
primii pași au și început W 
fi făcuți în această stagiu-

de 
pe 
să

ne. Stau mărturie respon
sabilitatea selectării noilor 
opere dramatice inspirate 
din actualitate, ca și a re
pertoriului clasic ; maturi
tatea politică ce însoțește 
actul de naștere al fiecărei 
montări, mulțimea formelor 
de „spectacol" prin care 
teatrele din întreaga țară 

devină adevărate 
de cultură". Asis- 
o salutară prolife- 
diverșificăre a for- 
prin care teatrul

tind să 
„focare 
tăm la 
rare și 
melor 
„forțează" publicul să-l cu
noască și, invers, încearcă 
să pătrundă tainele succe
sului — in fața acestui pu
blic.

Aș vrea să reamintesc. în 
încheierea acestor rinduri 
care izvorăsc dintr-o mai 
veche meditație cu privire 
la căile impactului cu pu
blicul, că pentru a fi o 
artă a viitorului, cel puțin 
în măsura în care este o 
artă a prezentului, teatrul 
va trebui să rămină o artă 
a mobilității, a inițiativei 
creatoare, fără nici un fel 
de reflexe întirziate, va 
trebui să-și combată pro
priile forme de Închistare, 
de nepăsare, să-și alieze 
noul. Să rămină așa cum a 
fost dintotdeauna — ma
rele, adevăratul teatru — o 

. necesitate spirituală a oa
menilor cărora li se adre
sează.

Radu BELIGAN
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Oră de oră, 
zi de zi, 

cu toate forțele

RECOLTAREA PORUMBULUI
ÎNSĂMI^ÎAREA GRIULUI 
ARĂTURILE DE TOAMNĂ

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Suceava au încheiat miercuri recol
tatul porumbului și al sfeclei de za
hăr. în telegrama adresată Comite
tului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Comite
tul județean de partid Suceava se 
arată că în prezent toate forțele sînt 
mobilizate pentru transportul pro
ducției, eliberarea terenului în ve
derea executării în timpul cel mai 
scurt a arăturilor de toamnă și fer
tilizarea suprafețelor planificate, 
pentru asigurarea condițiilor realiză
rii in anul viitor a unor producții 
sporite,

★
După încheierea însămințărilor de 

toamnă — la griu s-au depășit cu 5,8 
la sută prevederile inițiale — activi
tatea tuturor locuitorilor comunelor 
din județul Vaslui este concentrată, 
în această săptămînă, la recoltarea 
porumbului și sfeclei de zahăr. în 
condiții de lucru vitrege, create de 
ploile căzute în ultima vreme, orga
nele și organizațiile de partid și-au 
dovedit capacitatea politică de orga
nizare și de mobilizare a tuturor 
forțelor pentru a stringe neîntîrziat 
întreaga recoltă. Ca urmare, în coo
perativele agricole din județ porum
bul a fost recoltat pînă acum de pe 
79 612 ha, ceea ce reprezintă 98 la 
sută din suprafața în cultură, iar sfe
cla de zahăr — de pe 93,4 la sută din 
suprafață. Peste 50 de cooperative a- 
gricole au încheiat recoltatul porum
bului. Lucrările sînt mai întîrziate în 
cooperativele agricole din Zăpodeni, 
Telejna, Perieni, Roșiești, Mireni și 
altele. Acum, important este ca 
transportul de pe cîmp al produc-

ției și depozitarea ei în spații cores
punzătoare Să se facă în timpul cel 
mai scurt. Și aceasta întrucît, in mo
mentul de față, între recoltat și 
transportul porumbului există un 
decalaj de 10 procente. De aseme
nea, trebuie grăbită eliberarea 
cimpului de coceni, lucrare care s-a 
făcut pe numai 60 la sută din su
prafață. Din această cauză a întîr- 
ziat și executarea arăturilor de 
toamnă — lucrare care s-a executat 
doar pe 60 la sută din suprafața 
prevăzută. Ing. Gheorghe Mânu, di
rectorul Direcției agricole Vaslui, a- 
precia că, in această săptămînă, se 
vor încheia recoltatul porumbului, 
culesul strugurilor și strînsul sfeclei 
de zahăr. De asemenea, se vor recu
pera rămînerile în urmă la trans
portul din cîmp al produselor. Spe-

a ținut să precizeze că specialiștii 
identifică, în fiecare unitate în par
te, parcelele mai zvîntate și pe care 
se poate lucra mai ușor. După eli
berarea terenului, acestea sînt arate, 
discuite și însămînțate. Au fost luate 
și cîteva măsuri, menite să accele
reze ritmul general al lucrărilor. 
Pentru transportul porumbului din 
cîmp în magazii sau la bazele de re
cepție se folosesc toate utilajele, iar 
acolo unde remorcile nu pot să intre 
pe teren, pe tractoare s-au improvi
zat lăzi pentru știuleți montate pe 
ridicătorul hidraulic.

Asemenea măsuri au dat rezultate 
bune în cooperativele agricole Mol
dova Veche, Jupa, Ohaba Mîtnic, 
Zlatița, Buchin, Valea Timiș, Pălti
niș, Prisaca și Gornea. Din păcate, 
cooperatorii din Șoștea, Izgar, Gher-

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE SUCEAVA, VASLUI, CÂRAȘ- 
SEVERIN, SATU-MARE Șl SĂLAJ

Programul 
invătămîntului 

agrozootehnic de masă
Ministerul Agriculturii, In

dustriei Alimentare și Apelor 
împreună cu Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole, au 
stabilit programul de organizare 
și desfășurare a învățămintului 
agrozootehnic de masă în anul 
1974—1975. Potrivit acestui pro
gram, învățâmîntul se organi
zează în toate unitățile agricole 
pe profile de activitate și pe 
formațiuni de muncă. Vor func
ționa astfel, cercuri pentru cul
tura plantelor de cîmp, a legu
melor pentru cultivarea pomilor 
și viței de vie, pentru creșterea 
animalelor, precum și cercuri 
mixte pentru mecanizatorii și 
țăranii cooperatori care ser
vesc mașini ș‘i; Utilaje agricole. 
Tematica cercurilor se întocmeș
te în funcție. de. .specificul ..de.: 
producție al formației de. muncă 
și se parcurge în două etape. 
Prima etapă se va desfășura 
timp de patru săptămini — de 
la 2 la 7 și de la'16 la 21 decem
brie, de la 13 la 18 ianuarie și de 
la 3 la 8 februarie. A doua etapă 
este rezervată lucrărilor practi
ce și va avea drept cadru cam
paniile agricole de sezon.

Conținutul lecțiilor se va axa 
pe sarcinile planurilor de pro
ducție și pe măsurile concrete 
pentru îndeplinirea și depășirea 
acestora, pe formele și metodele 
de organizare a producției și a 
muncii, pe elementele de tehno
logie care asigură sporirea pro
ducției. Lecțiile vor fi urmate 
de demonstrații practice la sfir- 
șitul fiecărei săptămini de curs. 
Cei ce vor absolvi în bune con
diții invățămintul agrozootehnic 
de masă, timp de doi ani, vor 
beneficia de dreptul promovării 
sau menținerii în post, atribui
rii de gradații și trepte în retri
buirea muncii, potrivit particu
larității acestei retribuții în a- 
gricultura de stat și cea coope
ratistă și respectării principiilor 
acordului global.

Tot în perioada de iarnă se 
vor organiza cicluri de conferin
țe și întîlniri ale lucrătorilor din 
unitățile agricole cu cădre di
dactice din învățâmîntul supe
rior, cercetători și alți specia
liști. Pentru țăranii din zonele 
necooperativizate se vor orga
niza cicluri de 8—10 conferințe 
pe teme privind creșterea ani
malelor, îngrijirea pășunilor și 
fînețelor, cultura cartofilor și a 
pomilor fructiferi.

în sprijinul cursanților, tele
viziunea va difuza o serie de 
lecții, iar ministerul de resort 
va difuza planșe didactice, pli
ante, filme și diapozitive și do
cumentare agricole. (Agerpres)

cialiștii, cadrele de conducere din 
cooperativele agricole și I.A.S. au 
obligația de a organiza în așa fel 
munca încît să asigure un flux con
tinuu tuturor acțiunilor.

★
Ca urmare a aplicării în practică 

a indicațiilor date de biroul comite
tului județean de partid pentru in
tensificarea lucrărilor agricole, în 
județul Caraș-Severin porumbul a 
fost recoltat pînă marți de pe 65 la 
sută din suprafața cultivată. De aser 
menea, pe măsură ce solul se zvîntă 
se reia însămînțatul griului. O ana
liză la fața locului atestă că, acolo 
unde sînt folosite din plin toate for
țele, ritmul de lucru este bun. în 
zona Caransebeș, de exemplu, 7 din 
cele 10 unități agricole servjte de 
S.M.A. Zăgiijeni au încheiat recolta
tul porumbului. De altfel, 15 coope
rative agricole din județ au rapor
tat, în preajma conferinței județene 
de partid, că au pus tot porumbul la 
adăpost.

Realizările ar putea fi mult mai 
bune dacă în unele1 unități cu supra
fețe mari de porumb s-ar lucra în- 
tr-un ritm mai intens. Cooperativa 
agricolă de , producție Macoviște mai 
are de recoltat 160 de hectare cu po
rumb, iar la însămînțările de toamnă 
nu a realizat decît 250 ’ha din 400 ha 
planificate. De asemenea, Ia Ciuchici 
mai este de cules porumbul 4de pe 
150 ha și de însămînțat încă 250 ha 
din 500 planificate. La Gherteniș mai- 
sînt de însămînțat circa 200 ha.

Ce se întreprinde,• în vederea ter
minării recoltatului și însămințării 
griului ? Ing. Petru Vișescu, directo
rul direcției județene a agriculturii,

teniș, Iam și din alte unități nu 
recurg la astfel de măsuri. Nu mai 
e timp de așteptat și de aceea 
este necesară o amplă mobilizare de 
forțe și mijloace pentru a stringe cîț 
mai repede toată recolta de porumb, 
pentru a încheia însămînțările de 
toamnă.

★
în județul Satu-Mare, pînă în pre

zent, a fost insămînțată abia circa 40 
la sută din suprafața de 59 450 hec
tare. întrucît în ultima vreme s-au 
creat condiții favorabile, semănatul 
cîștigă în intensitate și ia amploare 
cu fiecare zi. Iată ce ne-a declarat 
ing. Nicolae Babici, directorul direc
ției agricole județene : „Bătălia pen
tru realizarea prevederilor la însă- 
mînțări se dă în prezent în unitățile 
agricole din zona cernoziomului și 
nisipurilor, unde, datorită faptului 
că pămintul permite intrarea trac
toarelor, se vor însămînța 4 000 hec
tare în plus față de suprafața plani
ficată în această zonă. Aici au fost 
transferate mari forțe mecanice din 
unitățile cu terenuri podzolice și de 
deal, unde pămîntul încă este exce
siv îmbibat cu apă. în, plus, pentru 
o marjă de siguranță în realizarea 
unor producții sporite de grîu, pe 
noile amplasamente identificate și 
stabilite se administrează cantități 
sporite de semințe și îngrășăminte 
chimice, se aplică tratamente adec
vate împotriva dăunătorilor".

Iată și cîteva exemple demne de 
laudă care confirmă întru totul cele 
afirmate. Cooperativa agricolă Resi- 
ghea care se situează printre primele 
unități care au terminat de însămin- 
țat griul pe suprafața planificată a

mai semănat suplimentar 50 hectare, 
în numeroase cooperative, ca cele 
din Pișcolt, Petrești, Cărei, Andrid 
și altele, sute de cooperatori lucrea
ză la executarea de rigole pentru 
scurgerea apei de pe terenuri pentru 
a forța crearea condițiilor pentru se
mănat.

Sint însă de semnalat și cazuri — 
ce-i drept puține — cînd unele con
duceri de cooperative rămîn în 
expectativă, nu trec cu promptitu
dine la pregătirea terenului și semă
nat de îndată ce se creează condi
țiile. Astfel se prezintă lucrurile în 
cooperativele Supuru de Sus, Homo- 
rodu de Mijloc, Homorodu de Sus, 
Tătărești, Hurez, unde pe importante 
suprafețe din zona deluroasă se poa
te — și trebuie — să se treacă de 
urgență la semănat.

*

Vremea bună din ultimele zile a 
creat condiții ca și în unitățile a- 
gricole din județul Sălaj să fie in
tensificate lucrările de sezon. Se a- 
preciază că, în următoarele 5—6 zile, 
se vor termină recoltarea porumbu
lui. transportul produselor din cîmp 
și însămînțarea griului pe întreaga 
suprafață planificată.

Care este stadiul lucrărilor ? Pînă 
la această dată, toate cooperativele 
agricole din județ au terminat de 
recoltat sfecla de zahăr. Nu s-a în
cheiat însă transportul. Astfel, în 
cooperativele agricole din Dobrin. 
Sălătig, Diosid, Bocșa, Crișeni, Sam- 
sud, Zalău și Zalnoc există în cîmp 
cantități însemnate de sfeclă de za
hăr care trebuie transportată de ur
gență la centrele de preluare. Re
coltarea porumbului avansează rapid. 
De altfel, 40 cooperative agricole au 
încheiat această lucrare. în celelalte 
unități, mii de țărani lucrează neîn
trerupt de dimineață și pînă seara 
tîrziu. Concomitent, sînt eliberate te
renurile de coceni pentru ca toate 
tractoarele să poată intra imediat la 
arat și semănat. în cooperativele a- 
gricole din județ se depun eforturi 
pentru terminarea însămințării griu
lui. Pînă marți, în cooperativele a- 
gricole se însămînțaseră 12 685 ha, 
ceea ce reprezintă 40 la sulă din su
prafața prevăzută. Spiritul de întra
jutorare, munca organizată pentru 
încheierea grabnică a însămințărilor 
sînt evidente peste tot. Totodată, se 
execută și alte lucrări. Pînă acum, 
au fost făcute arături pentru însă- 
mîntările de primăvară pe aproape 
10 090 ha.

Crăciun LĂLUCI 
Nicolae CATANĂ 
Octav GRUMEZA 
Gh. RUSU 
corespondenții „Scinteii"

Am fost pînă la Tîrgo- 
viște, ținînd mult să cu
nosc un om. Acum, pot 
să vi-1 prezint : îl chea
mă Constantin Olteanu, a 
împlinit patruzeci și no
uă de ani și este Erou al 
Muncii Socialiste. înalt, 
vînjos, viguros — de o- 
mul ăsta mi-am zis, nu 
s-a legat boala, n-a în
drăznit.

De treizeci și doi de 
ani este muncitor-nave- 
tist pe aceeași rută (nu 
și-a schimbat locul de 
muncă, numai uzina s-a 
schimbat) nici domiciliul 
— locuiește tot în satul 
bătrînilor lui — Vulcana 
Pândele. Dar în atîția ani 
de muncă n-a ■ întîrziat 
nici un minut, n-a lipsit 
nici o zi, nici o oră fără 
motiv.

Constantin Olteanu 
este șeful secției sculărie 
de la Întreprinderea de ,u- 
tilaj petrolier, avînd răs
punderea a trei sute opt
zeci de oameni. Pe unul 
din acești trei sute opt
zeci îl cheamă Constantin 
C. Olteanu, rectificator 
și elev în clasa a 12-a la 
seral, de curînd primit in 
rîndul membrilor de 
partid. Constantin C., fiul 
șefului de secție, a avut 
un „diferend" cu un alt 
băiat din uzină. Adică, a 
zis acela, o să te prind 
eu în oraș și-o să-ți ard 
vreo , două. Iar Constan
tin C. i-a dat un brînci 
și încă una după ceafă. 
Drept care, tatăl, aflînd, 
a hotărît următoarele : 
numele lui Constantin 
„C“. Olteanu să fie tre
cut pe tabla cu aspecte 
zilnice, la indisciplinați. 
Numai că a ieșit de-a-n- 
doaselea („ce să vezi, tată, 
ce răzbunare cumplită !“): 
adică, cel care a scris pe 
tablă a uitat să adauge 
„C“ absolut necesar pen
tru a-1 deosebi pe tată 
de fiu, și atunci toți au 
aflat că șeful secției, om 
în toata firea, Erou, sti
mat, a dat dovadă de in
disciplină în timpul ore

lor de lucru etc. Dar, mai 
trebuie precizat, întim- 
plarea n-a dus la neîn
țelegeri în familie. Con
stantin C. este și el un 
om-ceasornic, și nici nu 
s-ar putea altfel, ținînd 
seama de faptul că în 
fiecare zi are de înde
plinit mai multe „pro-

Cazurile de indiscipli
nă în secția sculărie sînl 
destul de rare. De pil
dă, a fost sancționat un 
băiat... curios. Ă prins 
băiatul un moment fa
vorabil și s-a repezit să 
lucreze la o mașină pe 
care nu o cunoștea. Să 
vadă el cum merge. Și-a

unei vieți
exemplare

Normele eticii și echității 
socialiste intr-un tînăr colectiv 

muncitoresc

grame" decît tatăl, decît 
alții : să lucreze în uzi
nă, să se ducă la cursuri, 
să se pregătească pentru 
a doua zi, la seral, și 
pentru examenul de ad
mitere la subingineri, să 
se distreze, să se odih
nească.

Constantin Olteanu a 
Izbutit, fără prea mari 
eforturi, să-și discipline
ze toți membrii familiei. 
Nu, nu pentru că j-ar fi 
cerut-o cineva. Din cu 
totul alt motiv : e con
vins că altfel, cu o viață 
împrăștiată, nu-i chip să 
reușești. Nu poți să răs
punzi nici măcar de tine, 
de soarta ta. Cum să mai 
răspunzi și de alții ?

mers, adică — a stricat-o 
puțin, cît să poată fi re
parată pe loc...

Aici, în secția sculărie,. 
se ridică muncitori de 
nădejde, ambițioși, cu 
mare tragere de inimă 
pentru învățătură. Din 
trei sute optzeci, optzeci 
și nouă au terminat li
ceul, la seral. Alți trei
zeci se duc în fiecare zi 
la cursuri, o să termine 
și ei cu bine, cînd le-o 
veni vremea. Constantin 
Olteanu, rugîndu-mă să 
nu i-o iau în nume de 
rău, îmi povestește cu 
mare plăcere despre bă
ieții din satul Iui, din 
Vulcana Pândele. Are 
mulți aici, în întreprin

dere. îi are întîi și-ntîi 
pe frații Militam: Iu
lian, Vasile și Ion. Iu
lian, absolvent de liceu. 
Căsătorit, și-a ridicat o 
casă în sat. Vasile, strun
gar și elev, își constru
iește acum o casă, tot la 
sat. Ion, frezor și elev, 
va locui în casa bătrîni
lor. Tatăl celor trei Mili
taru, pensionar, a lucrat 
tot aici în uzină, lăcătuș.

Despre Florea Tăsică, 
din Românești, satul Pot- 
logi, îmi spune doar atît i 
tehnician principal, timp 
de paisprezece ani secre
tar al organizației de ba
ză P.C.R. — secția scu
lărie... în zeci de adu
nări obișnuite, anunțind 
ordinea de zi, el a preci
zat, cu emoție : „...azi o 
să discutăm cererea de 
primire în rîndul mem
brilor de partid a tova
rășului...". El a întocmit 
dosare de primire a zeci 
de muncitori de la scu
lărie. Pe mulți i-a ajutat 
în momente de cumpănă 
să-și afle locul, să-și re- 
cîștige încredenea în el. 
Gheorghe Iov, 'Niță Ior
dan și-atîția alții îl sînt 
recunoscători. „Dar, îmi 
spune Florea Tăsică, nu 
despre recunoștință este 
vorba, n-o pretind nimă
nui — ci despre altceva, 
mai de preț : aici s-a 
impus disciplina, oa- 
meni-ceasornic avem 
mulți, și asta a dus la în
chegarea colectivului". 
Numai așa a fost posibil 
să lucreze în acord glo
bal, cu foarte bune re
zultate. „Nici o întîrzie- 
re, nici un act de indis
ciplină, și să muncim 
toți ! — a propus Con
stantin Olteanu — să 
muncim, și-o să ne fie 
bine I" Și le este. Cîștigă 
bine, sînt stimați, li se 
urmează exemplul. Așa 
cum și ei urmează exem
plul lui Constantin Ol
teanu, omul-ceasornic.

Nîcoîae ȚîC

Pentru pnAtcții spoite în 1975
Prin scrisori adresate Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 

de Producție, membrii altor cooperative agricole se angajează să 
muncească cu toate forțele pentru a obține producții cit mai mari în 
anul viitor, atit în sectorul producției vegetale, cît și în zootehnie.

