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Combinatul siderurgia Hunedoara. Se elaborează o nouă șarja

Foto : E. Dichiseam»

MAREA ÎNTRECERE

județene de partid ÎN CINSTEA CONGRESULUI

LA ARGEȘ, ALBA, HUNEDOARA Șl SĂLAJ

Proiectele de Program și Directive, Tezele C. C. al P. C. R. pentru

PLANUL SI
ANGAJAMENTELE

Congresul al XI-lea au fost aprobate in unanimitate; s-a dat glas 

voinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, ca, la apropiatul Congres, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al

ÎNDEPLINITE exemplar

Partidului Comunist Român; au fost propuși candidați pentru organele 

centrale ale partidului.
Ieri au avut Ioc conferințe județene de partid in alte importante centre ale țării. Au participat membri și membri supleanți ai comitetelor județene de partid respective, delegați aleși la conferințele organizațiilor de partid din întreprinderi; orașe, municipii, comune. Au fost prezenți, de asemenea, numeroși invitați — membri ai C.C, al P.C.R. și ai guvernului, reprezentanți ai organelor centrale și locale de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.Din partea conducerii de partid, Ia conferințe au participat tovarășii : la Argeș — Elena Ceaușescu ; la Alba — Dumitru Popescu ; la Hunedoara — Emil Drăgănescu j la Sălaj — Mihai Gere.Conferințele de dare de seamă și alegeri marchează un moment politic important în ansamblul pregătirilor din preajma Congresului partidului. Ele prilejuiesc analize de înalt conținut, in spirit critic și autocritic, a activității desfășurate do organele și organizațiile de partid pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lca și

ale Conferinței Naționale, a propriilor hotăriri.Pe baza mandatului Încredințat de zeci și zeqi de mii de comuniști pe care-i reprezintă la conferințe, delegații au exprimat aprobarea deplină față de proiectele de Program și de Directive, față de Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea, au ales noile organe județene de partid, au desemnat candidații pentru organele centrale ale partidului și au dat glas voinței lor ferme ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al Partidului Comunist Român de căire Congresul al XI-lea.După ample dezbateri, pătrunse de spiritul responsabilității comuniste, s-au adoptat hotăriri care jalonează activitatea organelor și organizațiilor de partid din județela respective. Ele stabilesc măsuri concrete pentru perfecționarea activității economice și sociale, politice, organizatorice și educative, pentru îndeplinirea planului pe a-

cest an și pregătirea producției din anul viitor, asigurarea condițiilor necesare realizării cincinalului înainte, de termen, a sarcinilor ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea.în funcția de prim-secretar ai comitetelor județene de partid au fost aleși tovarășii : la Argeș — Ion Dincă ; la Alba — George Homoș-

tean ; Ia Hunedoara — loachim Moga ; ia Sălaj — Laurean Tulai.Conferințele au adoptat, tie asemenea, telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu — vibrante mesaje care exprimă angajamentul de a transpune în viață, zi de zi, politica partidului, hotăririle ce vor fi a- doptate de Congresul al XI-lea.
în paginile III—IV

TELEGRAME SI HOTĂRÎRI ADOPTATE DE CONFERIN
ȚELE JUDEȚENE ARGEȘ, ALBA, HUNEDOARA, SĂLAJ, 
precum și de CONFERINȚELE JUDEȚENE BOTOȘANI, 
CARAȘ-SEVERIN, MARAMUREȘ, care au avut loc în 
ziua de 13 noiembrie.

CANDIDAȚI! DESEMNAȚI PENTRU ORGANELE CEM 
TRALE ALE PARTIDULUI CARE VOR Fi ALESE DE CON 
GREȘUL AL XI-LEA.

■
ln imagine: vedere parțială a 
modernului Combinat chimic 

de la IșalnițaFoto : AGERPRES

Siderurgiștii raportează: 
200 000 tone oțel 

peste planColectivele de oțelari au elaborat, peste sarcinile la zi, cea de-a 200 000-a tonă de oțel, raportind în- deplinireg cu 12 zile mai devreme a angajamentului asumat în cinstea Congresului al XI-lea al P.C.R. Desfășurînd în ritm tot mai susținut întrecerea în care s-au angajat la începutul acestui cincinal, ei au elaborat, suplimentar, în intervalul 1 ianuarie 1971 — 13 noiembrie 1974, 841 000 tone oțel, cantitate superioară producției de metal a țării din 1958.De menționat că în cei patru ani ai cincinalului au fost puse în funcțiune citeva mari gice, printre care întreprinderea de oțeluri aliate de 1. ,,oțelăria electrică de la Galați. în bună măsură insă, sporul de metal realizat în această perioadă este rezultatul utilizării intensive a capacităților existente și al introducerii unor noi tehnologii de elaborare a șarjelor.
Industria județului Ialomița 

A REALIZAT PLANUL 
PE H ANI Al CINCINALULUISLOBOZIA (Corespondentul „Scînteii", L. Ciubataru). — Colectivele din întreprinderile industriale ale județului Ialomița au realizat sarcinile de producție pe primii patru ani ai cincinalului. în fruntea întrecerii socialiste desfășurate în cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului se situează cele 5 000 muncitoare de la întreprinderea de confecții din Călărași și Filatura de bumbac din Slobozia, chimiștii de la Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași, muncitorii întreprinderii de reparat utilaje pentru agricultură de la Dra- galina, colectivele întreprinderii viei și vinului și fabricilor de nu-

trețuri combinate. Pină la sfirșitul anului, unitățile industriale din județ vor realiza peste sarcinile de plan 17 800 tone ulei comestibil, 1 800 tone hîrtie, confecții in valoare de 640 milioane lei, 1,4 milioane tricotaje, 290 000 tone nutrețuri combinate și alte produse. în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se arată, între altele, că toate unitățile economice din județul Ialomița au asigurate condițiile materiale producției

acest an 86 la sută din ponderea producției să o constituie produsele noi și modernizate. Datorită caracteristicilor tehnico-funcțipnale superioare pe care le posedă, peste 70 la sută din producția decmotoare electrice se exportă.

obiective siderur-la Tîrgoviște și

necesare desfășurării anului viitor.
Minerii 
rile de

LOTRU
au încheiat lucră- 
excavație a celui 

mai mare tronsono Minerii de la Lotru, care au străpuns galeria Hoteagu-Jidoaia cu 60 de zile înainte de termen, au încheiat lucrările de excavație a celui mai mare tronson de pe șantierul acestui obiectiv hidroenergetic. Este vorba de tronsonul dintre punctul Sterpu și lacul de acumu- . lare.în lungime de .30 km.

SEBEȘ
A fost străpunsă prima ga

lerie de deviere a apeiConstructorii complexului hidroenergetic de pe Valea Sebeșului au inscris în cronica marii întreceri socialiste un succes remarcabil : străpungerea primei galerii de deviere a apei și începerea, cu o lună înainte de termen, a excavațiilor la caverna viitoarei hidrocentrale electrice de la Gilceag. Desfășurând o activitate susținută pentru grăbirea execuției principalelor obiective aferente primelor două hidrocentrale, prevăzute să funcțiune în cincinalul muncitorii, tehnicienii și de pe acest vast șantier luat, de la începutul anului, lucrări suplimentare în valoare de peste 5 milioane lei.
intre în următor, inginerii au efec-

Suplimentar —
470 MW motoare electriceBRAȘOV (Corespondentul „Scîn- teii“, Nicolae Mocanu). — în cinstea Congresului al XI-lea al partidului, colectivul întreprinderii „E- lectroprecizia" din Săcele a obținut, ieri, un succes de prestigiu : realizarea celui de-al 470 000-lea kilowat motoare electrice peste prevederile planului pe 4 ani din cincinal. Din 1971, gama motoarelor electrice asincrone produse la Săcele s-a îmbogățit cu 45 noi tipuri în 5 gabarite și cu alte 14 tipuri la tensiuni și fre.cvonțe speciale. în aceeași perioadă, colectivul întreprinderii a desfășurat o largă activitate de modernizare a produselor, ajungîndu-se

Cel mai înalt indice 
de utilizare a mașinilor 

și agregatelor de in al de

Cred că nu poate exis
ta o treaptă mai înaltă a demnității omului de artă decît aceea de a fi chemat să participe nemijlocit — prin talentul și meșteșugul său — la ridicarea țării sale, a poporului său spre culmile progresului, ale civilizației. Această chemare — expresie a politicii culturale a partidului nos
tru — își găsește o nouă și vibrantă materializare in proiectul de Program 
al P.C.R., document care atestă odată mai mult a- tenția pe care partidul o acordă înfloririi vieții spirituale, angajării tot mai profunde a creatorilor de literatură și artă în efortul constructiv al Întregului popor.în ansamblul lor, prin realitățile pe care le consemnează sau le prefigurează, proiectul de Program, ca și celelalte documente cunoscute și a- probate de întregul popor, documente ce vor fi peste citeva zile supuse dezbaterii Congresului al XI-lea, constituie, pentru toți slujitorii artei și culturii românești, prilejul unor adinei reflecții. Referindu-mă la activitatea noastră, a celor care lucrăm în domeniul creației cinematografice, pot afirma că aceste documente oferă — prin litera și prin spiritul lor — puncte de reper esențiale pentru maturizarea filmului românesc.V

Imaginea însăși a dezvoltării țării in deceniile viitoare, cu gigantica mobilizare de energii pe care o presupune de pe acum, cu problematica u- mană și socială proprie e- pocii de desăvîrșire a societății noastre socialiste, inclusiv procesul atit

sesc însăși eroii potențiali ai filmelor noastre.O serie de filme realizate în anii din urmă stau mărturie posibilităților cinematografiei naționale. Producția mai recentă a studiourilor noastre marchează o o- rientare promițătoare spre
Să răspundem 

încrederii 
și așteptării 

marelui public
de complex și de gingaș al formării omului nou — această imagine cutezătoare și pasionantă se impune cu deosebită forță și pregnanță conștiinței noastre. Ea ne obligă la o investiție substanțială de idei și de sentimente, de îndrăzneală și de fantezie creatoare, în așa fel incit cinematografia să poată răspunde cu adevărat cerințelor publicului larg, ale unui public mereu mai exigent, în rindurile căruia se gă

problematica de actualitate. Știm însă cu toții că mai sint încă multe de făcut pentru ca filmul românesc să fie în mod real reprezentativ pentru epoca noastră, pentru ca el să-și îndeplinească pe deplin funcția social-edu- cativă.Este vorba în primul rînd — și aceasta în lumina ideilor cuprinse în Program — de necesitatea imperioasă de a depăși stadiul abordării convenționale a realită

“X

ții ; de necesitatea imperioasă de a cunoaște și de a dezvălui aspecte și probleme, conflicte vii, cu profunde semnificații, pentru a putea contribui astfel — cu mijloacele artei noastre — la perfecționarea societății, a oamenilor, a raporturilor dintre individ și colectivitate. Spre acest țel trebuie să se îndrepte — intr-un consecvent efort colectiv — activitatea tuturor factorilor din complicatul angrenaj al creației și producției cinematografice. Aceasta înseamnă nu numai declararea unui război deschis rutinei, ci înseamnă — în primul rînd — asigurarea unei depline clarități a ideilor, a mobi- lurilor etice și estetice ale fiecărui film, promovarea valorilor autentice, a diversității de stiluri și preocupări ; înseamnă — pe fondul sentimentului de responsabilitate politică și socia
lă a cineastului — căutarea celor mai adecvate mijloace de expresie pentru ca ideile filmului să fie recepționate emoționant și convingător de către spectatori. Pentru că, în ultimă instanță, datoria noastră este de a onora încrederea și așteptările marelui public, oferindu-i filme originale, bogate în idei actuale, cu un adine ecou în conștiințe.
Ion POPESCU-GOPO

Siderurgiștii de la Uzinele țevi din Roman au realizat, cinstea apropiatului Congres partidului, cel mai înalt indice utilizare a mașinilor și agregatelor,sporind productivitatea laminoare- lor cu 4—10 tone țeava pe zi. A- ceasta a permis laminatorilor să realizeze suplimentar, de la începutul anului și pină acum, peste 14 000 tone țevi din oțel, să livreze beneficiarilor externi importante cantități de prăjini grele și burlane de foraj, precum și țevi fără sudură în valoare de aproape 14 milioane lei valută.

ECONOMISIREA ENERGIEI
ȘI COMBUSTIBILULUIobligație a tuturor, de Ia muncitor la ministruEnergia electrică, combustibilul constituie avuții de seamă ale întregii noastre societăți. Acționindu-se în spiritul indicațiilor date in repetate rinduri, în ultimii ani, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in spiritul măsurilor adoptate de partid și de stat, in diferite ramuri ale economiei, în numeroase întreprinderi s-au obținut unele rezultate bune în economisirea energiei, inlăturindu-se anumite consumuri exagerate și forme de risipă. Cu toate acestea, intr-un șir de unități se mențin iiică deficiențe, consumurile prevăzute sint depășite, se face risipă de energie și combustibil. Unor asemenea situații trebuie să le punem capăt cu desăvîrșire.Fiecare kilowat-oră de energie, fiecare gram de combustibil trebuie gospodărit cu înalt spirit de răspundere ! Economisirea energiei și combustibilului este o îndatorire patriotică, o obligație legală a tuturor, de Ia

muncitor la ministru. Cu toții să ne angajăm și mai ferm în bătălia perseverentă, de zi cu zi, pentru economisirea energiei, pentru stăvilirea oricăror forme de risipă — aceasta avind o mare importanță pentru progresul economic și social al țării.
IN PAGINA A ll-A :

• RELATĂRI DESPRE ECONOMISIREA ENERGIEI Șl COM
BUSTIBILULUI ÎN DIFERITE UNITĂȚI • ANCHETA NOAS

TRĂ ÎN DOUA ÎNTREPRINDERI CRAIOVENE ,

Ce-a mai rămas din meleagul nostru natal, din vatra viselor noastre, unde în urmă cu aproape o jumătate de veac ne-am trăit copilăria ? Astăzi, fosta comună Vașcău a devenit oraș, oamenii se poartă o- rășenește, copiii cresc mai înalți, mai voinici, mai frumoși, mai sănătoși — par cu toții niște atleți plini de faimă. Poate numai Crișul Negru. poate numai Munții Apuseni au rămas in statornicie pe lingă drumul, astăzi asfaltat, ce duce spre Țebea, spre gorunul lui Horia și mormintul Iancului.Mă uit la Lucian Ciura, tinărul și proaspătul primar al Vașcăului, om de ispravă — inteligent și modest, perspicace și întreprinzător. E, de felul lui, din Vașcău și, deși tînăr, are ia activ cîțiva ani buni de activist pe linie de partid și de stat. Tatăl său a fost printre cei mai săraci oameni din sat, a avut copii mulți și i-a crescut pe toți bine, făcîndu-i oameni de cinste și omenie.De la un capăt la altul, întreg orașul e un șantier.

încă de la intrare te în- timpină șantierul fabricii de marmură, din care o linie a fost dată în folosință cu două luni de zile îna-
proape de izvoarele Cri- șului Negru. A mai existat o fabrică în Vașcău, una de încălțăminte, numită „Crăița" și care a im-

mură și la cariere lucrează 700 de oameni. Directorul trustului care a construit fabrica este inginerul Gheorghe Gligor, năs-

Un oraș ttnăr 
privește spre viitor

Reportaj din Vașcău

inte de termen. Rod al a- cestui cincinal, fabrica este, foarte importantă nu numai prin implicațiile ei e- conomice, ci și prin cele sociale. Sîntem în pragul Țârii Moților, prin ea industria bihoreana intră pină la poalele munților, a-

primat fostei comune modul de viață muncitoresc, revoluționar, jucînd un rol important in primii ani de după eliberare, în anii preluării puterii. Dar fabrica a fost mutată la Oradea.Acum, la fabrica de mar-

cut în Vașcău. La noua fabrică a venit să muncească, din Oradea, inginerul 
Radu Aron. tot vășcăuan, ca Gligor și ca Ciura.Desigur, marmura ră- mine încă un obiect de lux. Nu construim numai clădiri îmblănite cu marmu

ră, nu avem nici timp nici bani pentru asemenea mari fantezii. Dar pe lingă marmura de Vașcău, de culori dulci și împănate — două secții de mozaic asigură pulberea de marmură pentru toate fabricile de sticlă din țară, din București și din Pădurea Neagră, din Mediaș, Buzău și Avrig, ceea ce sporește substanțial eficacitatea economică a tinerei întreprinderiO întreprindere majoră iscă mutații frumoase in viața socială. Blocuri noi, moderne, se vor înălța paralel cu strada Crișului, un complex comercial se va ridica lingă vechea piață de vite. Vașcăul are un superb palat cultural. Primăria a mobilizat oamenii pentru construcția de drumuri, și locurile de parcare, de poduri. Sint pe terminate un ștrand, o bază sportivă etc.De pildă, iată drumul spre satul Cimp, drumul refugiului nostru din timpul războiului, cind avioa-
AI. ANDRIȚOIU

(Continuare în pag. a V-a)
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SI COMBUSTIBILULU
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La ferma Movilița a I.A.S. Afumați-llfov contlnuâ de zor arăturile de toamnă destinate însămînțărllor de 
primăvară Foto : N. Buică

BbBO adîncă 
pentru recoltă bună

ARĂTURILE DE TOAMNĂ ÎN JUDEȚELE NEAMȚ SI IALOMIȚA
9 9 5 9

CONOMISIREA ENERGIEI

50 milioane de kWhDEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Io- nescu). — Prin reducerea continuă a consumurilor specifice, de la începutul anului și pînă în prezent, pe ansamblul județului Hunedoara s-au economisit mai mult de 72 000 tone combustibil convențional, 50 milioane kWh energie electrică, aproape 3 000 tone benzină și mari cantități de cocs metalurgic. în rîndul colectivelor care au obținut cele mai valoroase succese în această acțiune cu adevărat gospodărească se înscriu minerii de la Centrala cărbunelui Petroșani — care au economisit aproape 4 milioane jumătate de kWh energie electrică și 34 000 tone combustibil convențional — siderurgiștii hunedoreni — cu economii de 30 000 tone combustibil convențional și 4 500 tone cocs metalurgic — lucrătorii de la I.R.E.-Deva — care au redus consumurile planificate cu peste 22 milioane kWh energie electrică.
Exemplul producătorilor 

de energieAspectul gospodăresc al economiei de energie electrică este legat în primul rind de grija permanentă a producătorului de a produce în condiții de maximă eficientă fiecare kilowat-oră, fiecare kilocalorie. Astfel, prin aplicarea unui amplu program de măsuri ce vizează tocmai folosirea cit mai judicioasă a acestor resurse pînă în prezent se înregistrează în centralele electrice o economie de 90 000 tone combustibil convențional. Menționăm, în mod deosebit, măsu

rile care vizează optimizarea funcționării agregatelor prin înlocuirea și îmbunătățirea procesului de ardere, recuperarea unor resurse secundare, extinderea termoficării industriale și turbine ș.a. Bunăoară, punerea în funcțiune la I. E. Mureș a unei microhidrocentrale a dus la obținerea unei economii de 400 000 kWh de energie electrică ; o altă măsură se referă la dezafectarea unor centrale cu consumuri specifice mari de combustibil — uzina electrică „Vulcan", Grupurile nr. 5 și 6 de la Grozăvești. Numeroasele inițiative proprii din unitățile de producere a energiei electrice și termice puse în practică au făcut ca la nivelul acestui an, față de anul trecut, să se consemneze o reducere a consumului specific de combustibil cu 2 grame combustibil convențional pentru fiecare kWh produs.
Consumuri tot mai mici 

pe tona de produsePLOIEȘTI (Corespondentul „Scînteii", C. Căprarul. — Un bilanț încheiat recent de colectivul de rafinori și petrochimiști de pe marea platformă industrială a Brazilor arată că, de la începutul anului și pină în prezent, s-a obținut o reducere a consumului de energie în instalații care se ridică la 3 500 000 kWh ; de asemenea, s-au înregistrat economii de 135 000 tone abur industrial și 2 400 tone combustibil convențional. „Aceste importante cifre înscrise pe panoul întrecerii marchează depășirea substanțială a angajamentului anual luat de colectivul unității noastre — ne spune inginerul Ion Grigoraș, șeful serviciului producție de la Centrala industrială de rafinării și petrochimie Ploiești. S-a trecut la

folosirea maximă a potențialului energetic al motoarelor, scoțîndu-se din uz cele neeconomi- coase, supradimensionate. La energeticul șef al combinatului există o evidență precisă a fiecărui kWh consumat în instalație. Am mai luat măsuri pentru o ardere rațională în cuptoare a combustibililor, pentru a asigura etanșeitatea robineților și conductelor de abur și altele. Paralel, s-a trecut, cu prijinul cercetării și al specialiștilor, la ridicarea randamentului utilajelor in funcțiune, urmărind ca valoarea energiei electrice și a consumului de combustibil pe tona de produse realizată să fie cit mai mică".
Trei direcții — 
un singur scopSFÎNTU-GHEORGHE (Corespondentul „Scînteii", Tomori Geza). — Colectivele de muncă din întreprinderile industriale ale județului Co- vasna iși concentrează atenția în vederea reducerii susținute a consumurilor de energie electrică asupra a trei direcții principale de acțiune : îmbunătățirea permanentă a factorului de putere, raționalizarea consumurilor și evitarea funcționării în gol a mașinilor și utilajelor acționate de motoare electrice, reducerea iluminatului artificial concomitent cu îmbunătățirea iluminatului natural. Toate aceste măsuri s-au materializat în obținerea, de la începutul anului și pînă în prezent, a unei economii de aproape 4 milioane kWh energie electrică. S-au evidențiat Fabrica de confecții și Fabrica de amidon din Tîrgu-Secuiesc, Fabrica de țigarete și Fabrica de textile „Oltul" din Sf. Gheorghe și Filatura de lină Covasna.

Am efectuat o anchetă pe tema economisirii energiei in două u- nități craiovene. La întreprinderea mecanică de material rulant, prirna din aceste unități, discutăm cu ing. Gheorghe Bobaru, responsabilul energetic al acestei unități, care ne informează că în 10 luni din acest an s-au economisit 300 MW energie electrică și 150 tone combustibil convențional,. ceea ce reprezintă consumul atelierului de tratamente termice pe 8 luni. Iată două măsuri aplicate cu o deosebită eficiență : raționalizarea consumului de aer Comprimat în schimburile II și III și încărcarea integrală a cuptoarelor de tratamente termice, care pînă nu de mult funcționau cu numai jumătate din capacitate.— Reflectă aceste realizări potențialul real de economisire a resurselor energetice in întreprindere 1— Nicidecum, rezervele sînt mult mai mari. Astfel, s-a constatat că mai sînt utilaje — de pildă, grupuri de sudură și alte mașini-unel- te — care merg in gol din neatenția celor care le servesc. De a- semenea, la standul de probe nu este recuperată energia secundară produsă în timpul rodajelor motoarelor Diesel de 2 100 CP. Numai aici se irosesc circa 1 700 MWh a- nual.Care este situația la Fabrica de materiale de construcții și produse chimice din Craiova 1 Ne-au 

reținut atenția două din măsurile mai deosebite luate în ultimul timp pentru diminuarea consumurilor : înlocuirea arzătoarelor neomologate, la cuptoarele de ars cărămizi și la cazanele de abur, cu arzătoare corespunzătoare ; îmbunătățirea fluxului tehnologic la fabrica de cărămidă. Efectul ? Obținerea, în 10 luni, a unor economii la energie de peste 414 MWh și
Anchetă în două întreprinderi craiovene

295 tone combustibil convențional. Cu toate că aceste economii depășesc angajamentul anual al fabricii, ele sînt cu mult sub posibilități, pentru că aici se risipesc anual cantități exagerate de resurse energetice. Cîteva fapte în sprijinul acestei afirmații : în cadrul fabricii funcționează o instalație pentru producerea bioxidului de carbon, al cărei colectiv nu și-a realizat niciodată planul. în schimb, această instalație consumă un mare volum de gaz metan, eliminînd totodată în atmosferă foarte mult abur — estimat la 1 000 tone combustibil convențional anual. Din cile am aflat, instalația trebuia dezafectată și înlocuită, încă din anul trecut, cu o stație de captare a reziduurilor de la Combinatul chimic Craiova, reziduuri din care 

se poate obține, foarte economic, bioxid de carbon. Dar abia acum au sosit utilajele necesare și in cel mai scurt timp stația va fi pusă în funcțiune.— Pierderi exagerate de gaze se Înregistrează și la arderea cărămizii în cuptoarele semistabile și de cîmp, ne-a informat Ion Petria, responsabilul energetic al fabricii. Prin arderea în aceste cuptoare, 

complet neeconomicoase, se pierd anual circa 2 300 tone combustibil convențional. O altă sursă importantă de economii ar putea fi recuperarea gazelor de ardere de la cuptorul „Hoffman" și întrebuințarea lor la uscarea cărămizilor, in loc să se consume gaz metan.Dar în cadrul fabricii amintite mai există și alte locuri de irosire a resurselor energetice. La punctul de lucru de la Simnic (unde se află un cuptor pentru ars cărămidă). deși — potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat cu privire la gospodărirea rațională a resurselor energetice — trebuie să se’ treacă la folosirea combustibilului solid, se mai consumă încă gaz metan. Dacă la cele semnalate mai adăugăm și faptul că în fabrică sînt depășite de aproape 1,5 ori 

normele republicane de consum la combustibil, datorită tehnologiilor și instalațiilor învechite, uzate (de pildă, se arde cărămida într-un cuptor cu o vechime de aproape 100 de ani, căruia în fiecare an i se fac reparații capitale), ne putem da mai bine seama de... „preocupările" existente aici pentru folosirea judicioasă a combustibilului.Desigur, este de apreciat faptul că factori de răspundere din cele db.flă unități craiovene cunosc existenta unor importante canale d? irosire a energiei și combustibilului. După cum rezultă insă din relatările acestora, neajunsurile semnalate nu sînt de ieri, de azi. Ele au apărut și se mențin tocmai pentru că specialiștii, cadrele de răspundere din unitățile în cauză și din centralele și ministerele de resort s-au mulțumit numai să constate anumite situații in care se irosesc resursele energetice și mai puțin au intervenit pentru instaurarea unui riguros regim de gospodărire a combustibilului și energiei. Iată de ce, pornind de la aceste realități, organizațiile de partid trebuie să determine o schimbare de optică în abordarea problemei amintite, să mobilizeze puternic întregul colectiv, de la muncitor la director, în ampla acțiune de economisire a energiei și combustibililor.
Nicolae BĂBALĂU
corespondentul „Scînteii"