Membrii cooperativei agricole 
„înainte" din Poiana Mare, județul 
Dolj, iși propun ca în anul 1975 să 
realizeze următoarele :

• la grîu, producția medie pla
nificată să fie depășită cu 1 000 kg 
la hectar ;

o la porumb, pe 100 ha să se ob
țină 17 000 kg știuleți la hectar, iar 
pe 200 ha — 13 000 kg, depășind 
prevederile planului cu 6 000 kg la 
hectar ;

o la sfecla de zahăr 65 000 kg Ia 
hectar, cu 21 000 kg peste media 
planificată.
în zootehnie, prin reamenajarea 

spațiilor existente, vor fi îngrășați, 
peste plan, 500 berbecuți, 200 porci și 
vor fi vindute suplimentar 50 ju- 
ninci ; de la un efectiv de 360 vaci 
se va realiza o producție medie de 
3100 litri lapte, cu 600 litri peste 
sarcina de plan.

înfăptuirea angajamentelor luate 
va crea posibilitatea ca, -anul viitor, 
să se vîndă statului 1240 tone grîu, 
cu 600 tone, mai mult decît sarcina 
de contract, 1 400 tone porumb boabe, 
cu 800 tone peste prevederi, 2 000 
tone legume, depășind planul cu 600 
tone, 5 200 tone sfeclă de zahăr, cu 
1 290 tone mai mult față de plan, 
10 800 hl lapte, cu 1 800 hi peste pre
vederi, 240 tone carne, contractul fi
ind depășit cu 70 tone.

Prin cultivarea terenurilor din 
curți și a loturilor personale, coope
ratorii vor vinde la fondul de stat

1 500 tone legume, 500 hl lapte, 30 
tone carne, . totalizînd o producție 
marfă in valoare de peste 7 milioa
ne lei.

Cooperatorii și mecanizatorii din 
Văleni-Podgoria, județul Argeș, ana- 
lizînd condițiile și posibilitățile de

Alte răspunsuri 
la chemarea la întrecere 

a cooperatorilor 
din Izhiceni — Cit

care dispun, au hotărît ca anul vii
tor să obțină următoarele rezultate :

o 3 500 kg grîu la hectar, depășind 
planul' cu 500 kg ;

• 10 000 kg porumb știuleți la hec
tar, cu 3 500 kg peste prevederi ;

o 6 000 kg struguri la hectar, mai 
mult cu 500 kg față de plan ;

o 300 litri lapte peste producția 
medie planificată pe o vacă furajată.

Ca urmare a îndeplinirii angaja
mentului luat, cooperatorii din Vă
leni-Podgoria vor livra la fondul de 
stat 330 tone porumb boabe, depă
șind contractul cu 180 tone, 300 tone

orz, 250 tone struguri, cu 30 tone pes
te prevederi, 250 tone fructe, cu 50 
tone mai mult decît s-a contractat, 
și alte produse.

întruniți în adunarea generală pen
tru dezbaterea și aprobarea planului 
de producție pe anul 1975, membrii 
cooperatori, mecanizatorii și specia
liștii din Săulia, județul Mureș, răs
pund la chemarea ce .le-a fost adre
sată, angajindu-se să obțină peste 
sarcinile de plan :

• 400 kg grîu la hectar ;
• 1 500 kg porumb știuleți la hec

tar ;
• 20 000 kg sfeclă de zahăr la hec

tar.
în zootehnie, efectivele de animale 

vor spori cu 100 capete taurine, 500 
porcine, iar producția medie de lap
te planificată pe vacă furajată va fi 
depășită cu 400 litri.

Prin sporirea producțiilor la hectar 
și pe cap de animal se vor livra sta
tului peste prevederile contractului 
1 100 tone cereale, 5 000 tone sfeclă 
de zahăr, 25 tone carne, 1 000 hl 
lapte.

Pentru folosirea cît mai eficientă 
a pămîntului vor fi executate lucrări 
de îmbunătățiri funciare în vederea 
evacuării excesului de umiditate pe 
80 ha și de combatere a eroziunii pe 
200 ha, iar prin reducerea suprafețe
lor neproductive, inclusiv a curților 
și drumurilor inutile, suprafața agri
colă se va mări cu 11 ha.

Angajamentele luate în adunările generale exprimă hotărîrea fermă 
a cooperatorilor de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea unor 
producții superioare, pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor de activi
tate, pentru creșterea contribuției agriculturii la propășirea întregii 

, economii naționale.

LA „METALUL ROȘU" CLUJ-NAPOCA

Preocupare constantă pentru înnoirea 
și modernizarea producției

r
©FAPTE ©OPINII ©PROPUNERI

@ Pentru campania de împăduriridin 3ce3sU toamna 
și din primăvara anului viitor s-au asigurat din pepinierele proprii ale 
comunelor din județul Mehedinți circa 2 500 000 puieți de salcim, 
14 000 puieți de plopi, 6 000 puieți de tuya etc. Se vor împăduri astfel 
zeci de hectare fără a mai fi necesare cheltuieli suplimentare pentru 
procurarea puieților de la ocoalele silvice. (Gheorghe Ploștinaru, Con
siliul popular județean Mehedinți).

® AștCpICSm din partea organelor de gospodărie comunală și 
locativă să ia măsuri pentru ca la robinetele din locuințele cetățenilor 
de pe strada Țuțora, din municipiul Iași, să vină în mod constant și 
apa caldă. (Vasile Hliza, strada Țuțora, bloc E 3, Iași).

® 100 d0 lOCUH are noua cre?a construită recent și pusă 
Ia dispoziția celor mai mici cetățeni ai orașului Lupeni, județul Hune
doara. (Iosif Tomuș, miner).

® Pt?S?O 400 hl laPte va reaIiza suplimentar, pînă la sfirșitul 
anului, sectorul zootehnic din cadrul C.A.P.-Bălăneșli, județul Gorj. 
Prin îngrijirea atentă și furajarea rațională a animalelor, cooperatorii 
de aici au reușit să îndeplinească prevederile planului anual la pro
ducția de lapte cu 4 luni mai devreme. (Victor Morîndău, muncitor).

© Un nou cămin cultural3 £ost inaugur3t recent în c°- 
niuna Sîntana, județul Arad. Amplasat în cartierul Satu-Nou, lăcașul de 
cultură cuprinde o sală de spectacole cu o capacitate de 300 locuri, o 
încăpere pentru grădinița de copii etc. (Dumitru Roșea, muncitor, co
muna Sîntana, județul Arad).

v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

® Primul transformator bloc de 400 MVA-13 tensiunea 
400 kV, realizat, recent, în cinstea Congresului al XI-lea al P.C.R., 
întreprinderea „Electroputere“-Craiova, a trecut cu succes probele 

electrice. Transformatorul, la executarea căruia s-au folosit tehnologii 
și metode de montaj noi, a fost construit pentru termocentrala elec
trică de la Rovinari-Gorj. (Victor Mitu, tehnician).

de 
la

® BăUSficiCSirii Proiects'or elaborate de Institutul de proiec
tări căi ferate București și constructorii au posibilitatea să pregătească 
temeinic începerea lucrărilor ahului 1975, deoarece proiectanții și-au 
îndeplinit cu 4 luni mai devrefne sarcinile pe 4 ani din planul cincinal 
inițial. Se creează în acest fel condiții pentru intrarea în funcțiune îna
inte de termen a obiectivelor proiectate. (Ing. I. Gherescu, secretarul 
comitetului de partid de la I.P.C.F.-București).

© Sl5'LS£WÎ!3'UI Vasile Mititelu este încadrat la întreprinderea 
mecanică „Nicolina“-Iași de peste 44 de ani. Iar strungul la care lu
crează, datorită întreținerii exemplare, n-a fost necesar să fie oprit și 
demontat pentru reparații de peste 8 ani. Două recorduri demne de 
urmat. (Constantin Petrovici, tehnician).

© Prin munca patriotică 3 cetătenilor- în comuna Vă
leni, județul Dîmbovița, s-au construit în ultimul timp o școală, un 
magazin, un dispensar medical uman, două bazine pentru apă potabilă, 
s-au montat 8 km conductă pentru canalizare, s-au confecționat 15 000 
bucăți borduri, s-a asfaltat 1 km de drum etc. în curînd vor fi date în 
folosință un nou magazin în satul Mesteacăn și o bază sportivă. Iar 
în anul 1975 va începe construcția unui nou cămin cultural. (Ion Opres- 
cu, deputat). J

Cunoscuta întreprindere „Me
talul roșu" din Cluj-Napoca și-a 
îmbogățit sortimentul de fabri
cație cu noi mașini și utilaje 
pentru industria ușoară : ma
șini de vopsit, apretat și stors 
țesături, mașini automate de 
vopsit, două tipuri de mașini 
de tricotat, un tâblou de auto
matizare, rame de uscat și ter- 
mofixat și altele. Tot la „Meta
lul roșu" se fabrică instalații 
de condiționat aer pentru încă
peri mai mici, precum și scule 
și dispozitive din elemente de- 
montabile, care aduc întreprin

derii mari economii de metal și 
mai ales de manoperă.

în întreprinderea noastră — 
ne spune inginerul Alexandru 
Rigmani, șeful serviciului plan 
— circa 65 la sută din totalul 
producției o reprezintă mașinile 
și utilajele asimilate și moder
nizate în ultimii 4 ani. Acțiunea 
de înnoire și modernizare va fi 
continuată și în viitor. Pe plan
șetele proiectanților și în ate
lierele de prototipuri prind 
contur noi mașini și utilaje, noi 
tehnologii de fabricație. Este

vorba, între altele, de mașina 
de tricotat cu cursă variabilă, 
care permite tricotarea in lă
țimi diferite, și mașina automa
tă de vopsit pentru lățimi mai 
mari. în același timp, au intrat 
în producție noi ateliere de zin- 
care și acoperiri galvanice, care 
permit asimilarea completă in 
fabricație a unor mașini și uti
laje, renunțîndu-se la importul 
unor subansamble.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Am vizitat, deunăzi, Bra
șovul. O simplă situație 
statistică a unităților de u- 
tilitate cetățenească pe 
care ne-a prezentat-o tova
rășul Gheorghe Baraghin, 
directorul întreprinderii co
merciale locale (I.C.S.), a 
fost suficientă pentru a ne 
forma o imagine clară des
pre interesul cu care între
prinderea respectivă își mo
delează activitatea pentru a 
fi în orice perioadă în mă
sură să asigure o servire 
civilizată a, publicului. Co
merțul alimentar dispune 
aci de sute de magazine : 
„universale", de carne, de 
legume și fructe, restau
rante, autoserviri,. unele 
puse de curînd la dispoziția 
populației în vechile sau 
în noile cartiere. Evident, 
și în alte orașe rețeaua uni
tăților comerciale este pu
ternică. Atunci ce am gă
sit mai nou si mai intere
sant la Brașov ? Spicuim 
dintr-o declarație pe care 
ne-a făcut-o directorul 
I.C.S :

Direcțiile noastre de ori
entare au avut întotdea
una Ca suport consfătuirea 
largă cu publicul, cererile 
concrete ale populației. In
trăm în posesia propuneri
lor, cererilor locuitorilor o- 
rașului, fie discutînd cu ei 
direct, în magazine, fie în- 
tîlnindu-ne în cartiere in 
mod organizat. într-o a- 
semenea consfătuire, de 
pildă, am reținut intere
sul pe care îl au muncitorii 
marilor unități industriale 
din oraș pentru organiza
rea unor cantine-restaurant 
bine dotate și aproviziona
te corespunzător. Nu era 
deci vorba de amenajarea 
unei unități la care ape
lează un număr restrîns de 
oameni, ci de complexe se
rioase pentru alimentația 
zilnică a mii și mii de ce? 
tățeni. Cum am procedat ? 
După consfătuire am pus 
în mișcare tot aparatul 
nostru de specialitate, ast
fel incit să îmbunătățim a- 
provizionarea, să reorgani
zăm localurile, să înfiin
țăm microcentre de ali-

tnentație în secțiile uzine
lor, să deschidem cîteva 
centre alimentare unde lu
crătorii întreprinderilor, 
cît și cetățeanul de Pe 
stradă, pot comanda pe loc 
mărfurile dorite. Se poate 
afirma că am obținut re
zultate bune. , Diversifica
rea produselor puse în vîn- 
zare — preparate și semi-

restaurant (crescătorii de 
păsări și porci, de exemplu), 
va urmări reutilarea can
tinelor și extinderea ac
tivității acestora, va diver
sifica în continuare pre
paratele și semipreparatele 
alimentare ș.a.m.d.

Paralel cu reorganizarea 
cant.inelor-restaurant, ne 
spunea în continuare direc-

Servicii publice 

atente ■ la preferințele

DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERILOR 
COMERCIALE BRAȘOVENE

preparate — faptul că la 
aceste centre de consum 
public se vinde ieftin (cu 
prețuri de cantină, de bu
fet de incintă sau de ca
tegoria a Il-a) le-au adus 
o asemenea popularitate în 
oraș, incit acum apelează 
^constant Ia serviciile can- 
tinelor-restaurant 14—15 
mii de oameni !

I.C.S.-Brașov are însă 
intenția de a îmbunătăți in 
așa măsură activitatea la 
care ne-am referit, 1 încît 
centrele de alimentație pu
blică de pc lîngă uzină să 
polarizeze interesul între
gului oraș. Pentru înde
plinirea acestui scop, co
merțul va înființa în viito
rul apropiat diverse secții 
anexă pe lingă cantinele-

torul, am pus la dispoziția 
brașovenilor și 8 unități 
„Gospodina". Pentru că în 
alte orașe — și, la început, 
chiar în Brașov — aceste 
unități nu reușeau să aibă 
o prea mare „priză" la 
public, am încercat, discu- 
tind direct în magazine cu 
cetățenii, să aflăm care 
sînt cauzele. Ce-am con
statat ? Că preparatele ofe
rite — în special din cele 
care se găseau și la „Ali
mentara" — nu erau de na
tură să ducă )a economisi
rea timpului petrecut de 
gospodine în bucătărie ; că 
se punea în vînzare un sor
timent restrîns de prepara
te ; că amplasarea unită
ților era necorespunzătoare 
ș.a.m.d.

...Propunem cititorilor o 
paranteză în care vom 
descrie cele văzute, de cu- 
rind, în magazinele „Gos
podina" din Brașov. In 
aproape toate unitățile de 
acest fel găsești din abun
dență o mare varietate de 
preparate și semipreparate 
culinare. Am numărat sor
timentele expuse la „Gos
podina" din centrul orașu
lui. Erau 60 1 Nici mai 
mult, nici mai puțin. Prețu
rile erau și ele convena
bile (Ia fel, sau cu foarte 
puțin mai mari, decît cele 
practicate în magazinele 
„Alimentara"). Iată și am
plasarea acestor „fabrici" 
alimentare : una lîngă fa
brica de tricotaje, două la 
„Steagul- roșu", alta în 
piața orașului etc. Nu ne-a 
mai mirat deloc faptul că 
la aceste unități a început 
să fie aglomerație, că ele 
au acum o rentabilitate 
convenabilă, că datorită lor 
și, în mare măsură, canti- 
nelor-restaurant, planul de 
desfacere al I.C.S.-Brașov 
a fost depășit, pe ultimele 
10 luni, cu peste 1 550 000 
Iei.

Desigur, cele expuse 
pînă aici nu evidențiază 
decît în parte preocupările 
comerțului alimentar din 
Brașov pentru satisfacerea 
cerințelor actuale ale con
sumatorilor. Extinderea șl 
îmbunătățirea serviciilor — 
care, bineînțeles, și aici e 
încă în curs de perfecțio
nare — s-a realizat și se 
realizează ca urmare a 
unor măsuri organizatorice 
perseverente (pentru pro
filări și reprofilări de lo
caluri. pentru diversificare 
și calificarea cadrelor etc.), 
a unor intense t consultări 
cu publicul și a consec
venței cu care organizato
rii unităților de largă uti
litate cetățenească lucrea
ză în domeniul lor de acti
vitate. în, ce ne privește, 
am fi bucuroși să aflăm 
că din experiența comerci- 
anților de la Brașov și 
din alte orașe au învățat 
și alții.

G. GRAURE
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„Aprobăm și susținem cu hotărire tezele, aprecierile și prevederile cuprinse in proiectele do
cumentelor programatice ale Congresului al Xl-lea al P.C.R.- documente care, pe temelia succeselor 
dobîndite in construcția socialismului, prefigurează chipul de miine al patriei noastre: comunismul".

. ■*'

„Ne facem mesagerii hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, susținind din toată 
inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului, pentru 
marile sale merite in elaborarea și aplicarea consecventă a liniei politice interne și externe a P. C. R.",

BACĂU
Din telegramă

însuflețiți de marele eveniment politic al acestui 
an — Congresul al Xl-lea al P.C.R. — noi, partici- 
panții la Conferința organizației județene de partid 
Bacău, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
care trăiesc și muncesc pe aceste frumoase meleaguri 
ale patriei, vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar 
general, că am dezbătut cu o înaltă responsabilitate 
partinică documentele programatice ce vor fi prezen
tate marelui forum comunist și, în lumina lor, am 
analizat în spirit critic și autocritic întreaga noastră 
activitate, am stabilit noi măsuri de continuă îmbu
nătățire a muncii, în vederea obținerii de rezultate 
superioare în viața economică, politică și social-cul- 
turală a județului.

Exprimăm și cu acest prilej deplina și entuziasta 
noastră aprobare față de mărețele idei cuprinse în 
proiectul de Program, față de însuflețitoarele preve
deri ale proiectului de Directive, față de importan
tele Teze ale Comitetului Central pentru Congres, 
aceste istorice documente aflîndu-se în deplină con
cordanță cu năzuințele, cu interesele fundamentale 
ale poporului român și constituind un strălucit exem
plu de soluționare marxist-leninistă creatoare a ce
rințelor pe care le ridică progresul neîntrerupt al so
cietății românești pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintării neabătute spre 
comunism. Proiectele documentelor demonstrează 
înalta responsabilitate cu care partidul nostru se 
preocupă de rezolvarea problemelor vitale ce privesc 
destinele contemporane și viitoare ale României so
cialiste.

Și în aceste- momente, gîndurile și sentimentele 
noastre profunde se îndreaptă către dumneavoastră, 
care sînteți inițiatorul cutezătorului program de înflo
rire multilaterală a României socialiste. Prin activi
tatea prodigioasă ce o desfășurați ca secretar general 
al partidului și președinte al Republicii — minunat 
model de înaltă dăruire pentru binele poporului, de 
patriotism înflăcărat și internaționalism consecvent — 
ați cîșligat deplin și definitiv încrederea și dragostea 
întregii națiuni, care vede în dumneavoastră un emi
nent conducător revoluționar, exemplu de cutezanță 
creatoare, de competență și clarviziune politică.

în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor aces
tor străbune meleaguri moldovene — se spune în 
continuare în telegramă — conferința a dat mandat 
delegaților ce ne vor reprezenta la Congresul al 

. Xl-lea să susțină din toată inima realegerea dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar general al partidului.

Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că 
prețioasele dumneavoastră indicații, date cu prilejul 
vizitelor în județul nostru, au fost aduse la îndepli
nire. Sintem mindri să vă raportăm că prevederile 
planului producției globale industriale a județului pe 
primii 4 ani ai cincinalului au fost îndeplinite la data 
de 5 noiembrie, creîndu-se posibilitatea realizării 
unei producții suplimentare, pînă la sfîrșitul anului, 
în valoare de 2,2 miliarde lei. Aceasta va fi concre
tizată în peste 10 000 tone cărbune, 500 000 tone pro
duse petroliere, 2 600 tone antidăunători, 3 000 tone 
cauciuc sintetic, 12 000 tone mase plastice, 5 000 tone 
hîrtie, mobilă in valoare de 140 milioane lei, confecții 
textile de aproape 350 milioane lei și alte importante 
produse cerute de economia națională.

Rezultate bune au obținut și oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Bacău. Producția cerealieră, în 
perioada 1971—1974, a sporit cu peste 400 kg la hec
tar față de media realizată în cincinalul precedent. 
In 1974 am obținut cea mai mare producție medie de 

v porumb cunoscută vreodată în agricultura județului.
1 Succese deosebite s-au obținut și în celelalte do
menii de activitate, o atenție deosebită acordindu-se 
educării politico-ideologice a oamenilor muncii, asi
gurării unor condiții cit mai bune de muncă .și viață 
celor ce muncesc, dezvoltării învățămîntului, artei și 
culturii.

In numele celor peste 65 000 de comuniști ai jude
țului Bacău, în numele tuturor celor ce muncesc și 
trăiesc in această parte a țării, noi, participanții la 
Conferința organizației județene de partid Bacău, ne 
angajăm să acționăm cu și mai multă hotărire, cu 
entuziasm și fermitate revoluționară pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de termen și vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort pentru a traduce 
în viață neabătut hotărîrile pe care le va adopta Con
gresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.

Hotărire a Conferinței
Pătrunși de sentimente de cea mai aleasâ stimă, 

dragoste și profundă recunoștință pe care partidul, 
întregul popor ie nutresc față de cel mai iubit fiu 
al națiunii, neobosit militant și om'politic, condu
cător încercat, patriot înflăcărat și internaționalist 
consecvent, eminentă personalitate a lumii contem
porane, tovarășul Nicolae Ceaușescu — de activi
tatea căruia sint strîns legate marile realizări do
bîndite de țara noastră pe cafea construcției so
cialiste — participanții la Conferința organizației ju
dețene Bacău a P.C.R., dînd o înaltă apreciere po
liticii generale a partidului, exprimă atașamentul lor 
profund față de cel care întruchipează cele mai 
nobile trăsături ale poporului român, care și-a con
sacrat și-și dedică întreaga viață și putere de muncă 
cauzei celor ce muncesc, victoriei socialismului și 
comunismului în România.