în județul Neamț, datorită încheierii recoltării culturilor de toamnă, cea mai mare parte a tractoarelor au fost dirijate la executarea arăturilor. Ca urmare, în județ s-au executat pînă acum arături pe 41 000 ha, ceea ce reprezintă 63 la sută din suprafața planificată. Sînt cooperative a- gricole — Bîrgăoani, Bozieni, Dul- cești, Agapia, Oniceni și multe altele — unde se lucrează pe ultimele suprafețe. S-a ajuns la acest rezultat datorită faptului că organizațiile de partid și conducerile acestor cooperative agricole au organizat munca mecanizatorilor în două schimburi, au asigurat aprovizionarea cu carburanți a tractoarelor direct în brazdă.Au mai rămas de arat în județ peste 22 000 ha. După cum se vede, este vorba de un mare volum de muncă. Timpul este deosebit de propice lucrărilor în cîmp. Totuși, conducerile cooperativelor agricole din Davideni, Păstrăveni, Brusturi, Tg. Neamț, Timișcști, Grumezești și altele nu au înțeles necesitatea folosirii din plin a mijloacelor mecanizate de care dispun. Faptul că în aceste unități nu au fost arate nici jumătate din suprafețele prevăzute se explică și prin aceea că mari întinderi de teren nu au fost încă eliberate de coceni. De asemenea, unde există front de lucru, mecanizatorii se mulțumesc încă să are numai pe timpul zilei, dar și atunci cu randament scăzut, tocmai pentru că munca în cîmp începe tîrziu și se termină cu mult înainte de asfințitul soarelui. Organizațiile de partid, conducerile unităților agricole, specialiștii, toți mecanizatorii și țăranii cooperatori au datoria să treacă, de îndată la eliberarea terenului de coceni, la organizarea- muncii în dpuă schimburi, pentru ca arăturile să fie încheiate în cel mai scurt timp pe întreaga suprafață planificată.
★Pînă la 12 noiembrie, în unitățile agricole din județul Ialomița s-au executat arături de toamnă pe 121 400 ha, ceea ce reprezintă 42 la sută din suprafața prevăzută. Dacă apreciem după volumul lucrărilor executate între 5 și 12 noiembrie, rezultă că s-a realizat abia jumătate din viteza zilnică prevăzută. Ca explicație se apelează, cel mai adesea, la insuficiența mijloacelor de transport — o cauză într-adevăr reală, dacă luăm în considerație suprafețele mari de recoltat și producțiile realizate. Dar nu e mai puțin adevărat că in unele unități există serioase deficiențe în organizarea muncii și, ca urmare, suprafețe întinse de teren continuă să fie ocupate cu co

ceni. Este cazul cooperativelor agricole din consiliile intercooperatiste Ciocănești, Ciulnița, Cuza Vodă, Independența și altele. In asemenea situații, organele agricole au trebuit să deplaseze tractoare din aceste unități în altele, care au front de lucru pentru arături, cum sînt cooperativele agricole din raza S.M.A. Bogdana și Ciochina.Cooperativele agricole mai au de arat 100 000 de hectare. Cu viteza zilnică actuală — de 5 000 hectare — lucrările n-ar putea fi încheiate de- cît in primele zile ale lunii decembrie. „Arăturile înaintează greu — ne-a spus ing. Gheorghe Pescaru, directorul trustului S.M.A. — din cauză că, în momentul de față, abia 13 000 de hectare sînt eliberate de coceni. Cu forțele de care dispunem, ele pot fi arate în două zile și jumătate".

e Dispeceratele pentru comenzi de taximetre funcționează in București la următoarele numere de telefon : 12 02 40 ; 12 07 06 ; 12 03 80 ; 11 25 80 ; 11 26 90.
o Circa 65 000 posturi telefonice au fost instalate anul acesta în peste 30 de orașe ale țării. în această perioadă, la Băilești, Orșova, Orașul Victoria, Roman și la Cisnădie au fost construite noi centrale telefonice automate. Alte centrale telefonice, cum sînt cele de la București (Colentina), Reșița (Mociur), Moreni, Oltenița, Baia Mare, Sat.u- Mare, Drobeta Turnu-Severin și Lugoj se află în curs de dare în folosință. ■/->.. „ i.
• Case de comenzi pentru prăjituri. I.C.R. 1 din Capitală a înființat recent trei case de comenzi pentru livrarea la domiciliu a produselor de cofetărie. Cofetăriile „Scala" (tel. 12 80 13), „Albina" (15 16 86) și „Ghiocelul" (11 50 34) primesc zilnic comenzi pentru torturi, prăjituri, produse de patiserie etc.
o în cartierul Hărman-Zizln din Brașov g-a dat în folosință cel de-al 1 550-lea apartament din acest an construit în județ. Noile apartamente, confortabile, prevăzute cu două și trei camere, au fost construite din fonduri de stat și din credite acordate noilor proprietari. In ultima vreijne, în județ au mai fost construite și date în folosință 7 grădinițe prevăzute cu 700 de locuri.
a Curse rapide pe traseele I.T.A. București. Pe ruta București— Mihăilești au fost introduse recent — cu titlu de experiment — curse rapide (din 8 în 8 minute), care parcurg distanța dintre cele două capete de linii într-un interval de timp cu 1/3 mai redus. Tot experimental au fost introduse curse rapide și pe rutele Buda și Tunari.
o Primul bloc-turn din Zalău. In zona centrală a orașului Zalău, județul Sălaj, a început recent construirea celui mai mare bloc — „Perla", cu 10 niveluri. Noua construcție se va impune în peisajul urbanistic al orașului atit prin arhitectura exterioară, cît și prin gradul de confort. Odată cu darea Iul în folosință — în 1975 — cetățenii orașului vor mai dispune de încă aproape 1 800 de metri pătrați destinați rețelei comerciale.

CITITORII NE SESIZEAZĂ

De ce asemenea situații 7 Cooperatorii din Ograda au eliberat numai 50 ha. Rămînerea în urmă — e de părere ing. Gheorghe Marinescu — este determinată de lipsa forței de muncă. La porumb, fiecare cooperator a luat în acord global 4 ha. în aceste condiții, eliberarea terenului durează foarte mult. Experiența cooperativelor fruntașe din județ st
rata că acolo unde toți locuitorii satelor, indiferent de locul de muncă, au luat în acord global o suprafață de porumb, nu există nici o problemă a forței de muncă. Problema ar putea fi rezolvată mai repede dacă s-ar apela la : recoltatul mecanic. Or, pină acum, la Ograda, din cele 170 de hectare prevăzute, abia s-au recoltat 80 de hectare. Deci, pentru a putea încheia repede arăturile, trebuie intensificate recoltatul porumbului și eliberarea terenurilor de coceni.

Ritmuri 
industriale 
în județul 

Dîmbovița
Industria județului Dîmbovița a atins în acest an un nivel de peste trei ori mai înalt decit cel înregistrat în 1969. Această spectaculoasă dinamică a economiei dimbovițene este, în primul rind, rezultatul conectării la circuitul productiv a 29 de capacități de prim rang. Printre ele se numără întreprinderea de o- țeluri aliate și înalt aliate (fotografia din stingă), care aduce străvechii cetăți de scaun atributul celei de-a patra vetre siderurgice a țării, întreprinderea de strunguri, care în curînd își va disputa întîietatea cu renumita unitate de profil similar din Arad, și întreprinderea de surse electrice „Romlux" din Tîrgoviște, întreprinderea de frigidere de la Găeștl și cea de aparataj electric de la Titu (fotografia din dreapta), fabricile de materiale de construcții de la Doicești și Pucioasa. în prezent, Dîmbovița este județul care dă cea mai mare producție de țiței, 30 la sută din cea de utilaj petrolier, însemnate cantități de utilaje și materie primă pentru industriile chimică, energiei electrice, cimentului, cărbunelui, țesăturilor.O etapă de noi și mari progrese o va constitui și pentru acest județ cincinalul următor. Beneficiind de un volum de investiții mult superior celor alocate in intervalul 1971—1975, care a însemnat o perioadă de dezvoltare fără precedent a industriei din aceast^ parte a țării, producția Dîmboviței va spori cu peste 30 la sută. Centrul siderurgic Tîrgoviște, de pildă, va furniza anual economiei naționale un milion tone de oțel cu caracteristici superioare și o mare parte din necesarul de tablă subțire aliată.(Agerpres)

o Navetiștii. în numele unui grup de peste 200 de navetiști din județul Dolj, Ștefan Mircea din Răcarii de Sus ne sesizează că actualele orare ale curselor C.F.R. de pe ruta Filiași—Craiova provoacă serioase greutăți în transportul acestora la și de la locurile de muncă. „Cei care lucrăm la combinatul chimic, se spune în scrisoare, pierdem ore întregi așteptînd prin gări — după terminarea lucrului sau înainte de a intra în schimb — pînă la plecarea primului tren". (Scrisoarea primită la redacție a fost trimisă spre înștiințare și analiză Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor).
o Clientul avea dreptate. O lucrătoare din rețeaua poștală ne sesizează : „Prin noile instrucțiuni pe care le-am primit în acest an, completarea formularelor de predare a recomandatelor, a coletclor și mandatelor'poștale nu se poate face cu pixuri cu pastă, ci numai cu cerneală. întreb : cum este posibil ca la C.E.C. ș: la bancă să se admită scrisul cu pastă, iar la noi, la poștă — nu. Cred că acel cetățean care mi-a sesizat într-o zi la ghișeu această anomalie avea dreptate".
e Unde repară hunedorenii televizoarele ? De cîtva timp, cooperația meșteșugărească din Hunedoara a reamplasat unitățile de reparații, desființind cu acest prilej secția de televizoare de pe str. George Enescu, din centrul orașului. Ca urmare, la ora actuală funcționează în Hunedoara numai două asemenea secții, în extremele urbei, centrul geografic al orașului — dens populat — răminînd complet descoperit din acest punct de vedere.
• La pomul lăudat al industriei panificației din Prahova (e vorba 

de magazinul de prezentare „Pati-Bar" din centrul Ploieștiului) să nu te duci nici măcar cu sacoșa mică. Dacă la deschiderea unității, ce a avut loc anul trecut, clientul găsea cele mai variate articole de panificație și patiserie (circa 100 de sortimente), acum nu mai poate cumpăra decit ceea ce se găsește in mod obișnuit la un centru de pîine. S-au scos încetul cu încetul (era cazul să se înmulțească) foile de plăcintă, sărățelele, melcișorii și alte multe sortimente de patiserie — astfel incit te și rniri de ce pe frontispiciul unității mai stă scris cu litere mari : „Magazin de prezentare".
Nevoii de a supraveghea copiii, în intervalul cuprins între terminarea cursurilor și întoarcerea părinților de la lucru, îi răspund școlile cu program prelungit (se- miinternatele). în anul școlar trecut au funcționat 200 asemenea școli, cuprinzînd mii de elevi. Rezultatele obținute au fost, după cum era de așteptat, foarte bune, astfel că, în acest an școlar. în fiecare județ, atît în orașe, cît și la sate s-au creat condiții pentru ca un număr cit mai mare de școli să-și poată prelungi programul, venind astfel în sprijinul familiilor cu copii de vîrstă școlară, îndeosebi mici, și in care ambii părinți muncesc. Aceste condiții reprezintă asigurarea mesei de prînz, Ia un preț cit mai convenabil, spațiu 

și supraveghere calificată pentru pregătirea lecțiilor sau, în unele cazuri, chiar loc pentru o oră-două de somn. Cea mai dificilă dintre aceste probleme a fost cea a mesei, întrucît puține școli dispun de cantină proprie, de un spațiu adecvat amenajării unei săli de mese. Dar inițiativa a răzbit : s-au căutat și s-au găsit cantine-restaurant ale unor întreprinderi, cantine școlare apropiate, restaurante — dispuse să pregătească masa și pentru școlarii de la semiinternate ; alți copii se duc (acasă pentru masă și se întorc pentru restul programului. A- celași spirit de inițiativă a dus la apariția unor paturi pliante pentru cei din clasele mici, care au nevoie de somn după masă. Iată

cum arată „prelungirea" u- nei zile obișnuite la Școala generală nr. 150 din Capitala: în jurul orei 12 — masa; apoi, pînă la 14, joacă ; între 14—15,30 sau 16 — o- dihnă ; 16—18 lecții. Un program la fel de bine dozat li s-a alcătuit și școlarilor care au diminețile libere, deoarece merg la cursuri după-amiezile.Din datele parțiale aflate la serviciul de resort din Ministerul Educației și In- vățămîntului putem trage

ttjitâw pentruconcluzia că, în momentul de față, se depun strădanii pentru ca un număr mereu sporit de școli să întrunească aceste condiții materiale, indispensabile prelungirii programului. în județul Timiș, de pildă, o mare parte din elevii claselor I—IV, pe care părinții nu au cu cine să-i lase acasă, sînt cuprinși in școlile cu program prelungit ; în județul Arad, de la 4 asemenea școli, în anul trecut, s-a ajuns la 14 ; în Teleor

man, de la 3 la 8 ; in Tul- cea, de la 4 la 7 ; în Vran- cea — de la 2 la 14 ; în județul Bislrița-Năsăud de la 3 la 12. Inițiativa a fost preluată și la sate : în școlile generale din 6 comune brașovene, în comunele Poiana Sărată-Bacău, Cea- hlău-Neamț și altele. După cum sîntem informați de Inspectoratul școlar județean Brașov, la sate prelungirea programului s-a făcut asigurîndu-li-se copiilor nu numai cele necesare mesei și odihnei, pregătirii temei

sepiinice a lecțiilor, ci și participării la diferite acțiuni e- ducative și atractive : lecturi, vizionări, concursuri sportive etc.In Capitală, această acțiune a căpătat o deosebită amploare. în trecutul an școlar s-a început cu 23 de semiinternate și, pe parcurs, datorită cerințelor, s-a ajuns la 80. Anul acesta s-a intenționat extinderea sistemului la circa o sută de școli și, în momentul de față, după cum ne informează inspectoratul școlar 

al municipiului, funcționează 144, cu aproape zece mii de elevi. Peste o sută dintre ele asigură copiilor și condiții de odihnă după- amiaza. Școlile generale nr. 19 (de pe strada Tudor Arghezi), 193 (din Drumul Tabefei), 122 (de pe strada Antim), 28 (de pe Aleea Circului), liceul „Alexandru Sahia" (de pe șos. Panteli- mon) au acumulat o interesantă experiență in acest domeniu, iar rezultatele sint apreciate de părinții copiilor, mai ales că ele se reflectă pozitiv și în catalog. „Anul acesta, ne spunea tovarășa Letîția Dra- gomirescu, directoare adjunctă la Școala generală nr. 150 din Capitală, am satisfăcut toate cererile ce ne-au fost adresate în a- cest sens. în plus, prin di- riginți, am sugerat unor 

părinți ai căror copii aveau o situație mai slabă la învățătură, tocmai din pricina pregătirii de mîntuia- lă a lecțiilor, să ni-i încredințeze la semlinternat. N-au regretat. Și e normal să fie astfel : supravegherea pregătirii lecțiilor pentru a doua zi se face sub ochiul atent și calificat al unor cadre didactice cu experiență".Strădania școlilor*de a-1 ajuta pe elevi — șl, implicit, pe părinți — este a- preciată cum se cuvine de familiile ai căror eonii sînt înscriși la semiinternate. Doar nu este puțin lucru să știi că, în timp ce lucrezi la serviciu, copilul îți este pe mîini bune, hrănit și odihnit, ba chiar și cu lecțiile învățate.
Rodlca ȘERBAN
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Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu^ hotărîri ale conferințelor
„ Voința noustrâ - mandatul 

delegaților noștri 

la Congres: proiectele de 

documente sa fie intru tâtul 

aprobate, țpwdșul Nicoiae 

Ceaușescu sa fie reales 

secretar general al Partidului 

Comunist Român"

ARGEȘ
Din telegramăParticipant!! la Conferința organizației județene Argeș a P.C.R., exprimînd sentimentele de nemărginită dragoste și recunoștință ce îi animă pe cei peste 65 000 comuniști, pe toți oamenii muncii din județul nostru, transmit conducerii partidului, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu mult iubit și stimat al partidului și poporului, cele mai vii mulțumiri pentru modul strălucit în care vă ocupați de destinele patriei noastre dragi, pentru mărețele realizări obținute sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, pentru viitorul minunat deschis patriei de documentele istorice ale celui de-al XI-lea Congres al partidului, elaborate din inițiativa și cu contribuția dumneavoastră de inestimabilă valoare.Apreciind Programul partidului și Directivele, Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea ca documente programatice de o imensă bogăție de idei, veritabilă chintesență a voinței și aspirațiilor celor mai înalte ale comuniștilor, ale întregului popor român, conferința noastră aprobă cu nemărginită însuflețire și încredere aceste documente istorice, avînd convingerea fermă că ele corespund pe deplin intereselor vitale ale națiunii, înaintării în ritm accelerat a patriei spre noi culmi de bunăstare, progres și civilizație socialistă și comunistă.în consens de gindire și voință cu întregul partid ș> popor, participanții la conferință, toți comuniștii .• oamenii muncii argeșeni își însușesc și susțin cu cea mai mare bucurie și satisfacție propunerea iz- vorită din înțelepciunea și dorința fierbinte a poporului ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător prestigios, marxist-leninist erudit, personalitate de mare prestanță pe plan intern și internațional, care ați îndeplinit în mod strălucit înaltele atribuții de partid și de stat cu care ați fost învestit, să fiți reales la Congresul al XI-lea în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Avem convingerea fermă că această alegere pe care o face întregul partid și popor constituie o supremă garanție a înfăptuirii întocmai a cutezătorului program de dezvoltare multilaterală a patriei, de creștere a bunăstării și înflorire a personalității umane, de afirmare și mai puternică a României în marea familie a popoarelor lumii.Conferința județeană de partid a reliefat cu matură responsabilitate recunoștința și dragostea fierbinte a argeșenilor față de partid, față de dumneavoastră, pentru profundele transformări înnoitoare din ultimul deceniu, pentru marile și modernele uzine și combinate, pentru numeroasele obiective social-cul- turale, construite pe baza programelor Congreselor al IX-lea și al X-lea, ale Conferinței Naționale, care au făcut ca viața oamenilor să fie mai frumoasă, ca Argeșul să devină un județ cu o industrie dinamică, o agricultură în plină dezvoltare, cu o bogată activitate social-culturală. Cu inimile pline de bucurie și satisfacție pentru impetuoasa dezvoltare a județului nostru, ne considerăm profund angajați și obligați să gospodărim cu cea mai mare grijă, cu eficiență tot mai’ înaltă bogata zestre tehnico-materială pe care ne-a încredințat-o partidul și poporul.

Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că, pătrunși de înalta responsabilitate ce ne revine, participanții Ia conferință au analizat cu toată răspunderea, critic și autocritic, activitatea desfășurată pînă în prezent în industrie, agricultură, în toate domeniile stabilind, în spiritul documentelor de partid, măsuri ferme și fundamentate pentru mai puternica angajare a comuniștilor, a tuturor organizațiilor de partid la înfăptuirea marilor sarcini ce ne revin în viitor.Ne face deosebită plăcere să vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că asemenea întregului popor oamenii muncii din județul nostru întimpină Congresul al XI-lea cu însemnate succese în muncă. Pe primele 10 luni ale anului un număr de 31 întreprinderi au depășit planul producției globale cu 161,9 milioane lei, iar al producției-marfă cu 208,6 milioane lei. De asemenea, un număr de 15 întreprinderi au îndeplinit planul pe primii 4 ani ai cincinalului, iar planul la export ce revine județului nostru a fost în întregime realizat cu 3 luni mai devreme. Rezultate bune au fost obținute și în investiții, planul de construcții-montaj pe 10 luni fiind depășit cu 1,5 la sută.Un bilanț rodnic am înregistrat în agricultură. Anul acesta au fost obținute cele mai mari producții de grîu, porumb și legume din întreaga istorie a județului, au fost vindute pentru fondul central al statului cantități mult mai mari de produse agricole decit în anii trecuți, iar prin efectuarea la timp și 

de calitate a lucrărilor agricole de toamnă au fost puse bazele unei recolte mari și pentru anul viitor.Rezultate bune au fost obținute; de asemenea, în dezvoltarea învățămîntului, științei, în toate domeniile de activitate.Urmărim cu deosebită atenție și satisfacție și aprobăm din toată inima bogata activitate internațională desfășurată de partidul și statul nostru. Sintem mîndri că prin glasul dumneavoastră respectat — mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminenta a mișcării comuniste internaționale, luptător neobosit, promotor și apărător consecvent al principiilor noi, sănătoase care trebuie să guverneze relațiile internaționale — faceți cunoscut întregii lumi năzuințele de pace, înțelegere și cooperare care animă poporul român.însuflețiți de dragoste fierbinte și devotament nețărmurit față de partid, de perspectivele mărețe pe care le prefigurează documentele istorice ale Congresului al XI-lea al P.C.R., noi, comuniștii argeșeni, toți oamenii muncii din județul Argeș ne angajăm solemn, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să îndeplinim exemplar sarcinile și angajamentele din actualul cincinal, să ne mobilizăm toate forțele și energiile creatoare, să muncim cu elan și abnegație pentru a înfăptui exemplar toate prevederile ce revin Argeșului din Program și Directive pe perioada 1976—1980 și în perspectivă, să contribuim cu toată puterea brațelor și a minții, uniți strîns în jurul partidului, in jurul dumneavoastră, la edificarea socialismului și comunismului in patria noastră — Republica Socialistă România.
Hoîărîre a Conferinței

Conferința organizației județene Argeș a Partidu
lui Comunist Român, exprimînd voința tuturor co
muniștilor, a tuturor locuitorilor județului Argeș, pu
ternic manifestată cu prilejul tuturor adunărilor de 
partid șl conferințelor comunale, orășenești și mu
nicipală, hotărăște să susțină cu toată căldura, cu 
nemărginit entuziasm propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul al 
XI-lea în înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Hotărîrea noastră se întemeiază pe cunoașterea 
profundă a vieții și activității exemplare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pe convingerea nestrămu
tată că înaltele calități pe care trebuie să le aibă 
purtătorul funcției de secretar general al partidului, 
marile răspunderi șl atribuții ce-i revin în politica 
internă și externă au fost și sint strălucit demon
strate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Revoluționar dîrz, patriot înflăcărat, dotat cu tră
sături alese de conducător, cu clarviziune politică, 
rigoare științifică, spirit novator, cu exemplară cu
tezanță revoluționară, înzestrat cu o mare putere 
de muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu trăiește în 
inima și gindul, în conștiința poporului într-o indi
solubilă legătură cu marile înfăptuiri dobîndite în 
acești ani de avîntată creație sub conducerea parti
dului, ca promotor al dezvoltării rapide și multilate
rale a României contemporane, cu o contribuție 
esențială, nemijlocită la perfecționarea continuă a 
întregii noastre organizări sociale, la prospectarea 
cutezătoare și stabilirea clară a direcțiilor de ac
țiune pentru a asigura patriei noastre un viitor stră
lucit.

înalt model de comunist de omenie, profund pre
ocupat de afirmarea multilaterală a personalității 
umane, tovarășul Nicolae Ceaușescu militează ac
tiv și are merite personale deosebite în promova
rea fermă în viața economico-socială a principiilor 
democratismului socialist, a echității și justiției so
ciale, a înaltelor principii morale comuniste în pre
figurarea omului de tip nou.

Eminent militant al mișcării comuniste șl muncito
rești, personalitate proeminentă a vieții Internațio
nale contemporane, înalt purtător al năzuințelor de 
pace, înțelegere și colaborare care animă poporul 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu militează ac
tiv, cu fermitate și consecvență pentru instaurarea 
în lume a unor relații noi, pentru întărirea legătu
rilor de prietenie frățească și colaborare cu toate 
țările socialiste, cu toate statele lumii, bazate pe 
egalitate și respect al independenței și suveranită
ții naționale.

Pentru toate aceste calități, pentru tot ce carac
terizează dintotdeauna viața și activitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, profund recunoscători 
pentru rezultatele minunate obținute în anii care au 
trecut de la Congresul al X-lea, ferm convinși că 

va asigura și pe viitor partidului și poporului ace
eași conducere înțeleaptă, cutezătoare, chibzuită, 
comuniștii, toți oamenii muncii din județul Argeș, 
sint mîndri să susțină realegerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în acest scop, Conferința organizației județene 
Argeș a P.C.R. dă mandat delegațllor săi la Con
gresul al XI-lea să susțină și să voteze cu toată 
căldura realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar general al partidului.

Candid&ții pesiSru organele cenîrale 
ale partidului

Elena Ceaușescu, Ion Dincă, Nicolae Doicaru, 
Aurel Duca, Gheorghe Gomoiu, Nicolae Ionescu, 
Valentin Ioniță, Dumitru Mihai, Nicolae Mihai, 
Florența Muntean», Victor Naghi, Dumitru Petres
cu, Constantin Stătescu.