întreaga politică internă și Internațională, toate 
transformările înnoitoare petrecute, marile succese 
obținute în întreaga viață economico-socială in pe
rioada de după Congresul al IX-iea poartă am
prenta personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a imprimat activității partidului un suflu înnoi
tor, dinamic, de înaltă exigență și responsabilitate 
pentru destinele patriei.

Conferința organizației |udețene Bacău a Parti
dului Comunist Român, dînd glas dorinței fierbinți 
șl voinței unanime ale celor peste 65 000 de comu
niști, exprimate cu prilejul adunărilor și conferin
țelor de dări de seamă și alegeri, ca și ale tuturor 
oamenilor muncii care trăiesc pe aceste meleaguri, 
hotărăște să susțină cu entuziasm propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Con

gresul al Xl-lea, în înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Roman.

Hotărîrea noastră pornește din convingerea că 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului asigură în modul 
cel mai responsabil destinele prezente și viitoare 
ale patriei noastre, continuarea neabătută a unei 
politici înțelepte, în deplină concordanță cu inte
resele națiunii, întărirea continuă a unității parti
dului, a întregului popor în jurul partidului, promo
varea cu consecvență a normelor vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și statului nostru reprezintă pentru 
întregul popor o garanție a amplificării succeselor de 
pînă acum, a transpunerii întocmai în viață a pro
gramului și hotărîrilor însuflețitoare ce vor fi adopta
te la Congresul al Xl-lea al P.C.R., a liniei politice 
generale interne și externe, a ridicării României pe 
noi trepte ale progresului și civilizației, a prospe
rității șl fericirii întregului nostru popor.

Candidași pentru organele centrale 
ale partidului

Agurița Alecsandrescu, Filimon Ardeleanu, Con
stantin Băbălău, Ștefan Croitoru, Nicolae Gavri- 
Icscu, Costache Lăcătușu, Vasile Malinschi, Octa
vian Paler, Constantin Pascu, Dumitru Potoroacă, 
Leonte Răutu, Gheorghe Roșu.

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

: tovarășului Nicolae Ceaușescu,
hotărîri ale couferiMțelbif

BKTRSTA-
a

NĂSÂUD

Din telegramă
Participanții la Conferința organizației județene 

Bistrița-Năsăud a P.C.R., in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și 
germani — de pe cuprinsul județului, in consens 
deplin cu hotărîrile adunărilor și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri, exprimăm deplina noastră 
aprobare și cele mai înalte sentimente de atașament 
fată de politica internă și externă a partidului și 
statului nostru, îndreptată spre realizarea nobilelor 
idealuri ale socialismului și comunismului, asigurării 
păcii în lume.

Conferința organizației noastre județene a con
stituit o manifestare plenară a aprobării documen
telor pentru Congresul al Xl-lea al partidului, pro
iectul de Program — cartă de aur a mersului nos
tru spre comunism — proiectul de Directive, Tezele 
C.C. al P.C.R., a hotărîrii ferme a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județ de a nu 
precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exempla
ră a istoricelor hotărîri pe care le va adopta înal
tul forum al comuniștilor în vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

în aceste clipe înălțătoare, gîndurile și sentimen
tele noastre cele mai nobile se îndreaptă spre dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, inițiatorul cuteză
torului program de dezvoltare multilaterală a Româ
niei, bărbat destoinic și eminent conducător revolu
ționar, luptător consecvent pentru interesele poporu
lui român, militant de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Exprimind voința unanimă a comuniștilor, a tu
turor locuitorilor județului, conferința dă mandat 
delegaților care ne vor reprezenta la Congresul al 
Xl-lea al partidului să susțină cu toată ființa lor re
alegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român, garanție sigură a înălțării Româ
niei pe noi culmi ale progresului și civilizației, ale 
bunăstării și fericirii întregii noastre națiuni.

Angajați cu toate forțele în înfăptuirea politicii 
partidului nostru, comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din județ întîmpînă Congresul al Xl-lea al 
partidului cu succese însemnate în toate domeniile 
de activitate. în acești ani, județul nostru a cunos
cut o puternică înflorire, rod al politicii profund 
științifice a partidului, al grijii permanente ce o a- 
cordați dezvoltării continue a acestor meleaguri. 
Această dezvoltare se reflectă în creșterea în acest 
cincinal a producției industriale de peste două ori, 
față de 1970, și de peste 12 ori față de 1938.

Răspunzînd prin fapte grijii și atenției pe care 
le-o poartă conducerea partidului, oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri, integrați în efortul între
gului popor pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen, au dat peste plan însemnate cantități de 
produse, printre care 2 400 tone minereu complex, 
peste 1 000 mc prefabricate, din beton armat, 55 tone 
hîrtie, 100 tone unt și peste 100 tone carne de porc. De 
asemenea, însemnate cantități de produse s-au livrat 

lâ export, sarcinile pe patru ani la acest indicator 
fiind realizate cu 90 de zile înainte de termen.

Minunatele perspective ce se deschid județului 
nostru în viitorul cincinal, prin volumul sporit de 
aproape 4 ori al investițiilor, cît și prețioasele în
drumări ce ni le-ați dat cu prilejul recentei vizite 
de lucru ne mobilizează și mai mult, angajîndu-ne, 
cu trup și suflet, în marea întrecere, socialistă pentru a 
da viață sarcinilor mărețe ce ne revin în această 
perioadă.

Onorîndu-ne mandatul încredințat de comuniștii pe 
care îi reprezentăm la această conferință, asigurăm 
conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom . munci 
fără preget pentru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din documentele celui de-al. Xl-lea 
Congres al partidului, adueîndu-ne din plin contri
buția la făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

Hotărire a Conferinței
Delegații și invitații, participanți la lucrările Con

ferinței județene Bistrița-Năsăud a P.C.R. din 13 no
iembrie 1974, exprimînd gîndurile, simțămintele șl 
voința unanimă a comuniștilor, afirmate cu prilejul 
adunărilor generale și conferințelor de dări de seamă 
și alegeri, a tuturor oamenilor muncii — români, ma
ghiari și germani — care trăiesc și muncesc pe 
meleagurile Bistriței șl Năsăudulul, alăturîndu-se din 
adîncul inimilor, cu entuziasm și legitimă mindrie 
comunistă, voinței întregii națiuni române, a între
gului popor, au hotărît să propună înaltului forum 

ai comuniștilor — Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român — ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai Iubit fiu al patriei,' omul care întruchipează 
toate gîndurile și năzuințele noastre spre o viață 
fericită, liberă și demnă, omul care a imprimat în
tregii noastre vieți politice, economice și sociale 
un suflu înnoitor, de activitatea căruia sînt indi
solubil legate toate marile noastre izbînzi și al că
rui nume va rămîne încrustat cu litere de aur în 
memoria pămîntului românesc, să fie reales în func
ția de secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
această înaltă funcție’constituie pentru prezentul și 
viitorul patriei noastre chezășia amplificării succe
selor de pînă acum, a realizării și înfăptuirii neabă
tute a nobilelor Idealuri ale societății socialiste și 
comuniste, spre binele și fericirea întregii noastre 
națiuni.

Exprimîndu-ne prin votul nostru unanim dorința^ 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales ca 
secretar general al partidului nostru, sîntem în același 
timp hotărîți ca, urmînd exemplul său de pricepere, 
clarviziune și .fermitate comunistă, de patriotism în
flăcărat, respectînd neabătut prețioasele indicații pe 
care le-am primit din partea secretarului general 
cu prilejul recentei vizite de lucru în județul nostru, 
să facem tot ce depinde de noi pentru ca hotărî
rile Congresului al Xl-lea al partidului, ce deschid 
perspective atît' de minunate și județului Bistrița- 
Năsăud, să fie îndeplinite în întregime.

Trăiască secretarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu I

Candidați! perrfru organele centrale 
ale partidului

Mihai Anastasescu, Andrei Barta, Gavril Beșa, 
Adalbert Crișan, Florian Dănălache, Coslache 
Moisă Costieă, Cornel Pacoste, loan Retegan, An
drei loan Weingărtner.

Din telegramă
Conferința organizației județene de partid Buzău, 

dezbătînd într-un spirit de înaltă responsabilitate 
partinică proiectele de Program și de Directive pen
tru cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R., Tezele Co
mitetului Central — documente de excepțională în
semnătate teoretică și practică, ce prefigurează viito
rul luminos al României socialiste — iși exprimă, în 
numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, al 
locuitorilor de pe aceste străvechi meleaguri româ
nești, devotamentul nemărginit, atașamentul profund 
față de întreaga politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărîrea nestrămutată de 
a-și dedica întreaga lor capacitate, elanul, cutezanța 
și gindirea creatoare înfăptuirii hotărîrilor ce vor fi 
adoptate.

în atmosfera de însuflețire și avînt ce caracteri
zează întreaga viață social-politică a țării, delegații la 
conferință dau glas sentimentelor de profundă admi
rație și respect ale comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii din județ, față de întreaga dumneavoastră 

viată și activitate, de revoluționar încercat șl Inter
naționalist consecvent, față de clarviziunea, spiritul 
creator și profundul realism politic pe care dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar general, le impri
mați în toate domeniile vieții politice, economice și 
sociale, pentru a ridica România socialistă pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Răspunzînd voinței celor peste 58 000 comuniști din 
județul Buzău, ne alăturăm cu însuflețire propunerii 
ca dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales de Congresul al 
Xl-lea în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Deplina unanimitate cu 
care comuniștii, întregul nostru popor susțin această 
propunere reflectă adeziunea profundă a întregii na
țiuni române la politica Partidului Comunist Ronjiân, 
coeziunea în jurul conducerii sale, încrederea de
plină că programul măreț ce 1 se înfățișează va de
veni o realitate vie.

Sub conducerea organizăției județene de partid 
Buzău, toți oamenii muncii se angajează să nu pre
cupețească nici un efort pentru a aplica, și promova 
neabătut politica partidului și statului nostru, să ac
ționeze fără preget, demn și responsabil, pentru rea
lizarea cincinalului înajnte de termen. Folosim acest 
prilej pentru a informa conducerea . partidului, pe 
dumneavoastră personal, că pînă îp prezent am rea
lizat o producție suplimentară de 760 milioane lei, 
față de prevederile inițiale de plan ; totodată, am în
registrat progrese pe linia reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție, diversificării și îmbunătățirii ca
lității produselor. Prin mai buna organizare a mun
cii pe șantierele de investiții, au fost puse, în func
țiune, cu 4 pînă la 6 luni mai devreme decît terme
nul planificat, noi capacități de producție la între
prinderea de sîrmă și produse din sîrmă, întreprin

derea mecanică de utilaj tehnologic și întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice Buzău. Totodată, ne 
angajăm să organizăm astfel activitatea economică a 
anului viitor îneît să realizăm, peste prevederile ini
țiale ale cincinalului, o producție de aproape 2 mi
liarde lei, pentru a asigura o bază temeinică înfăp
tuirii Directivelor Congresului al Xl-lea cu privire 
la planul cincinal 1976—1980.

. în numele tuturor locuitorilor județului, vă asigu- 
răm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu hotărire, cu nestăvilit avînt, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, pehtru ca tot ceea ce hotă
răște partidul, conducerea sa să devină faptă, pentru 
ca România să se înalțe tot mai demnă și prosperă 
în rîndul țărilor avansate din punct de vedere eco
nomic, apropiindu-și viitorul comunist, strălucit pre
figurat în Programul partidului.

Hotărire a Conferinței
în numele celor peste 58 000 membri de partid, 

al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile bu- 
zoiene, Conferința organizației de partid județene 
Buzău, dînd glas dorinței fierbinți exprimate în adu
nările și conferințele pentru dări de seamă șl ale
geri, hotărăște în unanimitate susținerea propunerii 
ca, la cel de-al Xl-lea Congres al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și destoinic 
fiu al poporului, să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Hotărîrea noastră se întemeiază pe profunda pre
țuire pe care comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Buzău o acordă activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în decursul întregii 
sale vieți, consacrate binelui poporului, cauzei re
voluționare, construirii socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

Marile succese obținute de poporul nostru în în
treaga viață economico-socială, mai ales după Con
gresul al IX-lea, sînt indisolubil legate de vasta ac
tivitate politico-organizatorică a partidului, a con
ducerii sale și, în mod deosebit, de munca neobo
sită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de contribuția sa inestimabilă la elaborarea și fun
damentarea liniei generale politice Interne și ex
terne a partidului și statului nostru, precum și la 
aplicarea ei în viață — soldată cu strălucite suc
cese în toate domeniile construcției socialiste.

Politica creatoare, științifică, a „partidului, toate 
sarcinile și obiectivele cutezătoare poartă amprenta 
personalității secretarului general al P.C.R., care a 
imprimat întregii activități un suflu înnoitor, dina
mic, de înaltă exigență șJ responsabilitate pentru 
progresul patriei noastre, pentru ridicarea Româ
niei pe cele mai înalte culmi ale civilizației co
muniste.

Avîndu-I ca secretar general al partidului pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii, întregul po
por ou deplina siguranță că Istoricul Program ce va 
fi adoptat de Congresul al Xl-lea va fi înfăptuit exem
plar, că marile succese dobîndite pînă acum vor fi 
considerabil amplificate, că țara noastră va îna
inta neîntrerupt și în ritm rapid pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismului.

Dînd expresie deplină sentimentelor de pro
fundă dragoste și înaltă prețuire ale comuniștilor, 
ale tuturor locuitorilor județului, Conferința orga
nizației județene de partid Byzău se alătură întru 
totul dorinței manifestate de partid, de întregul po
por, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit ex

ponent al Intereselor națiunii noastre, să fie din nou 
învestit de către Congresul al Xl-lea cu funcția de 
mare răspundere și covîrșitoare însemnătate poli
tică de secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Candidați! pentru organele centrale 
ala partidului

Ion Antonică, Nicolae Bădicu, Gheorghe Bo- 
bocea, Stan Cazan, Dumitru Călugăru, Chivu 
Stoica, Ion Coman, George Macovescu, Constantin 
Scarlat, Ion Sîrbu, Cosma Zaharia.

■ GORJ •
Din telegramă

Conferința organizației județene Gorj a P.C.R.; 
desfășurată azi, 13 noiembrie 1974, sub semnul maltei 
responsabilități partinice, într-o atmosferă de puter
nic avint politic, determinat de ampla dezbatere a 
documentelor ce vor fi adoptate de marele forum al 
comuniștilor români — Congresul al Xl-lea — fă- 
cîndu-se ecoul celor mai alese gînduri și simțiri ale 
membrilor de partid, ale tuturor locuitorilor acestei 
străbune vetre românești, declară în mod solemn ade
ziunea lor înflăcărată la politica internă și externă a 
partidului,_ dă o înaltă apreciere neobositei și rodni
cei activități desfășurate de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al 
poporului român, conducător eminent al națiunii noas
tre socialiste.

în aceste momente de bilanț, de îndrăzneață scru
tare a viitorului — se arată în continuare în tele
gramă — parcurgem, cu gîndul înflăcărat de bucurie 
și emoție, drumul ascendent ab județului Gorj, iar 
sufletele ne sînt pline de satisfacție pentru faptul că 
și pe aceste străvechi meleaguri; ca peste tot în Româ
nia, însemnele transformărilor sbcialiste sînt prezente 
în peisajul economiei noastre moderne, în viața pros
peră și în noul profil spiritual al cetățenilor.

în fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, în insti
tuțiile de învățămînt și cultură, oamenii muncii gor- 
jeni, mobilizați de un înalt patriotism, de luminosul 
dumneavoastră exemplu, acționează cu energie spre 
a face județul lor mai bogat și mai frumos, pentru a 
contribui tot mai mult la dezvoltarea socialistă multi
laterală a țării.

Vă raportăm, tovarășe secretar general, că, în pri
mele. 10 luni ale anului 1974, planul producției globale 
industriale a fost realizat în proporție de 101 la sută, 
al producției-marfă — de 102,8 la sută, al prestărilor 
de servicii — de 103,3 la sută, iar investițiile în pro
porție de 84,5 la sută la total și 79,8 la sută la con- 
strucțiî-montaj ; sarcinile la export au fost depășite 
pe patru ani ai cincinalului cu peste 200 milioane lei 
valută. Cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți lucrători 
de _pe ogoarele^ Gorjului au încheiat campania agri
colă de toamnă și, cu toate condițiile naturale mai 
puțin favorabile, vom reuși să realizăm sarcinile și 
angajamentele asumate privind livrările la fondul 
central de produse agricole al statului.

Dezbaterea proiectelor de Program și Directive, a 
Tezelor Comitetului Centrai, aprobarea deplină a 
acestor documente, însușirea conținutului și spiritului 
lor de idei catalizează conștiința comuniștilor, a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc în Gorj, generează noi 
și efervescente energii în. marea operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism. Noi vedem în aceste documente 
programul devenirii noastre comuniste și vă încredin
țăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci cu pasiune și devotament pentru mate
rializarea lor deplină. Documentele de incomensu
rabilă valoare teoretică și practică pentru destinele 
partidului și ale patriei — proiectele de Program și 
de Directive, Tezele Comitetului Central pentru Con
gresul al Xl-lea — poartă amprenta calităților dum
neavoastră excepționale, tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— dinamismul și cutezanța în gindire, spiritul de ab
negație și totală dăruire pentru libertatea și inde-

■ pendența patriei, preocuparea constantă pentru desti
nele umanității. Toate acestea au stat la baza hotă- 
ririi adoptate de conferința organizației jude
țene, în numele tuturor comuniștilor și a celor ce 
trăiesc și muncesc pe meleagurile gorjene, prin care 
susținem propunerea ca la Congresul al Xl-lea să fiți 
reales în înalta funcție de secretar general al parti
dului — aceasta constituind o garanție a înfăptuirii cu

> succes a grandioaselor perspective ale scumpei noastre 
patrii.

în același timp, delegații noștri au primit mandatul 
de a susține și aproba raportul Comitetului Central 
cu privire la activitatea desfășurată de partid în pe
rioada dintre Congresul al X-lea și Congresul al 
Xl-lea ale partidului, Programul partidului, Directi
vele privind dezvoltarea economico-socială a României 
în perioada cincinalului 1976—1980 și liniile directoare 
ale acestei dezvoltări pină în 1990, Normele eticii și 
echității socialiste — documente de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea Româ
niei pe calea edificării comunismului — precum și 
modificările ce vor fi aduse unor prevederi ale statu
tului și celelalte hotăriri și rezoluții ce vor fi supusa 
aprobării Congresului.

Vă încredințăm și ne angajăm că, sub conducerea 
comitetului județean de partid ales astăzi, materia- 
lizind îndemnurile dumneavoastră, puternic reliefata 
și cu prilejul vizitei de lucru efectuate recent în Gorj, 
vom ridica permanent cota eforturilor creatoare spre 
a îndeplini înainte de termen sarcinile actualului 
cincinal, că nu va exista pentru noi nimic mai presus 
decît hotărîrea de a acționa fără preget în vederea 
înfăptuirii mărețelor obiective politice, economice și 
social-culturale ale etapei făuririi societății socialista 
multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism, 
de a face tot mai strălucitor chipul patriei hoastra 
dragi — Republica Socialistă România.

Hotărire a Conferinței
Dînd glas gînduriior și sentimentelor de profundă 

dragoste și caldă recunoștință, de aleasă stimă șl
■ prețuire ale comuniștilor, ale tuturor cetățenilor de 

pe întreg cuprinsul județului, voinței exprimate in 
adunările și conferințele pentru dări de seamă șl

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SClNTEIA — joi 14 noiembrie 1974

(Urmare din pag. a IlI-a)
alegeri, . în toate colectivele de muncă, în consens 
cu întregul nostru popor, Conferința organizației ju
dețene Gorj a P.C.R. hotărăște în unanimitate să 
susțină propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales, la cel de-al Xl-lea Congres, în înalta 
funcție de secretar general al P.C.R.

Această arzătoare dorință și hotărîre izvorăște 
din conștiința noastră limpede și nestrămutată a 
Identității dintre năzuințele fundamentale ale po
porului și politica internă și externă marxist-leni- 
nistă a partidului, caracterizată printr-un profund 
umanism și realism, largă perspectivă și clarviziune 
științifică al cărei strălucit exponent este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Fiecare comunist, fiecare locuitor al acestor stră
bune meleaguri are convingerea de neclintit că tot 
ce am dobîndit în edificarea noii orînduiri, marile 
succese obținute de poporul român, îndeosebi după 
cel de-al IX-lea Congres al partidului, sînt organic 
legate de activitatea rodnică, neobosită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de înalta sa capacitate po- 
litico-organizatorică, teoretică și practică, de spiri
tul său dinamic, vizionar. Politica internă și externă 
a partidului, ritmurile impresionante ale dezvoltării 
noastre economico-sociale, prestigiul de care se 
bucură România socialistă pe toate meridianele 
globului, chipul comunist al țării — magistral prefi
gurat în documentele celui de-al Xl-lea Congres — 
poartă amprenta personalității secretarului general 
al partidului, care a imprimat în Întreaga activitate 
de partid și de stat un suflu înnoitor, de înaltă exi
gență șl responsabilitate pentru destinele patriei.