ALBA
Din telegramăDelegații la Conferința organizației județene de partid Alba, reprezentind cei aproape 60 000 de comuniști, pe toți oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri — români, maghiari, germani — au analizat cu înaltă răspundere comunistă, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de comitetul județean, de organele și organizațiile de partid pentru realizarea înainte de termen a actualului cincinal, stabilind măsuri menite să asigure îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le vor reveni din istoricele documente ale Congresului al XI-lea al P.C.R.în marea și entuziasta întrecere socialistă care se desfășoară pentru înfăptuirea planului cincinal înainte de termen, oamenii muncii din județul Alba marchează o prezență activă prin obținerea unor succese de seamă ; îndeplinirea de către economia județului, cu 133 de zile mai devreme, a planului la export pe primii 4 ani ai cincinalului și cu 60 de zile a planului producției globale pe aceeași perioadă, asigurînd realizarea, pînă la sfîrșitul anului, a unei producții industriale suplimentare de peste un miliard lei. Pe cele 10 luni ce au trecut din acest an producția globală industrială a fost realizată în proporție de 101,6 la sută, prevederile la producția- marfă au fost depășite cu aproape 150 milioane lei, iar la export s-au livrat suplimentar produse în valoare de 58 milioane lei valută.Sub puternicul imbold generat de documentele apropiatului forum al comuniștilor, al prețioaselor indicații date de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor efectuate în mai multe rînduri în această veche vatră strămoșească, ..conștienți că numai prin sporirea necontenită a bunurilor materiale și spirituale vom,contribui ,1a dezvoltarea, armonioasă a județului, Ja înflorirea întregii patrii, ne angajăm ca prin eforturi susținute să ne facem munca mai spornică, mai eficientă.Ne va sta continuu în atenție îmbunătățirea calității producției, introducerea în fabricație a noi și moderne produse, care să corespundă exigențelor de pe piața internă și externă, punerea în funcțiune la timp și la parametrii proiectați a noilor obiective și capacități, economisirea muncii vii și a celei materializate, a combustibilului și energiei. în anul 1975 vom obține peste plan : 500 mașini de cusut de uz casnic, 10 000 bucăți piese pentru demaroare, 300 tone acid sulfuric, 1C0 tone cupru de convertizor, 500 tone sodă calcinată, 600 mc cherestea. 200 tone hîrtie, 800 tone plăci fibrolemnoase, 2 000 mp binale, 200 000 perechi ciorapi, 40 000 bucăți produse tricotaje, 5 000 perechi încălțăminte, 4 000 tone sare, mobilă în valoare de peste un milion lei. Vom economisi 500 tone metal, 3 000 mc material lemnos, 4 000 tone combustibil convențional, 5 milioane kWh energie electrică și vom introduce în fabricație 700 sortimente de produse noi.Atenție deosebită vom acorda îmbunătățirii și folosirii eficiente a fondului funciar, complexului de acțiuni pentru sporirea fertilității solului, realizării efectivelor de animale și creșterii producției animaliere, asigurind ca aportul nostru la fondul central de produse agricole să fie tot mai mare. în viitorul cincinal vom iriga peste 10 000 ha, vom executa lucrări de desecări pe 14 300 ha, de combatere a eroziunii solului pe 23 100 ha, redînd circuitului agricol 

7 000 hâ teren arabil.Conferința dă o înaltă apreciere și aprobă pe deplin întreaga politică internă și externă desfășurată de partidul nostru, de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de la Congresul al X-lea și pină în prezent. Totodată, conferința aprobă întru totul proiectul de Program al partidului. Directivele pentru cincinalul 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a țării pină în 1990, Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea — documente programatice de importanță istorică, care prefigurează în mod magistral viitorul măreț și fericit al scumpei noastre patrii.Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este cel mai devotat fiu al națiunii noastre, este comunistul clarvăzător, care stă cu bărbăție, cutezanță și pricepere la cîrma celor mai înalte destine ale partidului și poporului. De aceea, în mod unanim și entuziast, respectînd mandatul încredințat de conferințele municipale, orășenești și comunale de partid, ne exprimăm din toată inima, împreună cu întregul partid și popor, hotărîrea și voința fermă de a susține propunerea ca, la cel de-al XI-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al P.C.R. — act de statornică dragoste față de conducătorul revoluționar, de răspundere comunistă față de scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
Hotărîre a Conferinței

Conferința organizației județene de partid, în de
plin acord cu hotărîrile adunărilor și conferințelor 
de dări de seamă șl alegeri, inmănunchind cele mai 
alese gînduri și sentimente ale comuniștilor, ale tu
turor celor care muncesc și trăiesc pe aceste stră
moșești și glorioase plaiuri ale Albei, dă o înaltă 
apreciere vastei activități a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar generai al partidului, președin
tele Republicii Sociaiiste România, remarcabilelor 
sale calități de strălucit conducător, care-și închină 
cu devotament nemărginit și abnegație întreaga 
viață și activitate partidului și patriei, luptei pen
tru fericirea poporului, victoriei luptei revoluționare 
internaționale și unității forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni, cauzei socialismului și frăției între po
poare, a triumfului progresului și păcii în lume.

Marile înfăptuiri ale poporului nostru obținute în 
epopeea edificării noii societăți se leagă pentru tot
deauna de numele, de calitățile de înțelept militant 
marxist-leninist, de inflăcărat patriot, calități ce se 
manifestă plenar în înalta misiune de a conduce 
destinele națiunii încredințate de partid și popor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Viguroasa personalitate de eminent revoluționar 
și bărbat de stat, Imensul prestigiu pe care l-a 
cîștigat secretarul general pe toate meridianele 
globului îi conferă calitatea de a fi cel mai vrednic 
și iubit fiu al poporului român. Exemplul său de 
muncă și viață ridicat la valoare de simbol, sin
teza celor mai nobile trăsături ale poporului nostru 
constituie pentru comuniști, pentru întreaga națiune 
o luminoasă călăuză în entuziasta activitate de ri

dicare a României pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

Hotăritoare sînt contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, spiritul său revoluționar, înalta sa com
petență teoretică marxist-leninistă, rigurozitatea 
științifică în studierea șl cunoașterea realităților pa
triei noastre, a legităților dezvoltării sociale în 
elaborarea grandiosului Program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism, document de o 
inestimabilă valoare teoretică și practică în care 
este prefigurat chipul de mîine al patriei, viitorul 
ei minunat.

Conferința, în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari, germani — din 
cuprinsul |udețuiul, hotărăște ca delegații săi pen
tru cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R. să susțină 
în unanimitate, prin votul lor, realegerea în funcția 
de cea mal mare răspundere, de secretar general 
al gloriosului nostru partid, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucit conducător, patriot și interna
ționalist înflăcărat, eminentă personalitate a vieții 
politice contemporane.

în aceasta noi vedem continuarea statornică a 
politicii Interne șl externe a partidului șl statului 
nostru, politică ce corespunde în cel mal înalt grad 
intereselor vitale ale întregii noastre națiuni, consti
tuind pentru noi toți o garanție sigură a transpu
nerii în viață a grandioaselor obiective cuprinse în 
documentele ce vor fi adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, a realizării visului de aur al 
omenirii — comunismul.

Candidații penîru organele centrai 
aîe partidului

Maria Băcilă, Gheorghe Costea, George Ilomoș- 
tean, Stefan Kiss, Romul Marta, Gheorghe Măr
gineai™, Ion Mărgineanu. Dumitru Popescu. Nico- 
dim Roșea, Andrei Gh. Sălăgcanu, Sterian 
Țircă.

BOTOȘANI
Din telegramăDezbătind cu înalt simț de răspundere și profunde sentimente de patriotism proiectele de documente ce vor fi supuse Congresului al XI-lea al P.C.R., participanții la Conferința organizației județene de partid Botoșani, in numele a aproape 40 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste locuri străvechi ale Țării de Sus, exprimă cu entuziasm și legitimă mindrie adeziunea deplină și atașamentul profund la politica internă și externă a partidului și statului nostru, acordul total fată de proiectul de Program al P.C.R., proiectul de Directive și Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea.Prevederile acestor documente, în deplină concordanță cu năzuințele și interesele fundamentale ale poporului român, constituie un strălucit exemplu de soluționare științifică, marxist-leninistă a cerințelor pe care le ridică progresul multilateral al societății românești pe calea socialismului și comunismului, demonstrează înalta responsabilitate patriotică cu care partidul nostru se ocupă de soluționarea problemelor vitale care privesc dezvoltarea actuală și de perspectivă a României.Toți participanții la conferință au dat o înaltă apreciere rolului esențial pe care îl aveți în elaborarea acestor documente, dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Trăsăturile ' definitorii pentru întreaga dumneavoastră activitate — clarviziunea politică și cutezanța în gindire, marea capacitate de analiză și sinteză a fenomenelor din societatea noastră și din viața politică internațională, intransigenta revoluționară, îmbinate cu un înalt umanism, pu patriotism fierbinte și internaționalism consecvent — se regăsesc cu fidelitate în întregul conținut al documentelor pregătite pentru Congresul al XI-lea. Iată de ce, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județ, participanții la conferință au dat mandat delegaților care ne vor reprezenta la cel de-al XI-lea Congres să susțină cu toată dragostea și căldura realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului.Vă informăm, stimate tovarășe secretar generaj, că am analizat în spirit critic și autocritic, într-o atmosferă de înaltă exigență partinică, modul în care organele și organizațiile de partid se preocupă de înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale, a celorlalte hotăriri de partid și de stat, precum și a propriilor noastre hotărîri. Vă raportăm că județul Botoșani a obținut în ultima perioadă rezultate importante în toate domeniile vieții economico-sociale. Anii de după Congresul al IX-lea au fost, ca și pentru întreaga țară, anii cei mai rodnici din istoria acestor meleaguri. Ca urmare a grijii manifestate de conducerea partidului, numai în ultimii 4 ani producția globală industrială a județului nostru s-a dublat.înțelegînd semnificația patriotică a chemării adresate de dumneavoastră de a îndeplini înainte de termen actualul cincinal, oamenii muncii din industria județului au realizat sarcinile ce le revin pe primii 4 ani ai cincinalului in ziua de 14 august, avînd toate condițiile ca pînă la sfîrșitul anului să obținem în plus o producție globală industrială de un miliard lei.Realizări de seamă au fost obținute și în agricultură. Cu toate condițiile mai puțin favorabile pe care le-am avut in acest an, datorită mai bunei folosiri a bazei tehnico-materiale create de stat, ca rpd al hărniciei și priceperii lucrătorilor de pe ogoare, a fost înregistrată cea mai mare producție din ultimii ani. Prin eforturile susținute ale oamenilor muncii de la sate, mobilizați de organele și organizațiile de partid, a fost încheiat însămînțatul griului, recoltatul culturilor de toamnă și s-au livrat statului importante cantități de griu, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, / carne, lapte și alte produse agroalimentare.în numele tuturor oamenilor muncii din județ, conferința exprimă mulțumiri pentru grija continuă pe care conducerea partidului și statului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe secretar general, o manifestați pentru dezvoltarea județului nostru. Aceleași mulțumiri le exprimăm pentru prevederile Directivelor. a căror materializare va asigura o producție industrială globală de peste 10 miliarde lei, înre- gistrînd o creștere de 3,1 ori față de 1975 și un ritm fără precedent în istoria acestor locuri.Conferința a stabilit măsuri pentru a asigura traducerea în viață cu fermitate a sarcinilor ce revin județului în cincinalul 1976—1980 în toate domeniile de activitate.Cu gîndul și cu inima alături de dumneavoastră, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sînlem hotărîți să mobilizăm toate forțele, toate energiile, să muncim cu pasiune și abnegație revoluționară pentru a da viață Programului ce va fi adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației |udețene de partid, expri

mînd voința și dorința unanime și fierbinți ale celor 
aproape 40 000 de comuniști, ale tuturor muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor și celorlalți oameni ai mun
cii de pe aceste străvechi meleaguri românești, 
susține cu căldură și entuziasm propunerea ca la 
Congresul al Xl-lea să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului cel mal iubit fiu 
al poporului român — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Această voință unanimă reflectă profunda prețui
re pe care toți cei ce trăiesc și muncesc în cuprin
sul județului — alături de întregul popor — o acor
dă activității desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în decursul întregii sale vieți, consacrată 
binelui poporului, cauzei revoluționare, construirii 
socialismului și comunismului, afirmării libere și in
dependente a României între celelalte popoare.

Hotărîrea noastră izvorăște din convingerea 
nestrămutată că tovarășul Nicolae Ceaușescu întru
nește în mod strălucit toate calitățile ce se cer 
funcției supreme de conducere în partid. începînd 
cu Congresul al IX-lea șl contlnuînd cu cel de-al 
X-lea, din inițiativa sa, în întreaga viață socială s-a 
imprimat un puternic suflu de dinamism, un spirit 
creator deschis noului, un profund realism politic.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al partidului re
prezintă o garanție sigură a amplificării realizărilor 
de pînă acum, o chezășie a înfăptuirii cu succes a 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a înălțării tot mai 
mîndre a României sub soareie socialismului șl co
munismului.

CțmdȘiidații pentru organele centrale 
ale partidului

Dumitru Capoianu, Elvira Chirica, loan Cum- 
pănașu, Petre Duminică, Vasile Foeșa. Gheorghe 
Gliinea, Tudor Ionescu, Gcorgeta Pcdaru, Con
stantin Popescu.

CARAS-SEVERIN
Din telegramăîn numele celor peste 43 000 de comuniști și al celorlalți oameni ai muncii de pe aceste meleaguri, Conferința organizației județene Caraș-Severin a Partidului Comunist Român își exprimă totala adeziune și aprobă în unanimitate proiectul de Program și proiectul de Directive, Tezele C.C. al P.C.R.. pen- ; tru Congresul al XI-lea, care stabilesc în mod strălucit tabloul însuflețitor al dezvoltării patriei pe o perioadă îndelungată, prefigurează cu clarviziune [ științifică societatea socialistă multilateral dezvoltată și înaintare a României spre comunism.Exprimînd voința comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii din județul Caraș-Severin, conferința organizației județene, la fel ca întregul nostru partid | și popor, dă o înaltă apreciere contribuției teoretice și practice pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o aduce la fundamen- I tarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la îmbogățirea tezaurului învățăturii’! marxist-leniniste cu teze și idei originale. Conferința Încredințează delegaților organizației județene la cel de-al XI-lea Congres mandatul de a-1 alege pe tovarășul Njcblag Ceaușescu,' cel mai iubit'fiu al națiunii noastre socialiste, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Sintem ferm convinși că avîndu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea conducerii partidului vom obține și de acum înainte succese hotăritoare in făurirea viitorului luminos al patriei, a civilizației socialiste și comuniste.Delegații la conferință raportează conducerii partl- [ dului că oamenii muncii din județ, aplicînd neabătut în viață prețioasele indicații pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru făcute în Caraș-Severin, îndeplinesc cu succes sarcinile ce le revin din actualul cincinal.în anii 1971—1974 s-a realizat, peste ' prevederile planului, o producție industrială suplimentară în valoare de aproape 1,1 miliarde Iei.Cu mindrie vă raportăm că printr-o susținută activitate, colectivele de oameni ai muncii din unele întreprinderi industriale au îndeplinit înainte de termen sarcinile pe primii 4 ani și chiar pe întregul cincinal, creînd astfel premise ca în cinstea înaltului forum al comuniștilor, Congresul al XI-lea, să realizăm în întregime sarcinile stabilite pentru perioada anilor 1971—1974.Succese însemnate s-au obținut și în agricultură, în acest an am realizat o producție de griu care, pentru județul nostru, constituie un record.Toate aceste succese se datoresc grijii permanente și sprijinului deosebit de care se bucură județul nostru din partea conducerii partidului.Conștienți că înfăptuirea obiectivelor fixate pentru cincinalul 1976—1980 trebuie să pornească de la realizările de pînă acum, conferința se angajează să pună în valoare mai deplină energia, talentul și spiritul creator ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ, spre a încheia actualul plan cincinal în 4 ani și 9 luni.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de pari id va desfășura o susținută muncă politico-ideologică și cultural-educativă pentru înfăptuirea întocmai a politicii interne și externe a partidului și statului.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Caraș-Severin — români, germani, sirbi, maghiari și de alte naționalități — conferința organizației județene de partid asigură Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita cu fermitate revoluționară și răspundere comunistă pentru aplicarea in viață a documentelor Congresului al XI-lea, adu- cindu-ne, în acest fel, alături de întregul popor, contribuția. la dezvoltarea economico-socială a României și înălțarea pe noi culmi de progres și civilizație a națiunii noastre, la creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului pe pămîntul străbun al României.