Prin această hotărîre, conferința organizației ju
dețene de partid exprimă adeziunea totală ia do
cumentele ce vor fi adoptate de Congresul al Xl-lea, 
la întreaga politică a partidului, prețuirea nemărgi
nită a noastră, a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii gorjeni, acordată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încrederea- nestrămutată că realegerea 
sa în funcția de secretar general al partidului 
constituie o condiție esențială a înfăptuirii cu succes 
a programului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

' Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Grigore Beuran, Gheorghe Boldur, Lina Ciobanii, 
Gheorghe Constantinescu, Constantin Drăgoescu, 
Elena Harisiad, Ion Jescu, Gheorghe Paloș, Con
stantin Poarcă, Vasilc Pungan, Vasile Vaida.

HARGHITA
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid Harghita, 
dezbătind intr-o atmosferă de înaltă responsabilitate 
comunistă documentele pentru cel de-al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, pătrunsă de un 
fierbinte sentiment de mîndrie patriotică, de atașa
ment profund față de întreaga politică internă și ex
ternă a partidului, iși exprimă, in numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii români și maghiari 
din această parte a țării, adeziunea deplină și apro
barea unanimă, faț^, de proiectul de Program , al par
tidului, proiectulde Directive și Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congres, documente care prefigurează viito- 
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rul luminos al patriei, Ia elaborarea cărora dumnea
voastră ați adus o contribuție hotărîtoare, conferin- 
du-le clarviziune, rigoare științifică, cutezanță revo
luționară.

Dorim să ne exprimăm și cu acest prilej dragostea 
și atașamentul nostru profund față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care vă închi
nați cu devotament și abnegație întreaga viață și 
activitate partidului, luptei pentru fericirea poporu
lui, cauzei, socialismului și comunismului, a frăției 
dintre popoare, triumfului progresului și păcii in 
lume.

Marile înfăptuiri ale poporului nostru obținute în 
edificarea noii societăți se leagă pentru totdeauna de 
numele dumneavoastră, de calitățile de înțelept con
ducător, cutezător vizionar marxist-leninist, de în
flăcărat patriot, exemplu măreț de omenie, cinste și 
demnitate, luptător de înaltă principialitate comu
nistă pentru afirmarea consecventă a deplinei ega
lități in drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre, 
fără deosebire de naționalitate. •

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că în conferință am făcut o amplă și multila
terală analiză a activității desfășurate de comitetul 
județean, de organele și organizațiile de partid, de 
comuniști, de toți oamenii muncii din județ, pentru 
traducerea în viață a sarcinilor ce ne-au revenit din 
hotăririle Congresului al X-lea al partidului și Con
ferinței Naționale din 1972. Totodată, intr-un spirit 
de înaltă responsabilitate, am stabilit noi măsuri în 
vederea îndeplinirii înainte de termen a sarcinilor 
actualului cincinal și a pregătirii temeinice a pla
nului pentru perioada 1976—1980.

Raportăm conducerii partidului și statului, dumnea
voastră personal, hotărîrea noastră de a îndeplini cu 
aproape 4 luni mai devreme sarcinile inițiale ale ac
tualului cincinal, ceea ce se va concretiza intr-un 
spor al producției globale de peste 1,3 miliarde lei. 
La producția marfă și prestări de servicii vom în
deplini cu 11 luni înainte de termen prevederile pla
nului cincinal, obținînd peste sarcinile inițiale cel 
puțin 292 milioane lei. Vă informăm, de asemenea, 
că la 10. august 1974 ne-am îndeplinit cu un an și 
cinci luni mai devreme sarcinile zde export prevăzute 
pe întregul cincinaj. Pînă la finele anului 1975 vom 
realiza și livra suplimentar la export produse în va
loare de peste 300 milioane lei valută.

Acum, în preajma marelui eveniment din viața 
partidului nostru și a țării, năzuințele tuturor oame
nilor muncii din județul Harghita converg spre am
plificarea succeselor obținute pentru a pune temelie 
trainică cincinalului 1976—1980,

Sîntem ferm hotărîți să înfăptuim cu succes toate 
sarcinile ce reies din documentele celui de-al Xl-lea 
Congres, hotărîre izvorîtă din hărnicia și priceperea 
oamenilor muncii harghiteni, din capacitatea mobili
zatoare a organizațiilor de partid, din însuflețirea ce 
animă întregul nostru popor, care știe că tot ceea ce 
face este spre binele și prosperitatea sa.

Conferința organizației județene de partid exprimă 
dorința tuturor oamenilor muncii români și maghiari 
din județul Harghita — unită cu dorința întregului 
nostru partid, a întregului popor — ca dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător 
de partid și de stat, fiul cel mai drag al partidului, 
și poporului nostru, să fiți reales în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român. A- 
ceastă fierbinte dorință am încredințat-o delegaților 
pe care, i-am ales să ne exprime în înaltul for ai 
comuniștilor. Noi vedem in realegerea dumneavoas
tră o chezășie a transpunerii în viață a mărețului 
program de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, 
garanția unei tot mai 
a scumpei noastre 
România.

puternice dezvoltări și înfloriri 
patrii — Republica Socialistă

Hotărîre a Conferinței
Exprimînd dorința fierbinte, unanimă și entuziastă 

a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii români și 
maghiari care trăiesc și muncesc în deplină unitate 
și frăție în județul Harghita, unindu-și voința cu cea 

a întregului partid și popor, conferința organizației 
județene de partid hotărăște în unanimitate să în
credințeze delegaților la înaltul forum al comuniști
lor— Congresul al Xl-lea-— mandatul de a alege 
în unanimitate în funcția de secretar general al par
tidului pe cel mai iubit fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Această hotărîre reflectă prețuirea noastră față 
de personalitatea șl activitatea neobosită, rodnică și 
multilaterală a tovarășului Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al partidului și președinte al Repu
blicii, consacrată înaintării ferice >și neabătute a pa
triei noastre pe calea socialismului și comunismului, 
sporirii continue a prestigiului României în lume.

Delegații șl invitații la conferință apreciază că dez
voltarea accelerată, multilaterală a județului Harghi
ta, profundele transformări socialiste ce au loc pe 
aceste meleaguri, ca și în întreaga țară, se datoresc 
grijii permanente a conducerii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de 
înflorirea acestor minunate plaiuri ale patriei. Dez
voltarea județului Harghita constituie, totodată, o 
mărturie grăitoare a politicii marxist-leniniste a par
tidului nostru, a realizării egalității depline în drep
turi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a făuririi unității și frăției de nezdrunci
nat între oamenii muncii români, maghiari și de alte 
naționalități din țara noastră, ă unirii tuturor for
țelor creatoare ale națiunii noastre socialiste în lup
ta pentru progresul și prosperitatea patriei noastre 
comune — Republica Socialistă România.

De aceea, conferința organizației județene de par
tid susține cu dorință fierbinte și din toată inima 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Român.

I

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Ladislau Bânyai, Maxim Berghianu, loan Bucur, 
Ludovic Fazeltas, Alexandru Kopăndi, Constantin 
Manolescu, Emerie Molnâr, Elena Petho, Dezideriu 
Szilăgyi, Petru Țăran, Iosif Vănyolos.

Din telegramă
Participanții Ia Conferința organizației județene 

Timiș a Partidului Comunist Român, reprezentanți 
ai celor peste 80 000 de comuniști, ai tuturor oame
nilor muncii — români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități — de pe meleagurile noastre, 
dau glas sentimentelor de profundă stimă și recu
noștință pe care le nutresc față de conducerea parti
dului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru modul exemplar în care asigurați 
mersul mereu ascendent ai României socialiste pe 
drumul progresului și civilizației, al făuririi unei vieți 
demne, înfloritoare, întregii noastre națiuni.

Exprimînd voirița comuniștilor, a tuturor locuito
rilor județului, conferința noastră și-a afirmat ade
ziunea totală, entuziastă, față de proiectele de Pro
gram și de Directive, față de Tezele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român pentru Congresul 
al Xl-lea al partidului — documente de excepțională 
importanță..pentru destinele poporului — și s-a an
gajat să asigure Înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
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insuflețitoare ce ne revin în grandioasa operă de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre comunism.

împreună cu întregul partid și popor, organizația 
noastră județeană de partid dă o înaită apreciere ro
lului hotărîtor pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați avut și îl aveți in 
elaborarea și înfăptuirea politicei interne și externe 
marxist-leniniste a partidului, contribuției decisive pe’ 
care o aduceți la soluționarea problemelor complexe 
ale dezvoltării societății noastre, grijii deosebite pe 
care o purtați împlinirii celor mai scumpe năzuințe și 
idealuri ale națiunii noastre socialiste. Este pentru 
noi toți un titlu de mîndrie faptul că activitatea dum
neavoastră neobosită, animată de sentimentele nobile 
ale patriotismului și internaționalismului proletar, 
minunatele însușiri ce vă caracterizează — spirit mi
litant creator, pasiune revoluționară, profund uma
nism, dăruirea și abnegația cu care acționați pentru 
fericirea poporului român, exemplara fermitate de 
care dați dovadă în promovarea idealurilor socialis
mului și comunismului, ale păcii, democrației și pro
gresului social — v-au atras admirația nu numai a 
oamenilor muncii din țara noastră, ci^ și a popoare
lor de pretutindeni, care vă consideră pe'drept cu- 
vint o personalitate de prim rang a lumii contempo
rane. De aceea, îndeplinind hotărîrea unanimă a co
muniștilor, a tuturor locuitorilor județului, Confe
rința organizației județene de partid Timiș susține 
cu entuziasm realegerea dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român, văzînd în a- 
ceasta o garanție sigură a înălțării continue a pa
triei pe treptele civilizației, progresului și bunăstării, 
ale socialismului și comunismului.

După ce prezintă amplu succesele dobîndite de oa
menii muncii, sub conducerea organizațiilor de par
tid, în industrie, agricultură, învățămint și cercetarea 
științifică, pe tărîm edilitar și social, telegrama a- 
rată : Conferința noastră a stabilit, ca un obiectiv 
central al muncii de partid, crearea tuturor condi
țiilor ca sarcinile actualului cincinal să fie îndepli
nite cu 90 de zile -mai devreme, ceea ce va permite 
județului nostru obținerea unei producții suplimen
tare de 4,5 miliarde lei față de prevederile inițiale, 
în acest scop, vom asigura mai buna folosire a capa
cităților de producție, vom lua măsuri energice în 
vederea dotării în cel mai scurt timp cu mașini șl 
agregate a spațiilor de producție construite și neuti
late, vom promova cu perseverență progresul tehni- 
co-științific în toate întreprinderile, vom acționa cu 
și mai multă fermitate pentru reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale, energie și combus
tibili, pentru gospodărirea rațională, eficientă a tu
turor resurselor materiale și financiare.

Concentrind eforturile lucrătorilor din agricultură, 
ale tuturor oamenilor muncii din județ,. în direcția 
încheierii grabnice a lucrărilor agricole de toamnă — 
potrivit măsurilor stabilite de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. — comitetul județean, organele și or
ganizațiile de partid vor milita, totodată, cu simț de 
răspundere pentru folosirea judicioasă a fondului 
funciar, pentru extinderea experienței pozitive, ast
fel incit în anul 1975 și în anii următorului cincinal 
să se obțină producții vegetale și animale mult spo
rite, care să permită creșterea substanțială a con
tribuției județului nostru la satisfacerea cerințelor 
populației, ale economiei naționale.

în programul adoptat de conferința organizației 
noastre județene de partid, un loc de seamă îl ocupă 
măsurile politice și organizatorice menite să asigure 
realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor de 
care este strins legată înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de conducerea 
a nivelului de 
muncesc.

Vă asigurăm 
pasiunea spre a da viață mărețelor obiective pe care 
le va stabili Congresul al Xl-lea al partidului, orga
nizația noastră județean^, comuniștii, toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate, sțrîns uniți in 

partidului pentru creșterea continuă, 
trai, material și spiritual, al celor ce

că, militînd cu toată răspunderea și

jurul conducerii partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, nu-și vor precupeți 
eforturile spre a fi la înălțimea misiunii de mare 

• răspundere ce le revine pentru a face să crească ne
încetat contribuția județului Timiș la grandioasa 
operă de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului pe pămintul României.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Timiș a Partidului 

Comunist Român, exprimînd voința fermă a -celor, 
peste 80 000 de comuniști, a tuturor oamenilor mun
cii -e români, germani, maghiari, sîrbi și de alte na
ționalități — care trăiesc și muncesc pe meleagurile 
județului nostru, se alătură din toată inima hotărîril 
de impresionantă unanimitate a întregului partid și 
popor ca, la Congresul al Xl-lea al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta func
ție de secretar general al Partidului Comunist 
Român. •

Voința noastră Izvorăște din profundul respect pe 
care, împreună cu toți cei ce muncesc din patria 
noastră,, îl nutrim față de proeminenta personalitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cărui contribuție 
hotărîtoare la elaborarea și’ înfăptuirea politicii știin
țifice marxist-leniniste a partidului s-a întruchipat 
în mărețele izbînzi pe calea dezvoltării economico- 
sociale a României, a progresului ei dinamic, neîn
trerupt spre culmile civilizației socialiste. Acest act 
de voință se întemeiază, deopotrivă, pe calda noastră 
recunoștință față de uriașul său aport la creșterea 
prestigiului internațional al partidului și statului 
nostru, ca urmare a promovării cu fermitate a prin
cipiilor ce garantează făurirea unei lumi mal drepte 
și mai bune, triumful Idealurilor păcii, democrației ți 
socialismului pe pian mondial.

Patriotismul său înflăcărat și Internaționalismul 
consecvent, profundul umanism, slujirea fără preget 
a intereselor fundamentale ale poporului, înaltul său 
spirit militant, cutezător, realismul robust, clarviziu
nea politică ce își găsesc expresie în aplicarea crea
toare a marxism-leninismului la condițiile concrete 
ale țării noastre, în analiza lucidă a fenomenelor și 
proceselor care au loc în dezvoltarea lumii contem
porane — sînt confirmate, încă o dată, de documen
tele programatice ale Congresului al Xl-lea al par
tidului, ce poartă pecetea strălucitei sale persona
lități.

Dînd expresie hotărîrii unanime a organizației 
noastre județene de partid, a tuturor locuitorilor ju
dețului, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în înalta funcție de secretar general al partidului, ne 
manifestăm încrederea nestrămutată că aceasta va 
constitui o garanție a îndeplinirii neabătute a obiec
tivelor pe care le va stabili Congresul al Xl-iea al 
partidului, a succesului înaintării poporului nostru 
pe drumul făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și mersul României spre comunism, a îm
plinirii celor mai scumpe idealuri și năzuințe al» 
întregii noastre națiuni.

t
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Candidafii peniru organele centrate 
ale partidului

Virgil Actarian, loan Anton. Maria Bradea. Ni- 
colae Doggendorf. loan Gluvacov, Ilediviga Mar
gareta Hauser, Manea Mănescu, George Micota1, 
Ilie Morodan, Iulia Pașca, Nicolae Pleșîță, Val
ter Roman, Iosif Andrei Roth, Ion Traian Ștefă- 
nescu, Emmerich Stoffel, Mihai Telescu.

IA ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Sesiune științifică
consacrată celui de-al Xl-lea

Congres al partidului
La București s-au desfășurat, 

miercuri, lucrările sesiunii științifice 
a Academiei Republicii Socialiste 
România consacrate celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului. Reu
niunea a prilejuit o amplă analiză, 
in lumina documentelor de partid ce 
urmează să fie adoptate de înaltul 
forum al comuniștilor, a realizărilor 
și perspectivelor de dezvoltare a ac
tivității de cercetare în domeniile 
fizicii, matematicii, chimiei, ,econo- 

- miei, istoriei, literaturii, agriculturii, 
geologiei etc.

Tratînd sintetic tematica complexă 
înscrisă în programele de cercetare 
din diverse sectoare, principalele di
recții de orientare a cercetărilor in 
etapa actuală și în următorii ani, co
municările, susținute de proeminente 
personalități, au prezentat o imagine 
cuprinzătoare a dinamicii activității 
științifice, a angajării plenare a spe
cialiștilor la soluționarea probleme
lor pe care le ridică construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in țara noastră.

în alocuțiunea inaugurală a reu
niunii, acad. Miron Nicoîescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, a subliniat semni
ficația acestei manifestări care încheie 
sesiunile filialelor Academiei consa
crate Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român.

Au fost prezentate, apoi, comuni
cări semnate de academicienii loan 
Ursu, Grigore Obrejeanu, Nicolae 
Giosan, Ștefan Pascu, Șerban Cio- 
culescu, de profesorii universitari 
Romulus Cristescu, Mihail Florescu, 
Virgil Ianovici, David Davidcscu, Tu- 
dorel Postolache. Emilian Dobrescu, 
Mircea Malița, loan Ceterchi, membri 
corespondenți ai Academiei.

în încheierea lucrărilor a fost a- 
doptat textul telegramei adresate 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, între 
altele :

Participanții la sesiunea științifică 
a Academiei Republicii Socialiste 
România — membri ai Academiei, 
specialiști din învățămint, cercetare 
și producție — și-au unit cu însufle
țire . glasul cu acela al întregului de
tașament puternic de oameni de crea
ție științifică și tehnică din România,

exprimîndu-și adeziunea lor , totală 
față de prevederile proiectului Pro
gramului Partidului Comunist Român 
și ale Directivelor Congresului al 
Xl-lea al partidului.

în comunicările prezentate Ia se
siune, membri ai Academiei Repu
blicii Socialiste România au arătat 
că, sub conducerea partidului și da
torită atenției deosebite și sprijinu
lui permanent pe care dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le acordați crea
ției științifice și tehnice, _ știința 
românească a parcurs o etapă de în
semnate realizări și are acum. în față 
un cimp întins de rodnică desfășu
rare pusă in serviciul celor mai înal
te țeluri : progresul multilateral al 
patriei, fericirea și bunăstarea po
porului, creșterea prestigiului Repu
blicii Socialiste România în lume.

Avînd mereu în față exemplul în- 
suflețitor de gindire științifică, pro
fund realistă și de continuă dăruire 
cauzei partidului și poporului pe care 
ni-1 oferă neobosita dumneavoastră 
activitate, se spujie în continuare in 
telegramă, oamenii de știință din 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia își exprimă hotărîrea de a-și dă
rui întreaga capacitate de muncă și 
creație peniru sporirea avuției ma
teriale și spirituale a României, pen
tru a ridica cercetarea științifică pe 
o treaptă calitativ superioară și a 
contribui la dezvoltarea economică, 
socială și culturală a țării, la asigu
rarea unui înalt grad de progres și 
civilizație pentru întregul nostru 
popor.

Membrii Academiei Republicii So
cialiste România vă înconjoară, cu 
profunda lor stimă și afecțiune și își 
exprimă voința unanimă și entuzias
tă ca în fruntea partidului și a des
tinelor tării să continuați a fi dum
neavoastră, luptătorul neobosit pen
tru apărarea independenței și suvera
nității patriei, conducătorul destoinic 
al tării pe drumul victoriei depline 
a socialismului și comunismului în 
România. Ei văd în realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român cea mai deplină garanție 
a tuturor înfăptuirilor noastre vii
toare. (Agerpres)

Adunări comemorative
Miercuri, 13 noiembrie; în munici

piul Arad a avut loc comemorarea 
tinerei comuniste OcSjco Terezia, 
care a trăit, a muncit și și-a jertfit 
viața (în toamna anului 1940), pe 
meleagurile arădene. Tot ieri a fost 
comemorat și Nikolaus Schmidt, 
scriitor proletar reprezentativ, de na
ționalitate germană, de la a cărui 
naștere’ s-au împlinit 100 de ani, și 
a cărui operă literară s-a identificat

cu aspirațiile de dreptate socială ale 
tuturor locuitorilor din această parte 
a țării. Cu prilejul adunărilor come
morative au avut loc, de asemenea, 
festivitățile de dezvelire a busturilor 
tinerei comuniste Ocsko Terezia și al 
scriitorului Nikolaus Schmidt, lucrări 
executate de sculptorii Veturia Ilica 
și Valeriu Brudașcu. (Constantin Si- 
mion, corespondentul „Seinteii").

Se poate spune, conform unor ex
presii consacrate, că turneul bucu- 
reștean al TEATRULUI MUNICIPAL 
„MARIA FILOTTI" DIN BRĂILA a 
constituit o reușită (pentru viața in
stituției) și un moment de interes 
(pentru viața culturală a Capitalei). 
S-a jucat cu săli pline ; titlurile pre
zentate, ca și spectacolele, au reținut 
efectiv atenția ; una din montări a 
stîrnit aprinse discuții pro și con
tra etc.

Afișul de turneu a inclus „Adîn- 
cimi“ de C. Chiriță, „Insula" de M. 
Sebastian și „Swanewit" de A. Strind
berg — așadar, un repertoriu divers, 
expresie a dorinței colectivului brăi- 
leari de 
movării 
tate cu 
pentru 
brăilean 
maturgiei 
brului „autor lo
cal" Mihail Se
bastian, și cu un 
alt criteriu, igno
rat uneori de alte 
teatre : relevarea 
unor texte ale te
zaurului univer
sal, necunoscute 
încă la noi.

Chiar dacă lip
sit de „greutatea" 
unei lucrări de 
mare amploare și 
adincime, turneul 
ni s-a părut demn 
imaginea pe care ne-a dat-o asupra 
posibilităților unui teatru din țară, 
asupra căutărilor, tentativelor aces
tuia de a-și cunoaște și apropia spec
tatorii, de a-și forma, cu „tact 
pedagogic", publicul specific, de a 
desfășura o activitate spirituală 
de’mereu sporită rezonanță. Edifica
tor, în discuția care a avut loc la 
A.T.M. cu prilejul spectacolelor brăi- 
lene, s-a afirmat într-un consens de
plin că suprema forță de atracție a 
teatrului este adevărul de viață, per
cutant, în actualitate, adevărul uman, 
dezbătut, căutat, comunicat, de la 
înălțimea scenei.

Se poate spune că toate spectaco
lele brăilene au stat sub pecetea a- 
cestui ideal, iar susținătorii lui au 
fost în primul rînd actorii — efortul 
lor de „valorificare scenică" ates- 
tînd, alături de talent, o înaltă con
știință civică.

Așa, de pildă, ceea ce a impus 
In montarea piesei lui C. Chiriță 
„Adîncimi" (despre care am scris cu 
altă ocazie) a fost tocmai capacita
tea actorilor (conduși de regizorul 
Yannis Veakis) de a conferi prin 
gesturile lor, prin felul in care au 
trăit situațiile dramatice — insufi
cient susținute, ba chiar „contraria
te" pe alocuri de replică — o neaș
teptată tensiune șl vibrație umană, 
un ton de mare sinceritate. Specta
colul a reușit să închege convingă
toare metafore ale căutării febrile, 
ale „descoperirii", ale asumării res-

a îmbina imperativul pro- 
piesei originale de actuali- 

cel al epuizării — cel puțin 
publicul

— a dra- ,___ „
cele-

ponsabile a gesturilor, .ale sacrificiu
lui eroic, ale lucidității etice.

Dintr-o distribuție în care s-au fă
cut remarcați pentru profesionălita- 
tea cu care și-au conceput partiturile 
și Anca Alecsandra, și Mircea Valen
tin, și Titus Gurgulescu, și N. Ciocoiit, 
și N. Budeseu (mai puțin înclinația 
spre șarjă a acestuia din urmă) se 
cuvin evidențiați în primul rind Mir
cea Creții, pentru interpretarea sa 
plină de naturalețe — deși nu lipsită 
de plăcute accente de patos romantic 
— pentru jocul său nervos, impetuos 
și pasionat, și Petre Simioneseu, care 
a dat un neașteptat relief prin com
poziția sa interiorizată și sobră ro
lului inginerului, Nacu.

Valoarea echipei brăilene a fost 
certificată și de interpretarea „Insu-
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de atenție prin lei“ (mai nesigură regizoral, dat fiind 
că actorii Mircea Crețu și D. Dinu- 
lescu, în calitate de directori de sce
nă, nu au reușit să selecteze — din 
mulțimea temelor punctate în text 
— o dominantă, pe care să-și articu
leze spectacolul și nici să evite melo- 
dramatismul acuzat al lucrării). Nici 
opțiunea teatrului pentru finalul in
decis, ezitant, cu lungimi inutile 
scris de Mircea Ștefănescu pentru a- 
ceastă piesă neterminată a lui Mihail 
Sebastian nu a fost de natură să îi 
sprijine.

Interpreți ai celor trei protagoniști, 
(evoluînd în decorul conceput de_ sce
nografa Adriana Leonescu), 
Macrin, Anca Alecsandra și 
Simioneseu au făcut pe deplin 
vada marilor posibilități de sensibi
litate, de poezie lucidă, de umor, de 
fantezie. Nu au trecut neobservați, 
prin scenă nici deținătorii unor par- ' 
tituri modeste ca : Gh. Moldovan, 
Ion Roxin și Carmen Roxin.

Prin 
promovează o piesă’inedită 
repertoriul românesc 
dramaturgului 
berg.

„O poveste 
mare valoare 
sună curat, cristalin și plăcut" — cum 
o caracterizează tînărul regizor care 
a ales-o, AI. Tocilescu ; o scriere care 
conține în hainele feeriei o medi
tație pătrunzătoare despre dialectica 
posibilă a binelului și răului, despre 
forța transformatoare a iubirii.

Teatrul „Maria Filotti" s-a arătat

Bujor 
Petre 

do-

„Swanewit", teatrul brăilean 
pentru 

aparțini nd 
suedez August Strind-

de mare puritate, de 
umană, o poveste ce

in ultima vreme preocupat de apro
pierea tineretului pe căi multiple : 
prin repertoriu, prin discuțiile pur
tate cu elevii, profesorii ■ și tinerii 
muncitori din județ ; prin punctele ' 
de informare teatrală inițiate in 
școli ; prin „clasa" de „prieteni ai 
teatrului", care, conduși de doi actori 
talentați, deprind — jucind — tainele 
scenei.

Montarea lui „Swanewit" atestă 
preocuparea atragerii acelorași spec
tatori de bază ai teatrului, tinerii, și 
pe altă cale : cea a mijloacelor artis
tice utilizate. .

Regizorul, colaboratorii săi, actorii 
caută corespondențe moderne de 
limbaj, efecte „de feerie" care să 
răspundă dezvoltării actuale a arte
lor și sensibilității moderne. Se re

curge la muzica 
pop (autor N. 
Alifantis), Ia ver
surile Iui Leonid 
Dimov, la focuri 
de artificii, la un 
„joc total" care 
solicită multilate
ral (nu întot
deauna în deplin 
acord cu posibili
tățile) resursele 
expresive, verba
le și pe cele de 
mimi. de cîntă- 
reți ale actorilor 
etc.

Nimic rău In 
sine (mai puțin gustul dubios al sce
nografiei), nici chiar „adausurile". 
Muzica suna plăcut in interpretarea 
grupului „Triumvir".

Asistăm așadar Ia un specta
col de o incontestabilă prospe
țime, sinceritate, care caută să 
exprime adevărul unei vîrste. Asis
tăm la o încercare de înnoire a lim
bajului teatral care, trebuie să o re
cunoaștem, fascinează interpreții și 
mai ales sala. Numai că aceeași mon
tare este departe de armonia și rafi
namentul pe care le pretindem TEA
TRULUI, iar trecerile de la replică 
(și aceasta rostită uneori șters) la 
șlagăr au, nu o dată, efecte in dez
acord cu intenția urmărită chiar de 
realizatorii spectacolului. Și apoi, dar 
nu in cele din urmă, poezia feerică 
sau cruzimea „naturalistă" (atit de 
importantă în ordinea relevării ade
vărului despre om), specifică lui 
Strindberg, dispar, lăsînd urme des
tul de palide.

Acest „Swanewit", spectacol plă
cut, nu o dată inspirat, atrage poate 
mai mult ca un altul, mai solid dar 
mai puțin „modern". Ne aflăm însă 
aici in fața unei „probleme" funda
mentale pentru viitorul artei scenice. 
Pe ce cale atragem spectatorii în sala 
de spectacol ? Credem că este de da
toria slujitorilor Thaliei să-și cîștige 
audiența ridicînd publicul către ei și 
nu invers, este de datoria teatrului 
să rămină o școală a spiritului, un 
templu al culturii.

Natalia STANCU-ATANASIU

T
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Oficiu de calcul electronic la Regionala de
CRAÎOVA (Prin telefon, de la Ni

colae Băbălău). — în cadrul Regio
nalei de căi ferate Craiova s-a în
ființat un oficiu de calcul electronic. 
După cum ne informează tovarășul 
Valerian Neacșu, directorul tehnic 
al Regionalei de căi ferate Craiova, 
acest oficiu oferă posibilitatea cu
noașterii exacte a modului de utili
zare a transportului pe rețea, furni-

zind elementele necesare organelor 
de conducere pentru luarea celor 
mai adecvate decizii. Oficiul va per
mite, totodată, reducerea sarcinilor 
de rutină ale personalului pentru 
colectarea, prelucrarea și transmite
rea datelor. El va furniza informații 
asupra desfășurării operative a pla
nului de transporturi, circulației tre
nurilor, activității de încărcare și

căi ferate Craiova
descărcare a vagoanelor. Odată cu 
începutul anului 1975, oficiul de cal
cul al Regionalei căi ferate Craiova, 
împreună cu Centrul de calcul teri
torial vor include în programul lor 
de lucru și calcularea retribuției lu
crătorilor din sectoarele de activitate 
ale regionalei, precum și gestionarea 
materialelor și a pieselor de schimb.

’ MANIFESTĂRI
ÎN CINSTEA CONGRE

SULUI AL XI-LEA 
AL PARTIDULUI

în aceste zile premergătoare 
marelui forum al comuniștilor 
— Congresul al Xl-lea al parti
dului — in orașele, comunele și 
satele județului Arad au loc nu
meroase și interesante ma
nifestări politice și cultu
ral-educative. Printre acestea, 
dezbaterile pe teme ca : „Jude
țul Arad — prezență vie pe 
harta României socialiste", • „Ti
neretul — dăruire și angajare 
plenară în înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de partid", „Po
litica P.C.R. pentru continua 
perfecționare a conducerii vieții 
economice și social-politice în 
perspectivele deschise de Pro
gramul partidului și de Directi
vele Congresului al Xl-lea al 
partidului" ; montajele literar- 
muzicale intitulate „Te cîntăm 
partid, părinte înțelept", concer
tul coral festiv închinat Con
gresului al Xl-lea al partidului 
de către membrii corului Filar
monicii de stat din Arad, care 
a împlinit două decenii de acti
vitate — sînt doar o parte din 
aceste manifestări cărei au sus
citat interesul unui numeros 
public din Arad, Lipova, Cer- 
mei, Nădlac, Curtici, Pecica, 
Craiva și alte localități ale ju
dețului. (Constantin Simion).

varietatea tematicii abordate ga
zete ca aceea din orașul Dorohoi, 
de la I.U.P.S. Botoșani, Româ
nești. Fabrica de zahăr Bucecea 
și altele. Cu prilejul expoziției 
vor fi organizate consfătuiri și 
schimburi de experiență pe pro
bleme vizînd îmbunătățirea acti
vității colectivelor de redacție 
ale gazetelor de perete. (Mihai 
Munteanu).

MUZEELE SI EDUCAȚIA
SOCIALISTĂ
A MASELOR

EXPOZIȚIE
A GAZETELOR

DE PERETE
Sub genericul „Gazeta de pe

rete, factor activ in formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor", luni s-a deschis in 
sala de marmură a teatrului 
,.M. Eminescu" din Botoșani ex
poziția județeană a gazetelor de 
perete. Finalizînd concursul care 
a antrenat toate localitățile din 
județ în cinstea Congresului al 
Xl-lea al partidului, expoziția 
reunește 40 gazete de perete și 
satirice selecționate dintre cele 
cu activitate mai bogată și o in
fluență mai însemnată în dez
voltarea conștiinței maselor. 
S-au remarcat prin bogăția și

tv
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală
17,30, Telex.
17,35 Agroenciclopedia.
18,05 Te slăvim, in eintec, Românie.
18,20 Vîrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică. 
Ediție specială.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Teatru de poezie — „Pod 
peste veacuri".
1001 de seri.

18,50

19,05

19,20

In cadrul manifestărilor „CRI- 
SIA“, generic după vechea de
numire latinească a Țării Crișu- 
rilor, sub care se desfășoară am
pla manifestare cultural-științi- 
fică în cinstea celui de-al Xl- 
lea Congres al partidului, la 
Muzeul Țării Crișurilor din 
Oradea s-a încheiat simpozionul 
intitulat „Muzeul contemporan 
— factor activ în păstrarea pa
trimoniului științific și reali
zarea educației socialiste". Orga
nizat de muzeul din localitate, 
în colaborare cu Muzeul de is
torie al renublicii și complexul 
muzeal din Iași, simpozionul, 
care s-a desfășurat timp de trei 
zile, a constituit cadrul unor 
ample dezbateri. Participanții au 
adresat, o chemare către toate 
instituțiile muzeale din țară în 
care se stabilesc obiective de 
mare importanță privind valp- 
rificarea și conservarea patrimo
niului, activitatea cpltural-edu- 
cativă de masă a acestor institu
ții. (Dumitru Gâță).

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
JUBILIARĂ

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea Societății 
de științe filologice din Republi
ca Socialistă România, la tea
trul municipal „Maria Filotti" 
din Brăila a avut loc o sesiune 
științifică jubiliară. Au parti
cipat reprezentanți ai conduce
rii Societății de științe filologi
ce, cadre didactice de la Uni
versitatea din București, cerce
tători ai Institutului central de 
perfecționare a personalului di
dactic, cadre didactice din învă- 
țămîntul brăilean, ziariști.. 
(Mircea Bunca).

19,30 Telejurnal o Prin faptele 
prezentului asigurăm viito
rul comunist al patriei.
Seară pentru tineret. 
Desene animate.

20,00
21,20
21,30 Mai aveți o întrebare ? Ge

netica în actualitate I
22,10 24 de ore.

21,40

PROGRAMUL II

Coneert simfonic. Orches
tra de studio a Radiotelevi- 
ziunii.
Foamea de energie, 
mentar realizat de 
cinematografic „Al.
Farmecul unui vals, . 
trul muzical „Nicolae 
nard" din Galati.

Docu- 
studioul 
Sahia". 

la Tea- 
Leo-

\
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C. a! P. C. R.
Miercuri dimineața, tovarășul Du

mitru Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, a primit 
delegația culturală sovietică, condusă 
de N. I. Mohov, adjunct al ministru
lui culturii al U.R.S.S., care ne vizi- 

' tează țara cu prilejul Zilelor culturii 
sovietice.

în cadrul 
tate aspecte 
în cele două țări, precum șl ale in
tensificării schimburilor culturale 
dintre România și Uniunea Sovietică.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste.

întîlnirii au fost discu- 
ale dezvoltării culturii

(Agerpres)

Spectacol cu prilejul încheierii

„Zilelor culturii sovietice SS

Sosirea în Capitală a
Miercuri seara a sosit în Capitală 

Chatichai Choonhavan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Tai- 
landei, membru al guvernului tailan- 
dez, împreună cu soția, care, la invi
tația conducerii Ministerului Aface
rilor Externe al Republicii Socialiste 
România, va face 
țara noastră.

Oaspetele este 
Sukhum, adjunct 
merțului, 
adjunct 
Phan Wannamethee, secretar general 
la Ministerul Afacerilor Externe.

La sosire, delegația a fost întimpi- 
nată de Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Iosif Chlvu, ambasadorul României

o vizită oficială în

însoțit de Prasong 
al ministrului co- 

Prakaipet Indhusophon, 
al ministrului industriei,

unei delegații tailandeze
în Tailanda, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

într-0 declarație făcută pe aero
portul Otopeni unui redactor al A- 
gerpres, oaspetele tailandez și-a ex
primat satisfacția pentru posibilitatea 
ce i-a fost creată de a vizita Româ
nia, împreună cu o delegație din 
țara sa. Arătînd că relațiile comer
ciale dintrp cele două țări cunosc o 
continuă dezvoltare, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe a mențio
nat că tara sa posedă materii prime 
— cauciuc, cositor și altele — care 
pot fi exportate și speră că România 
este interesată în impoytul unor 
astfel de produse. în același timp, 
domnia sa a arătat că Tailanda ar 
dori să importe din România mașini 
agricole, fabrici, precum 
laje industriale.

LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Mihai Dalea, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a primit pe 
parlicipanții la Seminarul internațio
nal organizat de U.G.S.R. pentru ac
tiviștii sindicali din țările arabe.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central, Ștefan Pavel și Larisa 
Munteanu, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, oaspeții au expri
mat mulțumiri călduroase pentru po
sibilitatea de a cunoaște experiența 
și preocupările sindicatelor din Româ
nia, apreciind acest seminar ca o 
manifestare a solidarității sindicate
lor și oamenilor muncii din România 
față de sindicatele și oamenii muncii 
din țările arabe. Primirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Zilele culturii sovietice, amplă sui
tă de manifestări organizate în țara 
noastră, începind din 4 noiembrie, și 
dedicate celei 
sări a Marii 
din Octombrie, 
spectacol, care .
seara, pe scena Operei Române din 
București. Programul, bogat și variat, 
a cuprins arii din opere, cîntece popu
lare și revoluționare, piese instru
mentale și coregrafice, în interpreta
rea unor renumiți artiști sovietici — 
soliști vocali și 
rini. Și-au dat 
Operei Române 
rul Filarmonicii

în alocuțiunile rostite înainte de 
începerea spectacolului, regizorul Li- 
viu Ciulei, artist emerit, și A. I. Kli
mova, artistă a poporului a U.R.S.S., 
membră a delegației culturale sovie
tice, au relevat semnificația Zilelor 
culturii sovietice in contextul relații
lor de prietenie și colaborare multi-

de-a 57-a aniver- 
Revoluții Socialiste 

s-au încheiat cu un 
a avut loc miercuri

instrumentiști, bale- 
concursul. orchestra 
din București și co- 
„George Enescu".

laterală dintre România și Uniunea 
Sovietică.

în asistentă se aflai) Ion Dodu 
Bălan, Dumitru Ghișe și loan Jinga, 
vicepreședinți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din M.A.E., reprezentanți 
ai Consiliului General al A.R.L.U.S., 
și ai uniunilor de creație, alte perso
nalități ale vieții noastre culturale.

Erau prezenți, de asemenea, N. V. 
Maslennikov, ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, alți membri ai ambasadei, pre
cum și delegația culturală, condusă 
de N. I. Mohov, adjunct al ministru
lui culturii al U.R.S.S.

Publicul numeros, prezent în «ala 
Operei bucureștene, a aplaudat cu 
căldură, exprimindu-și aprecierea 
față de măiestria deosebită a inter- 
preților și înalta valoare artistică a 
spectacolului.

Cronica

(Agerpres)

Ministrul Președinției republicii, 
Hugo Cervantes Del Rio, șeful de
legației economice guvernamentale 
mexicane care ne vizitează țara, a 
avut o întrevedere miercuri diminea
ța cu Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor, în legătură cu posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor dintre cele 

. două țări în domeniul agroalimentar. 
în cursul după-amiezii, 

economică mexicană 
călătorie prin țară.

*
Miercuri a părăsit 

gația de tineret din 
condusă de

delegația
a plecat într-o

• t
Capitala dele- 
R. P. Chineză, 

tovarășa Kao Su-lan,..

și alte uti- 
(Agerpres)

al P.C. Chi-

Prim-adjunctul ministrului Comer
țului interior, Nicolae Bozdog, și ad
junctul ministrului comerțului inte
rior din R. P. Ungară, Karoly Mol
nar, au semnat, miercuri după-amia- 
ză, protocolul de schimburi de măr
furi și schimburi de experiență 
cele două ministere pentru anul 
care prevede — între altele — 
rirea volumului schimbului 
mărfuri cu 18 la sută față de

membru supleant al C.C. 
nez, care, la invitația Uniunii Tine
retului Comunist, a efectuat o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, delegația a 
fost salutată de .tovarășii Constantin 
Boștină, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R., Ele
na Mantho-Poparad, vicepreședinte 
al Consiliului național al organizației 
pionierilor, de activiști ai C.C. al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R.

Au fost prezenți Lu Ți-sin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Chineze la București, și alți membri 
ai Ambasadei R. P. Chineze.

(Agerpres)

între 
1975, 
spo- 

de 
anul

1974 și diversificarea sortimentelor 
de bunuri de larg consum.

Cu prilejul semnării s-a apreciat 
favorabil evoluția schimburilor co
merciale între cele două ministere și 
s-au convenit noi măsuri In vederea 
dezvoltării continue a raporturilor 
comerciale și diversificării fondului 
de marfă.

(Agerpres)

Miercuri seara, s-a înapoiat de la 
Moscova delegația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., condusă de Dumitru 
Ivanovici, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care a participat la festivită
țile organizate în U.R.S.S. cu prilejul 
celei de-a 57-a aniversări a Marii. 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Pe aeroportul Otopeni erau pre- 
zenți Octav Livezeanu, membru în 
Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., 
membri și activiști ai Consiliului ge
neral al asociației.