Hotărîre a Conferinței
Conferința pentru dare de seamă și alegeri s 

organizației județene de partid Caraș-Severin, întru
nită astăzi, 13 noiembrie 1974, dă glas sentimentelor 
comuniștilor, ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
pe aceste meleaguri — români, germani, sirbi, ma
ghiari și de alte naționalități — de profundă dra
goste și prețuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acordă o înaltă apreciere activității sale 
neobosite desfășurate în funcțiile de cea mai înaltă 
răspundere pe care i le-a încredințat partidul.

Activitatea exemplară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — patriot înflăcărat, militant șl condu
cător revoluționar strălucit, luptător dăruit binelui 
și fericirii poporului român — se îmbină indisolubil 
cu activitatea partidului, cu înflorirea patriei 
noastre — România socialistă. înzestrat cu alese 
însușiri — cutezanță și modestie, dragoste pen
tru țară și popor, o excepțională putere de mun
că — Ideile sale creatoare, a căror substanță își 
trage seva din contactul nemijlocit cu clasa munci
toare, cu țărănimea și intelectualitatea, cu întreaga 
națiune șoclaiiștă, își găsesc o confirmare clară in 
cursul mereu înnoitor pe care îl cunosc activita
tea partidului și statului, viața societății noastre, 
în tot ceea ce gîndește și înfăptuiește secretarul 
general al P.C.R. se întrevede omul de acțiune, 
creator' al soluțiilor concrete, teoreticianul marxist, 
gînditorul care contribuie, prin teze și idei originala 
— bazate pe practica revoluționară din țara noas-

(Continuare în pag. a IV-a)
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tră — la îmbogățirea tezaurului învățăturii marxist- 
leniniste.

Cel mai Iubit fiu ai poporului român este astăzi 
una din personalitățile marcante ale lumii contem
porane. Unul din Izvoarele prestigiului de care se 
bucură țara noastră în rîndul națiunilor lumii îl con
stituie activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru fundamentarea și elaborarea po
liticii noastre externe, a unor inițiative valoroase 
consacrate instaurării unui climat de securitate, 
cooperare șl pace pe continentul european și în 
întreaga viață internațională, afirmării principiilor 
dreptului internațional, al legalității și echității în 
lume.

Cunoscînd bine activitatea sa laborioasă desfă
șurată în cadrul conducerii partidului, calitățile sale 
de militant și conducător revoluționar, conferința 
organizației |udețene Caraș-Severin a P.C.R., adop
tă, în unanimitate, propunerea exprimată în toate 
organizațiile de partid și de întreaga populație a 
acestor meleaguri, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta funcție de secretar general 
al P.C.R. și își exprimă convingerea că această ale
gere constituie o garanție a înfăptuirii cu succes 
a Programului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Ccmdidații pentru organele centrale 
ale partidului

Anton Breitenhofer, Nicolae Bușui, Trandafir 
Cocfrlă, Iuliana Duda, Traian Dudaș, Radu E- 
nache. Constantin Matei, Nicolae Mănescu, Călin 
Mihăileanu. Țvetco Milanovîci, Vasile Patilincț, 
Maria Roșea, Constantin Savu.

HUNEDOARA
Din telegramăConferința organizației județene de partid Hunedoara, dind expresie gindurilor profunde și sentimentelor unanime ale celor peste 78 000 comuniști, ale puternicului detașament al clasei muncitoare din întreprinderi și de pe șantiere, ale țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri ale patriei noastre socialiste, vă adresează dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un fierbinte mesaj de stimă, adîncă prețuire și înaltă recunoștință pentru tot ceea ce realizați, în scopul propășirii României socialiste, al fericirii și bunăstării poporului nostru, al triumfului cauzei socialismului și păcii în lume. Din adîncul conștiinței noastre comuniste, reafirmăm și cu acest prilej deplina aprobare și nestrămutata încredere față de politica internă și externă a partidului și statului, hotărîrea de a acționa neabătut pentru înfăptuirea grandiosului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Desfășurindu-și lucrările în climatul de impresionantă activitate creatoare, determinat de istoricul eveniment care domină viața politică și socială a țării — Congresul al XI-lea al partidului nostru comunist — conferința iși exprimă adeziunea sa totală la proiectul Programului Partidului Comunist Ilomân, la Directivele Congresului și la Tezele Comitetului Central al P.C.R. — documente de o excepțională însemnătate teoretică și practică, care îmbogățesc gîndirea revoluționară marxist-lejiinistă cu noi teze ți concluzii, expresie a preocupărilor, clarvăzătoare ale conducerii partidului, ‘ personal ale dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea socialismului și comunismului în România, pentru realizarea celor mai nobile Idealuri ale clasei muncitoare, ale aspirațiilor întregului nostru popor de libertate, progres și civilizație.In consens cu voința tuturor comuniștilor, a populației județului, a întregii noastre națiuni, Conferința’ organizației județene de partid Hunedoara dă mandat delegaților la Congresul al XI-lea al partidului de a exprima în marele forum al partidului dorința noastră fierbinte ca dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, cel mai înflăcărat comunist și patriot român, să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Ho- tărirea noastră — a minerilor și metalurgiștilor, e- nergeticienilor și constructorilor, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din această strămoșească vatră a patriei, se întemeiază pe convingerea că, avîndu-vă în continuare secretar general al partidului nostru, vom desfășura pe planuri mult superioare opera începută de dumneavoastră odată cu Congresul al IX-lea al partidului, vom înfăptui pe deplin visurile de aur ale înaintașilor, noul destin comunist al patriei.

După ce prezintă pe larg succesele dobindite de oamenii muncii din industria județului, telegrama arată : Avînd călăuză prețioasele dumneavoastră indicații date cu prilejul memorabilelor vizite făcute în județul nostru, pornind de Ia necesitatea valorificării superioare a întregului potențial material și uman existent, delegații la conferință, toți comuniștii și oamenii muncii din județ se angajează să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea prestigiosului obiectiv național — cincinalul înainte de termen. Pînă la sfirșitul anului 1975 vom realiza peste prevederile planurilor anuale ale cincinalului o producție industrială suplimentară în valoare de 1,3 miliarde lei, exprimată fizic în 600 milioane kWh energie electrică, 300 000 tone fontă, 400 000 tone oțel, 120 000 tone laminate, 220 000 mc materiale de construcții. Prevederile cincinalului la export vor fi depășite cu 400 milioane lei valută. Se vor realiza investiții în vâloare de 14 miliarde lei. Telegrama relevă in continuare hotărîrile adoptate în vederea creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, pentru perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid, a muncii ideologice și politico-educative.Avind mandatul comuniștilor, ce ne-au ales de a participa la lucrările acestei conferințe, vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de totala prețuire și recunoștință față de remarcabila activitate ce o des- fășurați, de aprobarea entuziastă pe care toți oamenii muncii din județ o dau documentelor deschizătoare ale unei noi etape istorice de neasemuită măreție pentru poporul român, ce vor fi adoptate de Congresul al XI-lea al partidului, hotărîrea de a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce vor reveni județului Hunedoara pentru asigurarea progresului material și spiritual al patriei, pentru edificarea comunismului în România.
Hotărîre a Conferinței

Cu cele mai alese și înălțătoare sentimente de 
fierbinte patriotism și nețărmurită dragoste față de 
partid, care animă azi întreaga ființă a celor ce 
trăiesc și muncesc pe străbunele meleaguri hune- 
dorene, conferința organizației județene de partid 
exprimă stima profundă și nemărginitul respect pen
tru iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comunistul și omul de numele căruia 
se leagă marile izbînzi dobîndite de popor în opera 
de înălțare a mărețului edificiu al societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc, 
inițiatorul grandiosului Program de înaintare a 
României spre comunism.

Din vasta și clocotitoarea activitate desfășurată 
ca secretar general al partidului și președinte al 
Republicii, pentru fericirea poporului român, pentru 
soluționarea în folosul oamenilor muncii a marilor 
probleme ce confruntă lumea contemporană, se 
desprind nobilele virtuți ale unei proeminente perso
nalități politice și de ilustru gînditor marxlst-leni- 
nist, cutezător luptător revoluționar, patriot înflă
cărat și internaționalist consecvent, strălucit mili
tant al mișcării comuniste și muncitorești Interna
ționale, promotor consecvent al prieteniei, colabo
rării și păcii între popoare. Gîndirea sa înaripată 
și activitatea sa plină de patos revoluționar se 
identifică în cel mal înalt grad cu aspirațiile cla
sei noastre muncitoare, cu Interesele vitale ale po
porului, sînt dovada supremă a devotamentului și 
înțelepciunii cu care slujește partidul, poporul, Româ
nia, cauza socialismului și comunismului în lume.

Acordînd cea mai înaltă apreciere șl prețuire 
nobilelor sale trăsături de strălucit conducător de 
partid și de stat, ce întruchipează cele mai alese 
virtuți ale clasei noastre muncitoare, a întregului 
nostru popor, Conferința organizației județene de 
partid Hunedoara, dînd glas voinței unanime ex
primate în toate adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri ce au avut loc în județ, do
rinței arzătoare a minerilor, siderurgiștiior, con
structorilor, țăranilor și intelectualilor, a tuturor ce
tățenilor hunedoreni, hotărăște și dă mandat dele
gaților la Congresul al XI-lea al P.C.R. să susțină 
și să voteze cu toată căldura șl din adîncul Inimii 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al P.C.R.

în acest act măreț de voință a întregului partid, 
a întregului popor, Ia care se alătură cu bucurie 
și nestrămutată convingere organizația |udețeană de 
partid, toți locuitorii din județul Hunedoara — ro
mâni, maghiari, germani și alte naționalități — 
vedem garanția sigură a amplificării marilor înfăp
tuiri de pînă acum, certitudinea transpunerii în 
viață a mărețului Program constructiv ce va fi adop
tat de Congresul al XI-lea al P.C.R., pentru făurirea 
viitorului comunist al României.

Candidați! pentru organele centrale 
ale partidului

Bujor Almășan, Ștefan Almășan, Virgil Cazacu, 
Iulian Costescu, Loghin Dineș, Octavian Groza, 

Suzana Gâdea, Alexandru Heinrich, Marian Mi
trofan, Ioachim Moga, Clement Negruț, Ion Niță, 
Ion Nicolescu, Costache Trotuș.

MARAMUREȘ
Din telegramăDesfășurată în climatul de puternic avînt creator In care este angajat, sub conducerea partidului, întregului nostru popor, climat generat de conștiința unei participări fierbinți la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, Conferința organizației județene Maramureș a Partidului Comunist Român a dezbătut cu profundă exigență și înaltă responsabilitate comunistă activitatea desfășurată de organizațiile de partid, de comuniști,, de către toți oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități — din județ pentru înfăptuirea politicii partidului în toate sferele activității econo- mico-sociale.In viața organizației noastre județene de partid, actuala conferință capătă semnificații deosebite, determinate de faptul că ea s-a desfășurat în ajunul celui de-al XI-lea Congres al partidului, eveniment politic de o excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste.Conferința județeană, ca și adunările generale și conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid din județ au dezbătut pe larg proiectele de Program și de Directive, Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congres, exprimîndu-și totala adeziune față de conținutul lor, precum și hotărîrea fermă, nestrămutată de a-și închina întreaga capacitate și putere de muncă înfăptuirii nobilelor idealuri prefigurate în mod științific în aceste documente.Hotărîrea și voința noastră unanimă își au temeiuri obiective în bilanțul rodnic cu care oamenii muncii din Maramureș întimpină apropiatul Congres, prilej fericit de a vă raporta, iubite tovarășe secretar general, că în perioada parcursă din actualul cincinal, în industria județului s-a înregistrat o depășire a producției globale de peste 1,2 miliarde lei, ceea ce a determinat realizarea planului producției globale pe 4 ani, în ziua de 7 septembrie a.c. Ritmul mediu de sporire a producției industriale a fost, în cei 4 ani, cu 2,2 la sută superior celui prevăzut inițial, iar în ultimii 2 ani cu 7 la sută.Este o satisfacție pentru nOi faptul că, datorită îndeplinirii ritmice, an de an, a sarcinilor de plan, e- fortului general de ridicare la cote calitative superioare a întregii activități, organizația județeană de partid a ocupat, în întrecerea socialistă, locul II pe țară în 1972 și locul V in 1973, iar consiliul popular județean a obținut, în ultimii doi ani, locul I în întrecerea organizată între consiliile populare județene. Și bilanțul realizărilor obținute în acest an se înscrie pe aceleași coordonate. Planul producției globale industriale pe 10 luni este îndeplinit in proporție de 103,1 Ia sută. în agricultură s-au obținut, de asemenea, rezultate pozitive, mai ales în dezvoltarea zootehniei și pomiculturii. Realizări semnificative s-au înregistrat și în celelalte sfere ale activității e- conomico-sociale.Toate succesele de pînă acum, întreaga dezvoltare pe care Maramureșul — acest nordic colț de țară — a cunoscut-o în ultimii ani se datoresc politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, de repartizare echilibrată a forțelor de producție. în contextul acestei politici, Maramureșul s-a bucurat de o statornică grijă din partea conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ne sînt încă vii in memorie clipele emoționante pe care le-am trăit cu toții în zilele cînd ați fost oaspete de înaltă onoare al maramureșenilor. Vă purtăm cea mai adîncă recunoștință pentru sprijin.pl acordat cu aceste fericite prilejuri, pentru indicațiile, recomandările și îndemnurile pe care ni le-ați adresat. Ele constituie o călăuză prețioasă în activitatea noastră de fiecare zi.Ca semn al recunoștinței pentru felul în care acționați clipă de clipă în slujba înfloririi patriei socialiste, a prosperității națiunii noastre, pentru înălțătorul dumneavoastră exemplu de patriotism, conferinței noastre îi revine marea cinste de a reafirma voința și hotărirea unanimă exprimată de comuniști în adunările și conferințele de dări de seamă, de toți oamenii muncii maramureșeni, ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al partidului și poporului nostru, să fiți reales în' înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Vedem în această realegere o garanție pentru triumful înaltelor idealuri ale comunismului pe pămintul României.însuflețiți de mărețele perspective ce se deschid în fața județului nostru — se spune mai departe în telegramă — comuniștii, toți oamenii muncii maramureșeni se angajează în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, să nu precupețească nici un efort pentru a le da viață în mod exemplar. în acest spirit, conferința vă raportează că a adoptat toate măsurile necesare realizării cu succes a sarcinilor planului pe 1975, precum și ale cincinalului următor.

Hotărîre a Conferinței
într-un spirit de puternic entuziasm, Conferința 

organizației județene de partid Maramureș, dînd 
glas voinței unanime și dorinței fierbinți a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, exprimate în toate adunările 
generale și’ conferințele de partid, hotărăște să 
susțină propunerea ca' la Congresul al Xl-iea al 
Partidului Comunist Român tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — fiu iubit al națiunii noastre socia
liste _ să fi0 reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului.

Adeziunea deplină a tuturor maramureșenilor la 
această hotărîre, exprimată și cu prilejul recentei 
vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe me
leagurile noastre, izvorăște din cele mai profunde 
sentimente de stimă, de dragoste și de prețuire 
față de revoluționarul încercat, față de patriotul 
și internaționalistul consecvent care este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de activitatea căruia sînt 
legate cele mal semnificative înfăptuiri ale poporu
lui nostru pe calea făuririi noii societăți, crește
rea fără precedent a prestigiului României socia
liste în viața politică internațională.

Realegerea de către cel mai înalt forum al co
muniștilor români a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al partidului constituie o bine
meritată recunoaștere a îndelungatei și prestigioasei 
sale activități puse în întregime în slujba interese
lor fundamentale ale poporului român și, totodată, 
o chezășie sigură a înfăptuirii grandiosului program 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României spre comunism.

Candidați! pentru organele centrale 
ale partidului

Gheorghe Blaj, Lucreția Cristea, Vasile Dan- 
coș, Gheorghe Dobra, Aurel Duma, Florea Dumi
trescu, Jânos Fazekas, Vaier Gabrian, Teodor Ma
rinescu, Gheorghe Pop, loan Ulici, Gheza Vida.

SĂLAJ
Din telegramăConferința organizației județene de partid Sălaj, desfășurîndu-și lucrările într-o atmosferă de înaltă responsabilitate comunistă, a analizat, în spirit critic și autocritic, modul în care organele și organizațiile de partid, comuniștii s-au preocupat și se preocupă de înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului și a stabilit măsurile politico-organizatorice pentru traducerea exemplară în viață a mărețelor sarcini ce revin județului nostru din istoricele documente pregătitoare ale Congresului al XI-lea al P.C.R.Reprezentînd voința fermă și hotărîrea unanimă a comuniștilor, oamenilor muncii — români și maghiari — din acest înfloritor ținut românesc, participanț.ii la conferință își exprimă din adîncul ființei lor totala adeziune și deplina aprobare față de proiectele de Program și de Directive, fată de Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea, documente care definesc cu clarviziune științifică direcțiile fundamentale ale edificării socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre dragi.Cu deplină satisfacție și mîndrie, conferitțț^ -dă; p . înaltă apreciere și prețuire rolului deosebit pe care dumneavoastră îl aveți în inițierea, elaborarea și furi-' damentarea acestor importante documente pentru destinele României, contribuției excepționale pe care o aduceți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în jalonarea și fundamentarea științifică a politicii interne și externe a partidului și statului, în abordarea creatoare și soluționarea realistă a problemelor cardinale ce stau în fața națiunii noastre socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sălaj, alăturîndu-se cu toată dragostea și căldura voinței unanime a întregului nostru popor, susțin din adîncul inimii propunerea ca dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al țării, înflăcărat patriot și conducător comunist, să fiți reales Ia cel de-al XI-lea Congres al PtC.R. în înalta funcție de secretar general al partidului. Gîndirea profundă și dinamismul ce vă caracterizează. înalta dumneavoastră capacitate de analiză și sinteză constituie o garanție sigură a înfăptuirii cu succes a grandiosului program ce va fi adoptat de înaltul forum al comuniștilor — Congresul al XI-lea al P.C.R.Ca mesageri ai profundelor sentimente de dragoste și prețuire ce animă comuniștii, oamenii muncii din această străveche vatră românească, delegații și invitații își exprimă cele mai profunde sentimente de vie recunoștință pentru grija pe care partidul, dumneavoastră personal, o acordați dezvoltării armonioa

se a tuturor județelor țării. Datorită acestei politici, Sălajul, în viitorul cincinal, va cunoaște cea mai vertiginoasă dezvoltare de pînă acum, înregistrind un ritm mediu anual de creștere a producției industriala cu circa 38 la sută.Răspunzînd prin fapte acestei înalte griji, hoțărîți să întîmpine Congresul al XI-lea al partidului _ cu noi și însemnate succese în toate domeniile de activitate, în numele comuniștilor, al tuturor sălăjenilor, participanții la conferință vă raportează, stimate tovarășe secretar general, că planul producției globale industriale pe cele 10 luni ale anului în curs a fost îndeplinit în proporție de 102,7 la sută, al producției marfă in proporție de 103,6 la sută, al productivității muncii în proporție de 100,6 la sută. Ca urmare a eforturilor depuse s-a realizat o producție globală industrială suplimentară în valoare de peste 30 milioane lei. Harnicul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel a reușit să atingă, cu un an și două luni înainte de termen, parametrii fizici finali proiectați la turnătoria de oțel, îndeplinind cu înaltă răspundere comunistă prețioasele dumneavoastră indicații date cu prilejul neuitatei vizite cu care ne-ați onorat la aniversarea a 500 de ani de atestare documentară a Zalăului ca oraș.Mobilizați de organizațiile de partid, lucrătorii o- goarelor județului, dornici să producă mai multe cereale, mai multă carne și lapte, acționează cu abnegație și hotărîre pentru terminarea tuturor lucrărilor agricole de toamnă, în vederea asigurării recoltei anului viitor.Sîntem conștiențl că organizației județene de partid, colectivelor de oameni ai muncii din județul nostru le revin sarcini mărețe în perioada ce urmează. Vă promitem solemn, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să milităm neabătut, prin creșterea rolului conducător al fiecărei organizații de partid, pentru a valorifica în del mai înalt grad condițiile create, resursele umane și materiale de care dispunem. Vom face tot ce depinde de noi pentru a ne îndeplini cu înaltă responsabilitate comunistă, mărețele sarcini ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, adueîndu-ne tot mai din plin contribuția, prin înflorirea multilaterală a meleagurilor sălăjene, la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, România socialistă.
Hotărîre a Conferinței

în deplin consens cu hotărîrile adunărilor și con
ferințelor de dări de seamă și alegeri, cu voința 
neclintită a comuniștilor, oamenilor muncii — ro
mâni și maghiari — ce trăiesc și muncesc înfrățiți 
pe aceste frumoase meleaguri, Conferința organiza
ției județene Sălaj a P.C.R. susține cu deosebită 
căldură și adîncă mîndrie patriotică propunerea ca 
la apropiatul Congres să fie reales ca secretar 
general ol partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mal Iubit șl 6timat fiu al poporului român, în
flăcărat patriot și conducător comunist, militant 
neobosit pentru cauza păcii, prieteniei și colaborării 
între popoare.

Voința și hotărîrea noastră unanimă Izvorăsc din 
înaltele sentimente de stimă și prețuire, de vie re
cunoștință și profundă admirație față de remarca
bilele calități și merite pe care le are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea șl fundamentarea 
științifică a politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru, în abordarea creatoare și solu
ționarea realistă a sarcinilor esențiale, hotărîtoare, 
ce au stat și stau în fața națiunii noastre socialiste.

îngemănînd în chip magistral toate calitățile și 
virtuțile, năzuințele și aspirațiile poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acționat permanent, 
cu înaltă răspundere patriotică și internaționalistă, 
pentru independența și suveranitatea patriei noastre 
dragi, pentru accelerarea dezvoltării României so
cialiste spre comunism, drum conturat cu deosebită 
claritate și precizie științifică în Programul parti
dului.

Comuniștii, oamenii muncii din Sălaj vor urma cu 
credință înaltul exemplu de dăruire și devotament, 
de inaltă conștiință și responsabilitate comunistă, 
pe care-l oferă tovarășul Nicolae Ceaușescu, își vor 
uni și mai mult eforturile pentru a fi mereu la înăl
țimea marilor sarcini pe care le au de înfăptuit.

Candidații pentru organele centrate 
ale partidului

Gheorghe Chivulescu, Mihai Gere. Mihnea 
Gheorghiu, Ilarie Girjoabă, Alexa Ilieș, Letiția Io- 
naș, Emil Nicolcioiu, Ioan Papp, Laurean Tulai.

Orizontul spiritual 
al tînărului absolvent PROGRAMUL I

Ca om al școlii, nu pot să nu fiu mindru că dezvoltarea învățămîntu- lui — factor de bază al progresului general al societății — ocupă un loc important in planurile de perspectivă pe care partidul, gospodar înțelept și clarvăzător al patriei noastre, le elaborează pentru viitorii 20—25 de ani. Un întreg capitol din proiectul de Program, acela intitulat „Politica partidului în domeniul învă- țămîntului, al pregătirii profesionale a forței de muncă", sintetizează magistral un amplu program de acțiune pentru toți oamenii școlii, pentru forurile de învățămint, pentru unitățile economice chemate să participe, împreună cu școala, la formarea profesională și etică a tinerei generații. Declarîndu-mă întru totul adept al prevederilor înscrise în Program — carta fundamentală ideologică, teoretică și politică a partidului — aș vrea să subliniez numai un singur aspect care, cred 
eu. merită o menționare aparte.Așa cum stă scris în proiectul de Program, „in perioada următorului cincinal — 1976—1980 — se va generaliza și perfecționa prima treapta a liceului, urmînd ca după 1980. pînă In anii 1990, să se treacă treptat la generalizarea celei de-a doua trepte a liceului, astfel ineît să se asigure cuprinderea întregului tineret în învățămîntul de 12 ani". Să ne gindim : ce semnificații concrete — sociale, etice, politice — va avea a- ceastă generalizare a învățămîntului de 12 ani 7 Prin urmarea cursurilor liceale de către toți tinerii se asigură noi premise pentru ridicarea continuă a nivelului cultural și de civilizație al întregului nostru popor. Apoi, întrucît vor fi școlarizați elevi între 14—15 și 18—19 ani, adică adolescenți, vîrstă în cursul căreia se pun bazele personalității umane, tinerilor le sînt oferite posibilități multiple de a-și însuși o cultură u- nitară, de a-și înnobila spiritul cu principii morale și politice superioare, de a dobîndi o temeinică și realistă orientare profesională. învățămîntul general de 12 ani va trebui, după părerea mea, să formeze absolvenților săi 