Au fost, de asemenea, prezenți re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București. (Agerpres)

vremea
de 15, 
In re- 
va fi 
prima 
fi va
se vor 
alocuri
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fotbal: „Cupa Românieic< BASCHET» HANDBAL:

® Rapid l-a învins pe Dinamo ® Opt echipe din catego
ria A - eliminate! ® Știința Petroșani (divizia C) a scos 

din cursă pe F. C. Galați (divizia A)!

Echipa I.E.F.S. învingătoare 
in primul tur al 
„Cupei Ronchetti M

IUGOSLAVIA — SELECȚIONATA MONDIALA 20-20

Timpul probabil pentru zilele 
16 și 17 noiembrie a.c. în țarii : 
giunile din sudul țării vremea 
relativ frumoasă, mai ales în 
parte a intervalului. Cerul va 
riabil. înnorări mai accentuate 
produce în nordul țării, unde pe ______
va ploua. în zona de munte precipita
țiile vor fi sub formă de lapovlță și 
ninsoare. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului va înregistra o 
scădere, îndeosebi la valorile maxime, 
care vor oscila între zero și 10 grade, 
local mai ridicate. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 4 
și plus 6 grade. Dimineața și seara 
ceață, mai ales în sudul țării. In Bucu
rești : Cerul va fi variabil. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
în scădere.

Odată cu intrarea lor în competiție 
pentru „Cupa României", echipele 
din-'prima divizie și-au văzut rărite 
serios rîndurile. Mai întîi s-au eli
minat unele pe altele în patru dintre 
meciurile de ieri (Sportul studențesc 
— Politehnica Timișoara 0—2, A.S.A. 
F. C. Constanța 2—1; „U“ Cluj-Na- 
poca — F. C. Argeș 5—1 ; F.C.M. Re
șița — F. C. Chimia 1—0). Aceasta 
în timp ce Bihoreana Marghita a tre
cut mai departe, întrecînd pe Viitorul 
din Aluniș (4—2), iar C. S. Botoșani 

..pe Chimia Găești (1—0). Dincolo însă 
de măsura organizatorilor (F.R.F.) — 
măsură, de altfel, discutabilă — a- 
ceeâ de a proceda la o tragere la 
sorți „ljberă", echipele-din categoria 
A au cedat pasul în alte patru ca
zuri echipelor din categorie inferioa
ră : Ceahlăul (B) — Politehnica Iași 
2—0 ; Progresul Brăila (B) — Olim
pia Satu-Mare 1—0 și Știința Petro
șani (divizia C !) — F.C. Galați 1—0 1 
Am lăsat la urmă partida derbi 
a acestei etape de cupă, Rapid — 
Dinamo 2—1 (2—0), un derbi bucu- 
reștean vechi de aproximativ un 
sfert de secol, deschis oricărui re-

zultat atît în trecut cît și astăzi, deși 
în prezent cele două formații fac 
parte, provizoriu, din categorii com- 
petiționale diferite. A fost un joc 
frumos în prima repriză, pe parcursul 
căruia Neagu și Bartalis au exploa
tat foarte bine greșelile unor apără
tori adverși și au marcat două goluri. 
Partea secundă a întrecerii s-a dis
putat aproape exclusiv în sensul 
porții bine apărate de Răducanu, 
dar, prin felul în care au concentrat 
jocul în atac spre centrul apărării 
rapidiste, am avut impresia- că dina- 
moviștii nu știau că din formația lor 
lipseau ieri atît Dumitrache, cît și 
Dudu Georgescu. Ei au . înscris un 
singur, gol prin Moldovan. -

în rest, în cupă s-au înregistrat 
rezultate normale : Constructorul 
Bistrița — U.T.A. 0—2 ; Rapid Pia
tra Olt — Steaua 2—6 ; Olimpia 
Giurgiu — Jiul 0—2 ; Energia Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Universitatea 
Craiova 1—3 ; Industria Sîrmii — 
Steagul roșu 5—6 (după prelungiri șl 
serii de penaltiuri).

Sala Floreasca din Capitală a găz
duit aseară meciul retur dintre echi
pa Institutului de Educație Fizică și 
Sport din București și formația spa
niolă Tabaquero la Corlina, contind 
pentru primul tur al „Cupei Liliana 
Ronchetti" (fosta „Cupa Cupelor") la 
baschet feminin. Baschetbalistele ro
mânce au obținut victoria cu scorul 
de 73—34 (35—12). Coșgeterele echi
pei române au fost Ileana Portik (17 
puncte), Ștefania Basarabia (17 punc
te) și Ștefania Giurea (12' puncte).

învingătoare și în primul joc (scor 
60—49), echipa I.E.F.S. s-a calificat 
în turul al doilea al competiției în 
care va intilni pe cîștigătoarea din
tre formațiile Logis Bruxelles și Ma- 
ccabi Tel Aviv.

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea Federației iugosla
ve de handbal, a avut Ioc la Liu- 
bliana un meci omagial între repre
zentativa Iugoslaviei și o selecționa- 

mondială, din care au făcut parte 
jucătorii români Cristian Gațu și

tă 
Și

Corneț Penu. Disputată în sala Tivoli, 
în prezența a peste. 5 000 de specta
tori, întîlnirea s-a terminat la ega
litate 20—20, după ce la pauză hand- 
baliștii iugoslavi conduseseră cu 
14—10.'

V. M.

ÎN CÎTEVA
RUGBI

Selecționata universitară de rugbi 
a Franței, aflată în turneu în țara 
noastră, a jucat ieri după-amiază la 
Petroșani cu formația locală Știința. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
32—13 (10—3) in favoarea rugbiștilor 
francezi. în primul meci disputat la 
Timișoara, echipa franceză pierduse 
cu 3—6 in fața selecționatei univer
sitare a României.

RÎNDURI
primele rezultate.: R.D. Germană — 
România 5—4 (0—0, 2—3, 3—1) ; Ce
hoslovacia — Bulgaria i2—3 (5—0, 
2—1, 5—2).

T.V.: Emisiuni sportive
Ia sfirșit de săptămînă

Vineri, 15 noiembrie : ora 20,00 — 
Handbal masculin : ROMANIA — 
R.F. GERMANIA. Transmisiune di
rectă de la Palatul sporturilor și 
culturii.

Extragerea I : 27 35 25 8 26 36
Extragerea a Il-a : 15 22 41 12 16

biletelor ciștigă- 
face pînă în ziua 

23 noieipbrie, 1974 
reședință

NUMERELE EXTRASE

La 19 noiembrie 1974

’l

II
') 
I 
(
)

Administrația de stat Loto 
Pronosport informează partici- 
panții că în ziua de 19 noiem
brie 1974 organizează o nouă 
tragere excepțională Loto, la 
care se vor atribui, in afară de 
premii în bani (de valoare fixa 
și variabilă), autoturisme Da- 
cia-1300 și Moskvici 408/418, pre- 

1 cum și excursii in R.P. Polonă, 
Republica Democrată Germană 
și la Paris.

Noua tragere excepțională 
Loto acordă mari avantaje par- 
ticipanților. Se vor efectua 5 
extrageri, astfel : una de 12 nu
mere din 90 și a doua (efectua
tă în continuarea primei) tot 
de 12 numere din cele 78 ră
mase in urnă ; o extragere de

6 numere din 90, o alta (efec
tuată în continuarea primei), 
de 6 numere din cele 84 rămase 
în urnă, și încă una (efectuată 
în continuarea primelor două), 
de 6 numere din restul de 78 
rămase în urnă.

Participarea se face cu bilete 
de cite 15 lei și 5 lei varianta, 
biletele de 15 Ici avind drept 
de participare la toate cele 5 
extrageri.

Depunerea 
toare se va 
de sîmbătă, 
la ora 13, în orașele 
de județ, și pînă vineri 22 no
iembrie, 1974, ora 13, în cele
lalte localități.

Sîmbătă, 16 noiembrie : ora 13,55 — 
Fotbal : Sportul studențesc — Olim
pia Satu-Mare (divizia A). Transmi
siune directă de la stadionul Steaua ; 
ora 15,45 — BoX : Polonia — S.U.A. 
Selecțiuni înregistrate de la Varșo
via ; ora 16,25 — Hochei pe gheață : 
Cehoslovacia — Suedia. Transmisiune 
de la Praga.

Duminică, 17 noiembrie : ora 15,00 
— Din marile meciuri de box ale se
colului : Jack Johnson — Tommy 
Burns (disputat în anul 1908), Jack. 
Dempsey — King Levinsky (1932) și 
Kid Gavilan — Gil Turner (1952) ; 
ora 15,30 — Rugby’ CEHOSLOVA
CIA — ROMÂNIA. Transmisiune de 
la Ostrava.

FOTBAL
Cu prilejul împlinirii a 75 de ani 

de la înființarea clubului de fotbal 
F.C. Barcelona, în portul catalan sta ,, 
disputat un meci amical în care for
mația barceloneză a primit replica 
echipei engleze Manchester City. 
Partida s-a terminat cu scorul de 
3—2 în favoarea gazdelor. Au marcat 
Cruyff, Marinho, Carlos, respectiv 
Hemson și Stewart. La meci a fost 
prezent și’ președintele F.I.F.A., Joao 

- Havelange.
într-un meci internațional amical 

de fotbal, disputat la Istanbul, se
lecționata Austriei a învins cu sco
rul de 1—0 (1—0) formația Turciei. 
Golul victoriei a fost înscris, în mi
nutul 4, de Stering.

Desfășurat ieri Ia Praga, meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele 
Poloniei și Cehoslovaciei s-a termi
nat la egalitate : 2—2 (1—0). Au mar
cat — pentru oaspeți Gadocha (min. 
30) și Szarmak (min. 53), iar pentru 
gazde — Sveglik (min. 61), Masni 
(min. 74).

★
în cadrul turneului de hochei pe 

gheață pentru „Cupa ziarului Izves
tia", la Praga s-au întîlnit selecțio
natele Cehoslovaciei și Suediei. Au 
învins hocheiștii cehoslovaci cu sco
rul de 4—2 (0—1, 3—1, 1—0). în cla
sament conduce echipa U.R.S.S., cu 
12 puncte, urmată de Suedia — 5 
puncte, Cehoslovacia — 2 puncte, 
Finlanda — 1 punct.

HALTERE
Selecționata de haltere a R.P. Chi

neze, aflată îh turneu în Marea 
Britanie, a întîlnit la Cardiff echipa 
Țării Galilor, pe care a intrecut-o 
cu 5—3.

TENIS
Partidele din ziua a doua a turneu

lui de tenis de la Billingham, pentru 
„Cupa Dewar", s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Vilas — Ro- 
driguez 6—4, 6—7, 6—3 ; Riessen — 
Cornejo 6—3, 3—6, 7—5 ; Van Dillen 
— Franulovici 7—6, 6—7, 6—4 ; Ra
mirez — Fillol 6—2, 6—3 ; Oranțes — 
Molina 6—4, 7—6 ; Gottfried " 
4—6, 7—6, 6—4. ‘
probei de simplu 
învins-o cu 6—1, 
iar americana J. 
cut-o cu 6—4, 7—6 
Ruzici.

Cox 
în primul tur al 
femei, Jausovec a 

6—3 pe Fernandez, 
Newberry a între- 

pe Virginia

PRONOEXPRES
LA TRAGEREA DIN 13 NOIEMBRIE 1974

Fond general de cîștiguri : 1 589 470 lei din care 824 992 lei report.

ROMÂNIA-FILM prezintă pe Peter Falk, 
cunoscutul interpret al serialului T.V., și Lee Grant 

în filmul

LOCOTENENT COLUMBO

Producție a studiourilor americane. Regia : Richard 
Irving

HOCHEI
La Gdansk a început competiția 

de hochei pe gheață „Cupa priete
nia", la care participă selecționatele 
de juniori din 7 țări socialiste. Iată

ȘAH
Tradiționalul meci de șah dintre 

echipele U.R.S.S. și Iugoslaviei, des
fășurat anul acesta la Belgrad, s-a 
încheiat cu scorul de 19,5 — 16,5 
puncte în favoarea șahiștilor sovie
tici.

r

I

I
I
I
*

h

Cojoacele 
prestatoare 
perației de 
nele Cășei, 
Mihai Viteazu etc. sînt renumi
te pentru calitatea și frumuse
țea lor, ca de altfel și plăpu- 
mile confecționate la unitatea 
cooperației de consum din Vii- 
șoara. în ultimii ani cooperația 
de consum din județul Cluj și-a 
extins și diversificat rețeaua de 
prestări de servicii pentru popu
lația rurală. în prezent există în 
satele județului 627 asemenea 
unități, între care 35 de cojocă- 

■ ’ rh'/' 22?ateliere<<de tîmplărie,18 
•A- pentru reparații radio și televi- 

i zoare, 7 ateliere a

) plăpumării, 23
. de brutării etc. 

ne, cum ar fi 
rești, Bonțida, Mociu, Iara, Vii- 
șoara, Iclod și altele, care dis
pun de cîte 10 și chiar mai mul
te unități de producție și pres
tări de servicii, organizate de 
cooperația de consum.

După cum ne spunea tovară
șul Alexandru Soporan, preșe
dintele Uniunii județene Cluj a 
cooperației de consum, la sfîrși- 
tul anului viitor numărul aces
tor unități va crește cu încă 
120—150. Vor fi dezvoltate cu 
prioritate atelierele de reparații 
și instalații electrice, cele de re
parat obiecte de uz casnic, cîte 
cel puțin o boiangerie și vopsi- 
torie pentru fiecare cooperativă, 
spălătorii și curățătorii, ateliere 
de tinichigerie, împletituri din 
răchită și papură, de cusături 
populare și tricotaje și altele, 
bazate îndeosebi pe valorificarea 
resurselor locale.

lucrate la 
de servicii 
consum din comu- 
Chiuești, Bonțida,

unitățile 
ale coo-

mecanice, 6 
sifonării, 24 
Sînt comu- 
Gilău, Flo-
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IFAPTUL 
I DIVERS
I Mulțumire
I „Ca unul dintre veteranii co- 
Irespondenților voluntari ai 

„Scînteii" — ne scrie Constan
tin Georgescu — Obrejița — 
pînă acum v-am tot istorisit

I despre faptele semenilor mei. 
De data aceasta, fie-mi permis 
să scriu și despre o bucurie 

(personală, care m-a emoționat 
profund. Foștii mei elevi din 
anul 1922, azi ei înșiși bunici, cu 
părul alb, s-au adunat în co- 

Imuna Măicănești spre a mă 
felicita cu prilejul împlinirii H 
70 de ani, amintindu-și că am 

Ifost cel dinții învățător pe 
aceste meleaguri, în satele Slo
bozia și Botești, din județul 

IVrancea. Poate în momentul 
acela festiv n-am reușit, de 
emoție, să le mulțumesc așa 
cum trebuie pentru gestul lor.

I Lucru pe care aș dori să-1 fac 
prin ziarul atît de drag inimii 
mele".

| Cum dau 
faliment 
bișnițarii?I » ’

Reproducem din scrisoarea cl- 
• titorului nostru Stefan Haraba, 
Idin Fetești : „Venit deunăzi 

prin Capitală, am vrut să 
văd un film la cinematograful 

I „Festival". Aici, casa închisă:
„Nu mai avem bilete". Nu mai 
avea casiera, dăr aveau bișnița
rii bilete de cite 2 și 3 lei, la 

Isuprapreț de 10 și 15 lei. „Nu 
ți-e rușine, mă, |să ceri atîta ?“ 
— l-a apostrofat cineva pe un 

I' individ, iar individul a dat un 
răspuns, puțin zis... obraznic. Cu 
sentimentul că dacă aș cumpăra 
bilet la prețul acela mi-ar băga 

I cineva mina in buzunar, m-am
dus la cinematograful „Bucu
rești". Firmă mare, local cen- 

I tral, dar și aici același soi de 
bișnițari, incit stau și mă-ntreb: 
„De ce noi, cetățenii, așteptăm 
să intervină numai organele de 

I ordine ? Dacă nici eu, nici dum
neata, și nimeni dintre noi nu 
le-ar mai cumpăra biletele la 

I' suprapreț, precis că bișnițarii ar 
da faliment"; Și s-ar apuca de 
o muncă cinstită.

| Bigamul 
I din Mediaș
| Procurorul-șef Mircea Pașca 
Idin Mediaș ne relatează o în- 

timplare ieșită din comun des
pre un oarecare Emil Bob. Acest 
Bob se căsătorise oficial la Lu-

MATERIILE PRIME
/

un subiect cotidian m presa internațională

spre care se
Vremurile excesului de materii prime au tre

cut — scrie ziarul vest-german „Welt am Sonn
tag". Perspectiva epuizării resurselor minerale 
nu mai este de domeniul fanteziei. După calcu
lele întocmite de Institutul de cercetare știin
țifică din Berlin, Biroul minelor din S.U.A. și 
„Clubul de la Roma", situația citorva dintre ce
le mai importante materii prime este 
toare de profunde îngrijorări.

genera-

• Aluminiul, obținut 
din bauxită, este de 
neînlocuit în industria 
modernă. Rezervele de 
bauxită sînt insă esti
mate la numai 11,16 
miliarde tone — canti
tate suficientă
pentru încă 26—41 
ani.

doar 
de

o Minereul 
plumb va acoperi 
cesitățile pentru încă 
32 de ani (raportat la 
consumul anului 1972).

de 
ne-

O Cromul, fără de 
care nu este posibilă 
fabricarea oțelurilor 
anticorozive și inoxi
dabile, va fi epuizat 
în următorii 59 de ani.

e Cuprul oferă mo
tive serioase de îngri
jorare. în urmă cu un 
an, necesarul de cupru 
(în construcția de e- 
lectromotoare, de țevi, 
în producția de bronz), 
a ajuns să depășească 
producția, iar pină, în 
1984 consumul de cu
pru va crește anual cu 
4 la sută.

0 Manganul va fi și 
el epuizat din rezerve-

le cunoscute, 
anul 2000.

pînă în

se vao Argintul
Împuțina în următorii 
ani în așa măsură in
cit, în cadrul comisii
lor O.N.U., de pe acum 
se discută propunerea 
de a interzice între
buințarea lui in indus
tria bijuteriilor.

e Minereul de 
in schimb, deși
ploatat din cele mai 
vechi timpuri, ' există 
în mari cantități. Re
zervele din întreaga 
lume sînt evaluate la 
760 miliarde tone.

fier,
ex-

în timp ce rezervele 
clasice sînt insuficien
te pentru a garanta 
dezvoltarea dconomică 
in deceniile următoare, 
în ritmurile previzibile, 
specialiștii își’ îndreap
tă tot mai insistent a- 
tenția asupra mărilor, 
considerate o adevăra
tă împărăție a materi
ilor prime. Explorările 
au și început. Vasul 
american „Glomar Ex
plorer" a pornit, în 
luna decembrie a anu
lui trecut, să tatoneze 
adîncurile cuprinse în-

(

tre 3 000 și 6 000 m din 
sudul insulelor Hawai. 
Țelul explorărilor sint 
prețioșii „noduli" de 
pe fundul- mării, niște 
bulgări extrem de bo- 
gați în minereuri. 
Geologii încă nu au 
putut explica cu exac
titate cum au luat naș
tere aceștia, dar se 
presupune că în urma 
unor fenomene vulca
nice. Cu ajutorul unor 
aparate asemănătoare 
unor uriașe aspiratoa
re, nodulii pot fi aduși 
la suprafață. Ei sînt 
alcătuiți din 20 la su
tă mangan, 1,5 la sută 
cupru și nichel, pre
cum și din 
cobalt.

Doar tn 
apreciază
1,5 trilioane tone de 
noduli, cuprinzînd mi
liarde tone de mine
reuri. Cu alte cuvinte, 
chiar dacă resursele 
„clasice" de materii 
prime se împuținează 
omenirea dispune pen
tru o lungă perioadă 
de acum incolo de re
surse noi, în cantități 
mai mult decît în
destulătoare.

Desigur, principala 
problemă de rezolvat 
rămîne realizarea teh
nologiilor necesare ex
ploatării acestor re
surse.

„LE MONDE"

VALORIFICAREA
PRIN COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

0,3 la sută

.Pacific se 
că există

în lumina penuriei energetice, 
in multe țări ale lumii asistăm 
la un efort de austeritate care 
să ducă la reducerea volumului 
importurilor de petrol. Această 
austeritate nu va fi însă eficace 
decît dacă, în paralel, va fi 
angajat un efort viguros pentru 
dezvoltarea unor noi surse de 
energie. Dar — continuă ziarul 
— in pofida dimensiunilor lor, 
chiar și întreprinderile ameri
cane abia sînt capabile să facă 

a 
substitu- 
capitalu- 
de aceea 

cooperare

investițiile- necesare pentru 
exploata resursele de 
ire, atit de mari sînt 
rile solicitate. Tocmai 
este nevoie de 
internațională.

„YA"

o largă

„SFIITUL
SA ALERTEZE

\

A sosit momentul in care spi
ritul răspunderii trebuie să pună 
în alertă conștiințele, atît ale 
simplilor cetățeni, cit și ale gu
vernelor. Iar alerta implică de
cizii și atitudini în concordanță 
cu ceea ce reclamă binele co
mun. A cheltui mai puțin, atît 
în viața particulară, cit și în cea 
de stat; poate fi începutul so
luției.

Dar întrucît criza se manifes
tă pe plan mondial, de aceeași

Europa occidentală, în afara 
surselor petroliere pe care i le 
pot oferi mările și a energiei a- 
tomului, a cărui tehnologie este 
încă rudimentară (reactoarele 
actuale risipesc 99 la sută din 
uraniul pe care-1 folosesc), s-ar 
putea orienta spre exploatarea 
altor forme de energie : unele 
extrase direct din natură — hi
draulică, solară, eoliană, geoter- 
mică, fără a se omite hidroge
nul — altele care ar putea să 
facă obiectul unor producții 
sintetice : de pildă, orașele în 
Statele Unite sînt alimentate cu 
gaz produs în întregime din de
șeuri organice.

DE RĂSPUNDERE
CONȘTIINȚELE"

anvergură trebuie să fie și mă
surile adoptate. A pretinde că 
fiecare țară va putea să rezolve 
în mod separat problemele ivite 
nu va face decît să agraveze si
tuația. Economiile naționale sint 
interdependente, nici una nu 
funcționează în circuit închis. 
Toate se influențează reciproc 
și tocmai de aceea este nevoie 
de o reajustare care să țină sea
ma de interesele tuturor.

Ipeni. Felicitări, flori, șampa
nie, daruri șî veselie. Ca la 
nuntă ! La scurt timp însă, 
IEmil Bob a dat bir cu fugiți!
și s-a aciuiat Ia Mediaș. Aici, 
găsindu-și o altă „aleasă a ini
mii", nu s-a lăsat pînă nu s-a 

(prezentat, din nou, în fața ofi
țerului stării civile. Din nou : 
felicitări, flori, șampanie și ve- 

Iselie. Ca la nuntă! Numai că, de 
data aceasta, veselia i-a fost 
foarte rapid retezată. Bob a 

I compărut in fața instanței, în
vinuit de bigamie. Firește, ul
tima căsătorie a fost anulată. 
Iar lui Bob i s-au dat, întru 

[aducere aminte, 18 luni.

L. G. V.
| și autoduba
I Lucrător la T.A.P.L. Drobeta 

Turnu-Severin, Laurean Gheor
ghe Vidan — pe scurt L. G. V. 
— a pus ochii, încă de cu ziua, 
pe autoduba cu nr. 31-MH-1656, 
aflată in curtea unității. Noap
tea, cind paznicul dormea 

Idus (!), L. G. V. s-a urcat la vo
lan și a pornit la drum. So
mat de un echipaj al serviciu- 

Ilui de circulație, in loc să o- 
prească, L. G. V. a apăsat pe 
accelerator. Ce a urmat ? Ur
mărirea. Și L. G. V. nu s-a lă- 

Isat prins decît după ce s-a răs
turnat cu autodubă cu tot in 
șanț. Acum dă socoteală pen- 

Itru „conducere fără permis, furt
. din avutul obștesc, neoprlre la 
somație".

| Culcat 
în mijlocul 
drumului

Am mai scris — și nu o dată 
j — despre cîte unul care între- 
Icea măsura cu băutura, pînă își 

pierdea mințile. în întîmplarea 
care urmează este vorba de 
unul care și-a pierdut viața. 

IDupă ce a băut pînă n-a mai 
putut să se țină pe picioare. Fi
lip But, din localitatea Suciu 

Ide Sus, județul Maramureș, a ' 
plecat, împleticindu-se, spre 
casă. Cum era noapte și cum 
nici- frigul de afară nu i-a pu- 

Itut alunga „fierbințeala" băutu
rii, F. B. n-a găsit altceva mai 
bun de făcut decît să-și facă 

Iun culcuș drept in mijlocul dru
mului, în calea autovehiculului 
31—MM—777...

La mistreți
— Uite, vezi ? Cam așa au 

intrat mistreții in bătaia puștii. I 
Eu, ce crezi ? Calm, am ochit 
și... poc ! Trei dintr-un foc...

— Eu, unul, nu că mă laud, i 
dar nici n-apucam bine să duc 
pușca la ochi, că ,și cădea di
honia...

Dialogul de mai sus (strict au- I 
tentic !) se -bizuie pe un fapt 
real: pentru combaterea mis- I 
treților, care aduceau mari stri- i 
căciuni. Asociația județeană 
Galați a vînătorilor și pescari- | 
lor sportivi a organizat o vină- 
toare soldată cu doborîrea > a I 
16 mistreți. Suficientă „mate
rie primă" pentru istorisirile • 
de peste iarnă ale vînătorilor | 
gălățeni. Cit. despre exactitatea I 
dialogului de mai sus, precizăm | 
că întîmplarea ne-a fost furni
zată — și garantată — de un I 
alt vînător, care s-a jurat pe I 
tolba lui că singur i-a doborit 
pe toți 16...

Rubricâ redactata de 
Peîre'POPA 
și corespondenții „Scintell* |,4
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Dezbaterile asupra problemei 
Palestinei

Discursul președintelui Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat

NAȚIUNILE UNITE 13. (De Ia co
respondentul nostru). — Miercuri Ia 
prinz, în plenara Adunării Generale 
a O.N.U. au început dezbaterile asu-" 
pra „problemei Palestinei" care pri
lejuiesc, pentru prima dată in ulti
mii 25 de ani, o abordare de fond a 
acestei chestiuni.

înscrierea „problemei Palestinei" 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni, 
ca și acceptarea de către O.N.U. a 
participării la dezbaterile asupra a- 
cestei chestiuni a unei delegați' a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), in frunte cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P., se datoresc ini
țiativei unui mare grup de state 
membre ale O.N.U., între care și 
România, care au apreciat că O.N.U. 
poate și are datoria și autoritatea să 
contribuie în mod efectiv la soluțio
narea acestei chestiuni, mai ales în 
condițiile participării tuturor părți
lor interesate la dezbaterea ei.

Dezbaterile asupra „problemei Pa
lestinei" au fost inaugurate de pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. Vorbitorul a 
salutat inițiativa Națiunilor Unite de 
a începe dezbateri de fond asupra a- 
cestei probleme, a cărei rezofevare 
este aminată de două decenii și ju
mătate, și a subliniat imperativul 
identificării unor soluții în confor
mitate cu interesele vitale ale po
porului palestinean, ale păcii și 
securității din Orientul Apropiat.

în continuarea discursului său, 
Arafat a făcut o prezentare amănun
țită a trecutului istoric al poporului 
palestinean, subliniind dreptul său 
inalienabil la existență de sine stătă
toare, la independență și libertate și 
relevind că pacea și securitatea în
tregii lumi reclamă rezolvarea de că
tre Națiunile Unite a problemei Pa

Pentru eliberarea deținuților politici din Chile
Secretarul general al O.N.U., Kurt 

Waldheim, și președintele Adunării 
Generale, Abdelaziz Bouteflika, au 
cerut Organizației Statelor America
ne (O.S.A.) să se alăture cererii pri
vind eliberarea prizonierilor politici 
din Chile. Telegrama adresată mi
nistrului ecuadorian pentru relațiile 
externe, Antonio Josă Lucio Paredes, 
președintele reuniunii O.S.A. de la 
Quito, conține textul unei rezoluții

Suspendarea participării delegației Africii de Sud SOFIA

NAȚIUNILE UNITE. — Plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. a hotărit 
marți seara — cu 91 de voturi pen
tru, 22 contra și 19 abțineri — să sus
pende participarea delegației regimu
lui Africii de Sud Ia lucrările sale, 
ca urmare a politicii de apartheid și 
a ignorării rezoluțiilor și deciziilor 
O.N.U. prin care i s-a cerut, în re
petate rînduri, să pună capăt acestei 
politici.

Numeroși reprezentanți al statelor 
nealiniate și socialiste, care au luat 
cuvintul la dezbateri, au exprimat

ORIENTUL APROPIAT
® Un interviu al regelui Hussein • întrevedere Assad — 
Strougal ® Premierul suedez la Alger • Sesiunea parla

mentului israelian
BEIRUT 13 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a acordat săp- 
tăminalului libanez „Al Sayyad" un 
interviu, declarînd, printre altele, că 
„De acum înainte, Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei este singu
rul reprezentant legitim și parte răs
punzătoare, pe plan arab și interna
țional, pentru cauza palestineană și, 
drept urmare, Iordania nu mai este 
parte la nici o negociere politică". 
„Răspunderea, pentru recuperarea 
malului vestic al Iordanului revine, 
astăzi, O.E.P." — a spus Hussein. 
El a relevat ; „Conferința arabă la 
nivel înalt de la Rabat a aprobat în 
unanimitate dreptul O.E.P. de a sta
bili un stat palestinean în orice zonă 
eliberată a teritoriului palestinean". 
El a afirmat, de asemenea, că, dacă 
va fi stabilit un stat palestinean pe 
malul vestic al Iordanului, acesta va 
avea „legături frățești cu Iordania, 
similare raporturilor noastre cu ori
care stat arab".

întrebat in legătură cu o eventuală 
vizită a președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P. la Amman, suve
ranul hașemit a declarat : „Există o 
asemenea posibilitate și condițiile 
impun, poate, ca asemenea întîlniri 
să aibă loc și ca ele să se desfășoare 
direct între Iordania și O.E.P. sau 
orice alt organism palestinean ce ar 
putea fi creat în viitor de această 
organizație. Firește — a spus el — 
nu există, pentru moment, date sau 
aranjamente concrete, dar eu nu ex
clud ceva de acest gen in viitor".

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Assad, l-a primit pe Lubomir 
Strougal, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace,, care se află în- 
tr-o vizită oficială în Siria, anunță 
agenția M.E.N. în cursul întrevederii 
au fost discutate probleme ale rela
țiilor și colaborării bilaterale, precum 
și chestiuni referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu.

ALGER. — în continuarea vizitei 
sale oficiale de patru zile la Alger, 
primul ministru suedez, Olof Palme, 
a avut o întrevedere cu președin
tele țării-gazdă, Houari Boumediene. 
Premierul suedez a relevat dorința 
țării sale de a colabora cu partea al
geriană în vederea realizării unor 
programe de dezvoltare economică, 
îndeosebi în sfera industrială, în a- 
cest sens Suedia urmînd să furni
zeze asistența tehnică necesară.

Olof Palme a mai conferit, la în
cheierea unui dineu oferit în onoa
rea sa de șeful statului algerian, cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, care se afla1 
la Alger, în drum spre New York, 
în legătură cu evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

DAMASC. — Mohamed Haidar, vi- 
eepremierul sirian pentru problemele 
economice, s-a întîlnit marți cu Earl 
Butz, ministrul agriculturii al S.U.A., 
care se află într-o vizită de cîteva 
zile la Damasc. Ministrul american a 
mai avut convorbiri cu omologul său 

lestinei. Poporul palestinean luptă 
pentru a-și apăra dreptul său sacru lâ 
autodeterminare și dreptul imprescrip
tibil de a se întoarce la casele pe 
car.e a fost ,nevoit să le părăsească, 
luptă pentru apărarea dreptului la 
viață — a arătat vorbitorul. „Numai 
prin lupta populară armată s-au pu
tut cristaliza conducerea și institu
țiile noastre naționale, precum și 
mișcarea de .eliberare națională din 
care fac parte toți palestirienii, toa
te organizațiile și tot potențialul lor, 
ce s-au materializat in Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei".

Vorbitorul a relevat sprijinul larg 
primit de O.E.P. din toate colțurile 
lumii, exprimînd, totodată, gratitudi
nea membrilor O.E.P. față de statele 
nealiniate, socialiste, islamice, afri
cane, pentru ajutorul politic, mate
rial și moral ■ acordat lor în lupta 
pentru triumful idealurilor de liber
tate și autodeterminare ale poporu-' 
lui palestinean.

Yasser Arafat a condamnat Israe
lul pentru refuzul de a accepta ce
rerile legitime ale poporului pales
tinean, pentru ignorarea rezoluțiilor 
O.N.U. vizînd crearea de condiții ne
cesare pentru întoarcerea refugiați- 
lor palestineni la casele lor și a che
mat comunitatea națiunilor să-și 
concentreze eforturile pentru a se a- 
junge la o soluție justă și durabilă, 
atît a conflictului din Orientul Apro
piat, cîț și a problemei Palestinei. 
Vorbitorul a evidențiat responsabili
tatea pe care o are O.N.U. în aces
te direcții esențiale ale competenței 
sale, precum și imperativul urgentă
rii identificării soluțiilor conforme 
aspirațiilor de pace și securitate ale 
popoarelor din zonă și dezideratelor 
poporului palestinean de a trăi in
tr-un stat al său, stăpin pe propria 
sa existență.

adoptate, în urmă cu o săptămînă, 
de Adunarea Generală a O.N.U. Re
zoluția cere autorităților chiliene „să 
elibereze toate persoanele deținute 
fără judecată sau arestate pentru 
motive politice". Documentul expri
mă „cea mai profundă îngrijorare 
față de încălcarea constantă și în 
mod flagrant a drepturilor umane și 
a libertăților fundamentale în Chile".

regretul guvernelor lor în legătură 
cu neadoptarea de către Consiliul de 
Securitate a unei -hotărîri vizind ex
cluderea din organizație a regimului 
apartheidului.

★
în urma hotăririi Adunării Gene

rale a O.N.U. de a spspenda.delegația 
sud-afric'ănă de la lucrările actualei 
seSjUn.i,. guvernul de la Pretoria l-a 
rechemat pe P. Bothâ,• ambasadorul 
R.S.A. la Națiunile Unite, pentru 
consultări.

sirjan, Mursel Abu Omar, cu care a 
abordat probleme privind cooperarea 
între cele două țări în domeniile 
agriculturii și alimentației.

TEL AVIV. — în cadrul dezbate
rilor asupra măsurilor economice 
adoptate de cabinetul israelian, 
Knessetul (parlamentul) a respins, 
marți — cu 56 voturi pentru, .36 îm
potrivă și 11 abțineri. — moțiunea de 
neîncredere în guvern depusă de 
grupul Likud (de dreapta).

La deschiderea ședinței parlamen
tului, ministrul finanțelor, Yehoshua 
Rabinowitz, a reamintit — justifi- 
cînd politica promovată de guvern — 
Că deficitul balanței de plăți a Israe
lului atinge, în 1974, suma de aproape 
3,5 .miliarde dolari și că rezervele în 
devize străine de care dispryre țara 
au scăzut, numai într-un an, de la 
1 700 la 900 rțiilioane dolari.

La sediul Națiunilor Unite a fost 
dat publicității raportul secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, cu 
privire la cunoscuta inițiativă a 
României „Creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea și consolidarea păcii și 
securității internaționale, în dezvol
tarea cooperării intre toate națiuni
le, în promovarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre state".

Documentul cuprinde propunerile și 
sugestiile primite din partea unor 
state membre ale organizației, in
clusiv România, în vederea amplifi
cării rolului Națiunilor Unite în 
cîmpul vast al vieții politice și eco
nomice mondiale, a transformării lor 
într-un scut de nădejde al păcii, jus
tiției și progresului umanității. El 
sintetizează, totodată, cele mai im
portante propuneri vizînd întărirea 
rolului organizației, formulate de șe
fii delegațiilor statelor în cadrul dez
baterilor de politică .generală sau a- 
supra inițiativei României în cei doi 
ani care au trecut de la aducerea a- 
cestei probleme majore în atenția și 
preocupările Națiunilor Unite.

Un prim grup de propuneri se re
feră la imperativul acțiunii concrete 
pentru sporirea eficacității O.N.U., 
subliniindu-se caracterul global pe 
care îl capătă tot mai multe proble
me internaționale — energia, mate
riile prime, populația, alimentația etc.
— care se adaugă la cele ale dezar
mării, dezvoltării și decolonizării. 
Toate acestea reclamă cu tărie parti
ciparea tuturor statelor la dezbaterea

. și identificarea soluțiilor în cadrul 
cel mai adecvat ne care îl au la 
dispoziție — O.N.U. De aceea, nu
meroase guverne cer ca „Națiunile 
Unite să devină un forum în care 
toate statele — mari, mijlocii și mici
— să participe, pe baza egalității su
verane, în procesul politic al edifică
rii și menținerii păcii și securității 
internaționale și să înfrunte, prin 
cooperare, nu numai problemele co
mune din domeniile politic și secu
rității, ci și pe cele din sfera econo
mică, socială și umanitară" (propu
nerile guvernului indian). Numeroase

VIENA

Reuniune consacrată cooperării intereuropene
VIENA 13 (De la corespondentul 

nostru). — La Palatul Hofburg din 
Viena s-a deschis conferința „Noi 
inițiative în cooperarea Est-Vest", 
la .care participă reprezentanți ai 
vieții publice din 15 țări, precum și 
ai unor organizații internaționale. 
Delegația română este condusă de 
prof. Roman Moldovan, vicepreșe
dinte al Academiei de științe sociale 
și politice. Deschizînd lucrările, pre
ședintele conferinței, dr. Fritz Bock, 
fost vicecancelar federal al Austriei, 
a declarat că scopul reuniunii este 
de' a găsi noi mijloace și căi pentru 
extinderea cooperării, pe diferite 
planuri, între țări cu sisteme social- 
economice diferite din Est și Vest, 
în același timp, el a subliniat că, în 
condițiile interdependenței crescînde 
a națiunilor, capătă o importanță tot 
mai mare problemele specifice ale 
țărilor în curs de dezvoltare. Căile 
și mijloacele asupra cărora se va 
conveni in vederea extinderii coope
rării Est-Vest trebuie să se bazeze

kiev ȘEDINȚĂ FESTIVĂ
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dedicată împlinirii 
a 30 de ani de la înființarea 

A.R.L.U.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 

noiembrie a avut loc la Kiev o șe
dință festivă dedicată împlinirii a 
30 de ani de la înființarea A.R.L.U.S. 
Au participat I. A. Peresadenko. șe
ful Secției relații externe a C.C. al 
P.C. din Ucraina, V. S. Șevcenko, 
președinta Asociației ucrainene de 
■prietenie și relații culturale cu stră
inătatea, conducerea filialei republi
cane a Asociației de prietenie so- 
vieto-română. reprezentanți ai oa
menilor muncii din capitala Ucrainei, 
oameni de cultură și artă.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit S. V. Semcinski, vicepre
ședinte al filialei A.P.S.R., și Ale
xandru Ungur, consul general român. 
Reprezentanți ai vieții culturale din 
Kiev au rostit cuvinte de salut la 
adresa A.R.L.U.S., au împărtășit im
presii despre călătoriile lor în țara 
noastră.

în încheiere a fost adoptat textul 
unei telegrame de felicitare adresate 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Conferința teoretică „Probleme 
actuale ale democrației socialiste 
și perspectivele dezvoltării sale11

SOFIA 13 (De la corespondentul 
Agerpres)., — La Sofia,, au loc lu
crările conferinței teoretice „Proble- 
țrj^,,,gctuale ale democrației, socialis- 

'' te și perspectivele dezvoltării sale", 
organizată de revista „Probleme ale 
păcii și socialismului" și de C.C. al 
P.C.B. Participă delegații ale parti
delor comuniste și muncitorești din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, R. D. 
Germană. Mongolia. România, Unga
ria și U.R.S.S.

Delegația P.C.R. este formată din 
tovarășii Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al revis
tei „Era socialistă", și Ion Ceterchi, 
membru supleant al C.C. al'P.C.R., 
președinte al Colegiului legislativ.

în cadrul ședinței din 13 noiem
brie. tovarășul Ion Ceterchi pre
zentat expunerea „Experiența Parti
dului Comunist Român în dezvol
tarea democrației socialiste, ca o 
componentă fundamentală a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a înaintării spre comu
nism".

Sub auspiciile Consiliului Na
țional al Culturii și Ambasadei 
României la Havana, in capitala 
Cubei a fost inaugurată o ex
poziție de pictură românească 
contemporană. Unsprezece ar
tiști plastici, între care Ciucu- 
rencu, H. Catargi, Sabin Bălașa, 
Dan Hatmanu, expun peste 50 
de lucrări dintre cele mai re
prezentative.

guverne opinează că, în această epo
că a interdependențelor, noul gen de 
relații internaționale — în care rolul 
alianțelor militare scade în mod ine
vitabil ca urmare a extinderii coo
perării bi și multilaterale — își 
poate găsi în O.N.U. expresia sa 
instituțională cea mai adecvată. 
„O.N.U. — arată guvernul Kenyei 
— este singura organizație care se 
poate bucura de respectul tu

Un deziderat al lumii contemporane:

Creșterea rolului O.N.U. în promovarea cooperării 
si a relațiilor echitabile între state
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Propunerile statelor membre ca urmare a inițiativei României socialiste

turor statelor și de aceea ea trebuie 
întărită pentru a-i spori eficiența in 
eforturile de creare a noii ordini in
ternaționale".

Al doilea grup de propuneri, por
nind de la concluzia că, în lumina 
noului curs pe arena mondială, po
litica forței și a amenințării cu for
ța, a presiunilor și dictatului își do
vedește tot mai mult lipsa de per
spective, se referă la studierea căi
lor de folosire deplină a cadrului și 
mijloacelor oferite de Carta Națiuni
lor Unite, atit pentru prevenirea a- 
pariției situațiilor de tensiune, criză
și conflict, cît și pentru solu
ționarea pe cale exclusiv pașni
că a diferendelor. în acest sens
se recomandă, în primul rind, 

pe respectarea sistemului social-eco
nomic al tuturor țărilor — a declarat 
vorbitorul.

Adresîndu-se participanților, pre
ședintele federal al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschlăger, a a- 
preciat că activitățile reuniunii pot 
aduce o corftribuție utilă la încunu
narea cu succes a lucrărilor Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, prin dezbaterea unor do
menii concrete de cooperare, între 
care materiile prime și energia, știin
ța și tehnologia, transporturile și te
lecomunicațiile, mediul înconjură
tor și, în general, cooperarea econo
mică. Rezultatele reuniunii — a de
clarat Rudolf Kirchschlăger — sînt 
menite să pună bazele care vor per
mite apoi statelor să ia hotăriri ce 
vor servi obiectivelor Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, încheierii unor acorduri poli
tice între statele participante la a- 
ceastă conferință.

Ambasadorul României 
în Oman și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
MUSCAT 13 (Agerpres). — Sulta

nul Qabus Bin .Said, șeful statului 
Oman, l-a primit, la Palatul Seeb 
din Muscat, pe Alexandru Boabă, ca
re și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în sultanatul 
Oman, cu reședința la Teheran.

Ambasadorul român a transmis, cu 
acest prilej, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un cordial mesaj 
de prietenie și urări de sănătate sul
tanului Qabus Bin Said, de pace și 
prosperitate poporului omanez.

Mulțumind pentru urări, sultanul 
Qabus a adresat /președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai căldu
roase urări de sănătate și noi succese 
în activitatea neobosită pe care o 
desfășoară pentru binele poporului 
român. ,

în cadrul întrevederii ce a avut Ioc 
cu această ocazie au fost abordate 
probleme cu privire la dezvoltarea 
relațiilor zde cooperare între țara 
noastră și Oman, în diverse domenii, 
pe baza respectării principiilor fun
damentale ale dreptului internațio
nal, în interesul ambelor state și 
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii în lume.
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agențiile de presă transmit:
Președintele Tunisiei, Ha- 

bib Bourguiba. a rostit un discurs 
cu prilejul deschiderii oficiale a lu
crărilor celei de-a patra legislaturi 
a Adunării Naționale tunisiene. După 
ce a subliniat unanimitatea manifes
tată în cadrul alegerilor prezidenția
le și legislative de la 3 noiembrie, 
președintele Bourguiba a făcut un 
apel la poporul tunisian să consoli
deze stabilitatea internă, unitatea na
țională și coeziunea intre toate ca
tegoriile sociale. El a chemat, de a- 
semenea. la acțiuni menite să spo
rească producția.

înîre R. P. Chineză și Iu
a fost semnat, la Pekin,goslavia

la încheierea convorbirilor purtate în 
capitala chineză de o delegație gu
vernamentală iugoslavă, un acord de 
cooperare științifică și tehnică.

0 expoziție de fotografii 
a agențiilor de presă din unele țări 
socialiste a fost deschisă la Berlin. 
Agenția Română de Presă. „Ager
pres", prezintă fotografii care înfă
țișează diverse aspecte din industria 
și agricultura țării noastre, din via
ța oamenilor muncii, peisaje turis
tice. La inaugurare au fost prezenți 
Werner Lamberz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., alte 
persoane oficiale din R.D.G., precum 

înfăptuirea universalității organi
zației. atit prin admiterea tuturor 
țărilor în organizație, cit și prin adu
cerea în dezbatere a tuturor proble
melor majore, „întrucît — după cum 
apreciază guvernul olandez — acestea 
nu pot fi soluționate decît în contex
tul unei cooperări generale a state
lor membre".

în multe propuneri avansate de 
Finlanda. Mexic, Cipru, Canada, So-

CORESPONDENTA
DE LA NAȚIUNILE UNITE

malia etc. întilnim subliniată ideea 
necesității urgente a găsirii de so
luții problemelor referitoare la crea
rea și funcționarea forțelor Națiunilor 
Unite de menținere a păcii și folosi
rea lor pentru prevenirea și repri
marea actelor de agresipne și ame
nințărilor la adresa suveranității, in
dependenței, integrității teritoriale a 
statelor.

O altă categorie importantă de pro
puneri privește căile de îmbunătă
țire a funcționării și amplificare a 
eficienței organismelor principale ale

„RMCÎMEA REIATIILOR IfflAHICANE 
SĂ FIE OPERA TUTUROR STATELOR DIN ZONĂ"
Noi țări anunță normalizarea raporturilor lor cu Cuba

QUITO 13 (Agerpres). — Declara
țiile făcute de numeroase personali
tăți politice latino-americane pe mar
ginea reuniunii O.S.A. de la Quito 
denotă o reevaluare a politicii gu
vernelor din regiune în problema 
normalizării relațiilor cu Republica. 
Cuba. Ele relevă afirmarea în ca
drul O.S.A. a unui puternic curent 
de opinie favorabil anulării discrimi
nărilor „anacronice, ineficiente și ino
portune" impuse Cubei cu zece ani 
în urmă — după cum se arată in 
„Declarația de Ia Quito" semnată de 
cele 12 țări care au votat pentru anu
larea discriminărilor și de reprezen
tanții Jamaicăi și statului Barbados, 
prezenți la lucrări cu statut de obser
vator. Reuniunea — a declarat în în
cheierea lucrărilor Antonio Lucio Pa
redes, ministrul de externe ecuadorian 
și președinte al întîlnirii de la Quito 
— a evidențiat voința statelor mem
bre ale O.S.A. de a se promova, în 
relațiile dintre ele, principiile ne
amestecului în treburile interne, 
autodeterminării popoarelor, egalității 
juridice a statelor și solidarității in- 
teramericane, în ciuda existenței unor 
divergențe de păreri privind proble
ma de fond aflată pe ordinea de zi. 
Reconstruirea Americii — a declarat, 
la rîndul său, Mauricio Borgouovo, 
șeful diplomației salvadoriene — tre
buie să fie opera tuturor statelor din 
zonă, inclusiv a Cubei.

în ceea ce privește rezultatul re
uniunii — neîntrunirea celor două 
treimi din voturile exprimate, necesa

IUGOSLAVIA

Situația economică in examinarea guvernului
BELGRAD 13 (Agerpres). — Se

cretariatul federal pentru informații 
al R. S. F. Iugoslavia a anunțat că, 
marți, guvernul iugoslav ’a analizat 
tendințele ce s-au manifestat în eco
nomia țării in 1974 și măsurile de 
politică economică ce urmează a fi 
luate in 1975. O primă concluzie care 
s-a desprins — potrivit agenției Tan- 
iug — este necesitatea de a se ur
mări menținerea dinamismului eco
nomiei naționale a Iugoslaviei ca 
factor central’in lupta împotriva in
flației. Totodată, consumul’ intern 
trebuie să-și încetinească ritmul în 
comparație cu creșterea producției 
naționale, iar nivelul de trai să 
crească de o manieră constantă. 
Eforturi speciale trebuie depuse 
pentru îmbunătățirea balanței de 
plăți a țării. De asemenea, trebuie 
depuse eforturi mai intense pentru 
găsirea și utilizarea de resurse in
terne de combustibil, energie și ma

și reprezentanți ai agențiilor de presă 
participante.

Ministrul economiei al 
R. F. Germania,Hans Friedrichs, 
și-a încheiat vizita oficială în R. P. 
Ungară. El a conferit cu ministrul 
comerțului exterior, Josef Biro, și cu 
alte oficialități ungare asupra sta
diului relațiilor economice dintre 
cele două țări. în timpul vizitei a 
fost semnat un nou acord de colabo
rare economică, industrială și tehnică, 
pe termen lung.

fîcordul chino-japonez în 
domeniul transporturilor maritime a 
fost semnat la Tokio. Ministrul de 
externe al Japoniei, Toshio Kimura, 
prezent la ceremonia semnării, și 
Han Nien-lung, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.P. .Chine
ze. au subliniat, în alocuțiunile rosti
te, că noul acord guvernamental in
dică dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor prietenești dintre China și 
Japonia.

Președintele Turciei, Fahri 
Koriiturk, i-a încredințat mandatul 
formării unui nou guvern senatoru
lui independent Sădi Irmak. Prin 
aceasta s-a dat curs concluziei des
prinse din consultările șefului sta
tului cu liderii tuturor partidelor

O.N.U. Pentru atingerea acestor o- 
biective se recomandă, în primul 
rînd, întărirea rolului și a atribuțiilor 
Adunării Generale in examinarea și 
rezolvarea problemelor majore ale 
vieții internaționale. în același timp 
se afirmă necesitatea lărgirii Consi
liului de Securitate și îmbunătățirii, 
în continuare, a mecanismului său 
de funcționare atît pentru a reflecta 
corect locul, rolul și ponderea statelor 

mici și mijlocii în lumea contempo
rană, cît și pentru , ridicarea aces
tui organism la înălțimea misiunilor 
și responsabilităților sale speciale 
în problemele păcii și securității.

în legătură cu Consiliul Economic 
și Social (ECOSOC), a cărui compo
nență a fost recent lărgită de la 27 
la 54 de state, se insistă asupra ne
cesității perfecționării activității sale 
pentru a exercita mai eficient rolul 
de for coordonator în promovarea 
cooperării internaționale.

Un deosebit accent se pune în 
propunerile făcute pe creșterea efi
cienței rezoluțiilor Adunării Genera
le și Consiliului de Securitate, nu
meroase guverne considerînd că se 
impune extinderea practicii consen

re anulării discriminărilor împotriva 
Cubei — a fost apreciat drept 
„absurd și ridicol", de miniștrii 
relațiilor externe ai Republicii 
Panama și Columbiei. El nu face 
altceva decît. să scoată în evi
dență, în mod public, divergențele 
dintre țările membre ale O.S.A. și 
anacronismul actualelor structuri ale 
acestui organism regional și al Tra
tatului Interamerican de Asistență 
Reciprocă — a declarat ministrul me
xican Emilio Rabasa. Acesta mar
chează, de fapt, actul de deces al mă
surilor luate împotriva Cubei, re- 
levînd, totodată, că sistemul inter
american este precar și debil — a 
afirmat ministrul peruan de externe, 
Angel de la Flor Valle.

De altfel, rezultatul consfătuirii nu 
a constituit o frînare a procesului de 
normalizare a relațiilor cu Cuba — 
Columbia, Ecuadorul, Hondurasul și 
Venezuela anunțînd, imediat după în
cheierea lucrărilor, restabilirea, în 
curind, a relațiilor lor diplomatice cu 
această țară. Plec de la Quito — a 
declarat ministrul de externe colum
bian, Indalecio Aguirre — liber de 
orice compromis sau restricție în 
ceea ce privește problema normali
zării relațiilor cu Cuba. Reuniunea — 
a subliniat el — a demonstrat dorința 
majorității statelor din zonă de a 
evidenția pregnant deficiențele siste
mului de relații interamericane și ne
cesitatea restructurării lui, în confor
mitate cu interesele naționale ale 
majorității statelor^ din regiune.

terii prime, precum și pentru obți
nerea unor mai mari cantități de 
produse agroaliraentare.

Guvernul a apreciat pozitiv creș
terea economică a Iugoslaviei în 1974 
și a constatat că produsul național 
total urmează să înregistreze o creș
tere de aproximativ 7 la sută. în 
1974, producția industrială a sporit 
cu 9 la sută, nivelul de trai este în 
creștere și numărul locurilor de 
muncă este tot mai mare. De ase
menea, se înregistrează și o mai 
mare creștere a productivității 
muncii.

Pe de altă parte — arată agenția 
Taniug — Iugoslavia a înregistrat 
deficite mai mari, atît în balanța 
comercială, cit și în balanța de plăți, 
precum și deficiențe în armonizarea 
cprerii și ofertei interne, ceea ce a 
dus la o creștere mai rapidă a pre
turilor pe piața internă.

politice de a se forma un „guvern 
național", a Cărui principală misiune 
să fie organizarea de noi alegeri, 
concomitent cu soluționarea proble
melor curente ale țării.

Un număr de 22 ds stole, 
în marea lor majoritate țări în curs 
de dezvoltare, au propus, în cadrul 
Conferinței mondiale a alimentației, 
un proiect de rezoluție privind 
crearea unui Fond internațional pen
tru dezvoltare' agricolă, la organiza
rea căruia ar putea să participe prin
cipalele țări exportatoare de cereale, 
cit și țările exportatoare de petrol.

Occident minier în R. P. 
UngOTă într~una din minele din 
apropierea orașului Pecs s-a produs 
un accident datorat emanației de 
gaze, relatează agenția M.T.I. Din a- 
ceastă cauză, șapte mineri și-au pier
dut' viața, iar cîteva persoane au fost 
rănite. Organele competente fac cer
cetări.

S încetat din viață, înlI"un 
spital din Paris, renumitul regizor, 
producător și actor italian Vittorio 
de Sica, în vîrstă de 73 de ani, în 
ziua în care urma să aibă loc pre
miera ultimului său film — „Vo
iajul".

sului în procesul complex de elabo
rare a deciziilor.

Ultimul capitol al raportului pri
vește imperativul ca toate statele 
să-și îndeplinească obligațiile asu
mate prin Cartă. „Creșterea rolului 
O.N.U. depinde în primul rind și in 
cel mai mare grad — apreciază gu
vernul . Iranului — de respectarea 
strictă și totală de către toate sta
tele’ a scopurilor și principiilor Car
tei și în special de către acele țări 
care se bucură de un statut special 
în cadrul O.N.U. și, în consecință,' 
au responsabilități deosebite pentru 
menținerea păcii și securității inter
naționale". în acest scop, multe gu
verne, între carț și guvernul Româ
niei, propun începerea, fără întirzie- 
re, a unor negocieri în vederea a- 
doptării unui acord internațional cu 
aplicabilitate universală, care să in
stituie obligația tuturor statelor de a 
nu folosi sau recurge la forță, de a 
se abține în relațiile lor intafnațio- 
nale de la orice presiuni politice, 
militare, economice sau de altă na
tură, in orice împrejurări și sub 
orice formă, prevăzind, în același 
timp, măsuri practice de garantare a 
îndeplinirii acestei obligații.

Acestea sînt, într-o foarte succin
tă prezentare, doar cjteva din pro
punerile conținute în raportul se
cretarului general, exprimînd preo
cuparea statelor membre de a ve
dea finalizată inițiativa României 
socialiste pentru transformarea 
O.N.U. într-un instrument eficient 
de promovare a aspirațiilor și dezi
deratelor vitale ale popoarelor.

Ele vin să confirme actualitatea și 
utilitatea deosebită a âcestei iniția
tive, pregnantă oglindire a eforturi
lor intense, neobosite ale țării noas
tre pentru găsirea celor mai indica
te căi și. mijloace în vederea solu
ționării marilor probleme care fră- 
mintă lumea contemporană.

C. A1EXANDROAIE

X.

DE PRETUTINDENI
• SEQUOIA ÎN PE

RICOL I Parcul național ca- 
lifornian, celebru prin arborii 
săi giganți de sequoia, este se
rios amenințat de ravagiile pe 
care le produce, în ultimul timp, 
o specie de furnici negre, cu o 
lungime de 1,5 cm. Furnicile, 
active doar noaptea, ies în co
loane și atacă trunchiul copa
cilor, rozîndu-1 pe dinăuntru. 
Mulți dintre cei aproape 3 000 
de copaci seculari au căzut vic
timă cumplitei invazii. în de
cembrie anul trecut, cel mai 
mare arbore din lume, „General 
Sherman" (cu o înălțime de 81,6 
m și un diametru al trunchiului 
de 10,95 m), a pierdut o ramură 
de 10,8 m lungime. Experții stu
diază acum cauzele înmulțirii 
neobișnuite a acestor furnici 
uriașe. Una dintre ele ar fi lip
sa, în ultimul timp, a incendii
lor, care, înainte, „curățau" pe
riodic solul pădurii, fără a afec
ta totuși arborii giganți.

• „INSULA-STRECU- 
RĂTOARE". în Norvegia, in 
localitatea Stavanger, se con
struiește, după cum s-a mai re
latat, cea mai „înaltă" insulă 
artificială din lume. Prevăzută 
cu instalații de pompare deose
bit de puternice, insula va 
servi conductele de transportare 
spre Scoția a imenselor canti
tăți de gaze (16 miliarde de 
metri cubi pe an) extrase din 
zăcămîntul Frigg — descoperit 
în mai 1971, într-unul din fior
durile norvegiene. Pentru a re
zista curenților de fund, deose
bit de puternici în această re
giune — în care valurile pot a- 
tinge intre 15 și 30 metri înălți
me — insula va avea pereții 
perforați, puțind absorbi astfel 
energia provenită din izbire în 
încăperi în care ea pătrunde 
prin mari deschideri.

• COEFICIENTUL DE 
PRECIPITAȚII. Pentru cal
cularea cantității de umiditate 
conținute de norii aflați deasu
pra zonelor deșertice, oamenii 
de știință din Alma Ata 
(R.S.S. Kazahă) au realizat mo
dele matematice. Cu ajutorul 
lor se poate determina care din
tre norii aduși de vînt ar fi cei 
mai „productivi" pentru provo
carea, pe cale artificială, a pre
cipitațiilor. Tot pe această cale 
s-a putut calcula că un nor de 
mărime medie conține circa 
30 000 mc de apă.

• UN MOTOR NOU 
de automobil, avînd calități cu 
totul deosebite, a fos't proiectat 
de către doi ingineri iugoslavi, 
Srecko Cvitanovic și Alfred Se- 
menic. Motorul, avînd 865 cmc 
și 180 CP, cîntărește 30 kg. După 
cum scrie ziarul iugoslav „Ve
cernie Novostj,", motorul rotativ 
în formă de stea are un consum 
de combustibil mult mai redus 
decît al motoarelor, tradiționale.

• DOGGYDENT. Con- 
serve, îmbrăcăminte, chiar ci
mitire destinate ciinilor nu mai 
constituie o noutate în lumea 
occidentală. Iată insă că această 
industrie profilată pe satisface
rea „necesităților canine" a scos 
pe piață, în S.U.A., un nou pro
dus — pasta de dinți pentru 
ciini „Doggydent". Publicitatea 
care a însoțit lansarea pe piață 
a produsului asigură pe „con
sumatori" (?) de proprietățile 
sale miraculoase — apără con
tra cariilor, paradontozei, gin- 
givitei etc. Prețul este, firește, 
destul de pipărat, dar nu și pen
tru punga acelor posesori de pa
trupede care favorizează, în 
continuare, dezvoltarea „indus
triei canine", în timp ce în mul
te zone de pe glob foametea 
constituie o problemă reală.

• „CĂRȚI VORBITOA
RE". Pentru părinții care nu ! 
au întotdeauna timp să citească
cu glas tare și pentru copiii dor-, 
nici de a asculta de mai multe •' 
ori povestea lor preferată, în 
R.F.G. există acum „cărți vorbi
toare". De fiecare pagină a căr
ții este lipită o folie din masă 
plastică pe care este imprimat 
textul respectiv. Un aparat ac
ționat cu baterii și înzestrat cu 
un difuzor, aplicat pe folie, des
cifrează înregistrarea.

• INSECTELE SI... LI
NIILE MAGNETICE ALE 
PĂMÎNTULUI. Un de 
specialiști gruzini care au stu
diat, cu ajutorul unor electrozi 
speciali, sistemul nervos al muș
telor și albinelor, a ajuns la 
concluzia că unele insecte se 
orientează in cursul zborului cu 
ajutorul liniilor magnetice ale 
Pămîntului și ale celor existen
te în propriul lor corp. Experi
mentele efectuate au demonstrat 
că insectele respective au în al
cătuirea organismului lor un di
pol asemănător unui ac magne
tic de dimensiuni microscopice. 
Datorită acestui fapt, micile vie
țuitoare se dovedesc deosebit de ‘ 
sensibile față de liniile de forță 
ale cîmpului magnetic terestru, 
după care se orientează în tim
pul deplasărilor pe distanțe mai 
lungi.

• APĂ ÎN LOC DE 
PETROL în urma unor am
ple operațiuni de foraj efectua
te în jurul Parisului, de la Com- 
piegne, în nord, pînă la Mon- 
targis, în sud, și de la vest de 
Versailles la Troyers, în căutare 
de țiței, prospectorii francezi 
n-au descoperit decît... apă. Dar 
nu o apă obișnuită, ci caldă și 
sărată. La o adincime de 1800 
metri s-a găsit un strat de apă 
cu un conținut de 10 gr. sare la 
un litru apă, avînd o tempera
tură de 50—75 grade. Pînza 
freatică se întinde pe o supra
față de 5 000 kmp. Apele calde 
subterane vor putea fi folosite 
în industrie, piscicultură, zoo
tehnie, terapeutică etc.
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