Un larg orizont politic, cultural, 

tehnic și profesional, fiecare dintre aceste elemente fiind indispensabile pregătirii pentru activitatea productivă viitoare a fiecărui tînăr.
Orizontul politic va însemna realizarea în anii de școală a unei adevărate ucenicii cetățenești, patriotice, marcată nu numai prin însușirea unui cod de noțiuni, ci și prin deprinderi de participare activă la viața obștească, de autocondu- cere și autogospodărire, prin convingeri comuniste, de responsabilitateÎnsemnări în perspectiva generalizării învătămînlului de 12 ani o

de prof. univ. dr. docent
Ștefan BÂRSĂNESCU

față de îndatoririle sociale. Ori
zontul cultural, la rîndul său, este reclamat de viața de azi și de miine, care angajează amplu pe om în multiple relații pe plan economic, tehnic, cultural, artistic, geografic etc. In societatea de mîine, tipul de om „miop", adică limitat în vederi, neinformat, devine o veritabilă povară pentru societate. Tocmai de a- ceea liceul va trebui să ofere elevilor săi, pe lingă o cultură fundamentală și o cultură dinamică, respectiv tehnicile și strategia cercetării și descoperirii de noi adevăruri, a îmbogățirii prin eforturi proprii cu noile cuceriri ale creației umane universale. De asemenea, aflată sub incidența directă a revoluției tehni- co-științifice contemporane, societatea de azi și de mîine pretinde din partea fiecărui membru al său o informare științifică sistematică despre principalele domenii ale producției, cunoștințe de bază la obiectele de profil (fizică, chimie, matematică, științele naturii). Orizon

tul tehnic nu se va limita însă numai la aspectul „teoretic", ci va trebui să dezvolte aptitudinile tinerilor și să le transforme în capacități de producție, în voință de a lucra, în inteligență tehnică.In sfîrșit, orice om cu spirit realist înțelege că azi a trecut vremea unei culturi generale pur „ornamentale", de salon, a unui învățămint pentru simpla acumulare de cunoștințe, a unei formații culturale statice și pur teoretice. Astăzi, societatea noastră socialistă promovează un alt gen de învățămint, care nu se mai limitează la comunicarea de cunoștințe, 'ci realizează efectiv actul de a-i învăța pe elevi cum să se servească în viață de cunoștințele asimilate, cum să le aplice într-o muncă productivă, utilă întregii societăți. De aceea, mi se pare deosebit de chibzuită și absolut necesară precizarea ca invățămîntul de 12 ani să fie legat organic de viață, de practică, de producție, formînd elevilor un orizont larg profesional, năzuința de a aspira în viață la o adevărată virtuozitate profesională. In contrast cu unele păreri potrivit cărora liceul ar trebui să fie o școală care pregătește absolvenți pentru universitate, ca și cu acelea care propuneau un liceu de strictă specializare numai pentru producție, socotesc că proiectul de Program a găsit formula cea mai adecvată : „învățămîntul liceal va fi orientat în cea mai mare parte spre profiluri industriale, agricole și economice". Prin urmare, o orientare practică a înyățămintului de 12 ani, ce nu exclude însă organizarea unor școli cu profil umanist-literar, artistic etc. Proiectul de Program dovedește și ;în acest mod că politica partidului în domeniul invățămintu- lui ia în considerare toate elementele definitorii pentru dezvoltarea multilaterală a societății noastre, condiție esențială pentru dezvoltarea multilaterală a personalității fiecărui membru al societății socialiste și comuniste.

prezentat la București de 
Baletul național mexican.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Film artistic : „Facerea lu

mii" — o producție a stu
dioului cinematografic „Bucu
rești". Regia : Gh. Vitanidis. 
Cu : Colea Răutu, Irina Pe
trescu, Liviu Ciulei, Vlrgll 
Ogășanu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Carta comu

niștilor români în dezbate
rea întregului popor.

20,00 Roman foileton : „Surorile 
Materassi" — episodul IV.

20,50 Tineretul și problemele fa
miliei. Anchetă internațio
nală.

21,05 Muzee șl expoziții.
21.20 Telex.
21,25 Luna creației originale ro

mânești. Teatru TV : „Per
sonalitate pentru concurs" de 
Corneliu Marcu. Premiul I 
la Concursul de scenarii — 
ediția 1973. Distribuția : Cos- 
tel Constantin. Cornel Co- 
man. Petre Gheorghiu. Olga 
Bucătaru. Draga Olteanu- 
Matel, Jana Gorea, N. Gr. Bă- 
lănescu, Ovidiu Iuliu Moldo
van, Mihai Mereuță, Matei 
Alexandru, Constantin Di- 
plan. Regia : Letiția Popa.

13,00-17,00 Teleșcoală: • Pregătire 
tehnică productivă (electro
tehnică, clasa a VIII-a, școa
la generată) : Semne conven
ționale • Ctitori de temelii 
(ciclu de Istoria civilizației si 
culturii românești) : Orizon
tul gîndltorului (civilizația 
neolitică șl din epoca bron
zului pe teritoriul carpato- 
dunărean). o Științe sociale: 
Programul P.C.R. despre 
conducerea și organizarea 
științifică a societății.

17.30 Emisiune in limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Carta comu

niștilor români in dezbaterea 
întregului popor.

20,00 Handbal masculin: România — 
R.F.G. Transmisiune directă 
de la Palatul sporturilor și 
culturii din București.

21.10 România de astăzi, România 
de mîine. (Revistă social-po- 
litlcă TV).

21,45 Selecțiuni din spectacolul

r

u

A.RJ.A. anunța

CONCERTE
EXTRAORDINARE 

cu
KAREL GOTT 
și formația sa 

(R. S. Cehoslovacă) 
Studioul de concertela

Radioteleviziunii, sîmbătă,
30 noiembrie» și duminică,
1 decembrie 1974, ora 20

al

„PATRIEI LIBERE, 
PARTIDULUI IUBIT"Peste 400 de tineri din orașele și comunele județului Covasna, muncitori, țărani, intelectuali, elevi au participat la fazele locale și zonale ale concursului de recitări din poezia patriotică militantă contemporană, intitulat „Patriei libere, partidului iubit", organizat in cinstea Congresului al XI-lea al partidului de Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă al județului Covasna. La faza finală a acestei manifestări vor participa ciștigătorii fazelor zonale, care își vor da concursul la realizarea unui spectacol omagial organizat în cinstea Congresului al XI-lea, spectacol ce va avea loc la clubul muncitoresc „Oltul" din Sfin- tu-Gheorghe în ajunul marelui e- veniment. (Tomori Geza).

„OMAGIU PARTIDULUI"La Casa de cultură a tineretului din Craiova s-a deschis recent expoziția „Omagiu partidului", organizată de instituția gazdă în colaborare cu biblioteca județeană și filiala Dolj a Arhivelor Statului. Dedicată celui de-al XI-lea Congres, expoziția cuprinde documente și lucrări social-politice, ponderea principală avînd-o operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care polarizează interesul viu al numeroșilor vizitatori. Expoziția oferă în același tip și cadrul propice desfășurării unor activități cultural-educative : întîlniri cu personalități politice, proiecții de filme documentare, prezentări de lucrări social-politice etc. (Nicolae Uăbălău). 
„IAȘII IN ARTA PLASTICĂ"In cadrul acțiunilor politico-educative consacrate celui de-al XI-lea Congres al partidului, la Muzeul de artă din Iași s-a deschis o expoziție intitulată „Iașii în arta plastică". Expoziția cuprinde peste 200 de lucrări, semnate de artiști plastici români și străini. Ele au fost obținute de la diferite muzee și colecții particulare din țară. (Manole 
Corcaci).

ZILELE MUZICII 
PRAHOVENETimp de două săptămîni (12—24 noiembrie a.c.), în cadrul manifestărilor de toamnă prezentate sub genericul „Zilele muzicii prahovene", la Ploiești, Breaza, Sinaia, Cimpina, în alte localități ale județului Prahova vor avea loc concerte simfonice, de cameră, de muzică populară și ușoară. La susținerea bogatului program muzical iși vor da concursul Filarmonica municipală din Ploiești, corul Palatului de cultură din Ploiești, orchestra de muzică populară „Flacăra Prahovei", formații și soliști amatori de la casele de cultură și căminele culturale din județ. Spectacolul inaugural a fost susținut la Ploiești de către filarmonica din localitate, avînd ca solist pe Laszlo Meszo din R.P. Ungară. (Constan

tin Căprarii).
„PIONIERII 

RAPORTEAZĂ 
CONGRESULUI"Așa este intitulată ștafeta cicloturistică a pionierilor sălăjeni, inițiată de consiliul județean al organizației pionierilor și integrată in acțiunea „Noi creștem odată cu țara". Lansată la 20 octombrie și cuprinzînd toate orașele și comunele județului, ștafeta a ajuns în comunele Virșolț, Dobrin, Greaca, Sinmihaiul Almașului, Crasna și Bocșa, localități unde au avut loc interesante manifestări cultural-artistice și sportive. In ziua de 24 noiembrie, ștafeta va ajunge în orașul reședință de județ, zi în care mii de pionieri vor face bilanțul rezultatelor activităților școlare și extrașcolare dedicate Congresului al XI-lea al P.C.R. Cu acest prilej va fi declanșată inițiativa pionierilor de la Școala generală din Surduc, ca în timpul lucrărilor congresului toți pionierii din județ să obțină rezultate bune și foarte bune la învățătură și în activitatea tehni- co-productivă. (Gheorghe Rusu).
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CELUI DE-AE IV-LEA 'CONGRES
AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT 

DIN BERLINUL OCCIDENTAL
Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din Republica Socia

listă România, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adre
sează dumneavoastră, delegaților la cel de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul occidental, tuturor membrilor partidului 
și oamenilor muncii un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru 
de prietenie și solidaritate.

Poporul român urmărește cu interes și cu sentimente de simpatie și 
solidaritate internationalistă activitatea pe care o desfășoară partidul 
dumneavoastră în afirmarea și susținerea intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii din Berlinul occidental, pentru unitatea de acțiune a 
tuturor forțelor muncitorești, democratice și progresiste în lupta pentru 
bunăstare și progres social, pentru triumful țelurilor nobile ale păcii, de
mocrației și socialismului.

Comuniștii români, aflați în preajma Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, eveniment de o excepțională însemnătate în 
viața partidului și a întregului nostru popor, cu profunde semnificații 
pentru mersul înainte al României pe calea socialismului și comunismu
lui, vă urează, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
congresului dumneavoastră și în traducerea în viață a hotărîrilor pe care 
le veți adopta.

Ne exprimăm convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare 
dintre partidele noastre — întemeiate pe principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, ale egalității în drepturi, respectării in
dependenței și ale neamestecului în treburile interne — se vor dezvolta 
in continuare în folosul celor două partide, al unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Conducătorul delegației toitondezeîn cursul zilei de joi, primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, a primit pe Chatichai Choonha- van, adjunct al ministrului afacerilor externe, membru al guvernului tailandez. Oaspetele a fost însoțit de Prasong Sukhum, adjunct al ministrului comerțului, de Prokaipat Judhusaphon, adjunct al ministrului industriei, și Phon Wannamethee, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe.în cadrul întrevederii au fost a- bordate probleme privind stadiul actual al relațiilor româno-tailandeze și posibilitățile dezvoltării colaborării economice, îndeosebi în industriile extractivă, energetică, siderurgică, construcțiilor de mașini, transporturi și în alte domenii de interes reciproc, a schimburilor comerciale, precum și căile și mijloacele de acțiune pentru extinderea acestor raporturi.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, au participat Ion St. Ion, secretar general al guvernului. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Iosif Chivu, ambasadorul României în Tailanda.
★Tot în cursul zilei de ieri, delega-

ția tailandeză a fost primită de ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu.în cadrul convorbirii, desfășurate într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și Tai- landa pe diverse planuri, precum și unele aspecte ale vieții internaționale.
★în aceeași zi, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit un dejun oficial în o- noarea oaspetelui tailandez. Au fost prezente persoanele oficiale care îl însoțesc, precum și reprezentanți ai unor ministere. A participat, de asemenea, Iosif Chivu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Tailanda.în cursul zilei, membrii delegației tailandeze au avut reuniuni de lucru cu conducerile Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerului Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerului Industriei Chimice.

Plecarea tovarășului K. Katusev,
7 7 1

secretar al C. C. al P. C. U. S.Joi după-amiază a părăsit Capitala tovarășul Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii
Tovarășul Janos Fazekas, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, a primit, joi dimineața, delegația Ministerului Comerțului Interior al R.P. condusă de Karoly Molnar, al ministrului, care se află noastră cu prilejul semnăriicolului de schimburi de mărfuri pe anul 1975 între cele două ministere.

Ungare, adjunct în țara Proto-

Cronica

Plecarea reprezentantului 
la lucrările CongresuluiTovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care va reprezenta Partidul Comunist Român la lucrările Congresului Partidului Socialist Belgian, a plecat, joi dimi- •„aața, spre Bruxelles.La plecare, pe aeroportul Otopeni, se aflau tovarășul Constantin Dră-

Partidului Socialist Belgiangan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al partid. P.C.R., activiști de
★Bruxelles, re-prezen- fost întimpinat de Ramaekers și Guy Mathot, ai Biroului Național al de membri ai ambasadei ro-

La sosirea la tantul P.C.R. a Josep membri P.S.B., , mâne.

Președintele ComUetului federal pentru informații 
al R.S.F.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, joi după-amiază, pe Muhamed Berberovici, președintele Comitetului Federal pentru Informații, membru al Guvernului R. S. F. Iugoslavia, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, face o vizită oficială în țara noastră.în timpul convorbirii au fost relevate bunele relații statornicite între România și Iugoslavia, evidențiin- du-se faptul că realizările remarcabile obținute de cele două țări în

Handbal
Astă™seara, la Palatul sporturilor și culturii

România — R. F. GermaniaReprezentativa masculină de handbal a tării noastre, multiplă campioană mondială, reapare în fața publicului bucureștean, întîlnind astă- seară, de la ora 20, la Palatul sporturilor și culturii, redutabila formație a R. F. Germania.Este al 242-lea meci internațional pe care-1 susțin handbaliștii români și, totodată, al 15-lea cu echipa R. F. Germania (palmaresul este favorabil cu 9—5 sportivilor români).Partida, așteptată cu mare interes de iubitorii handbalului din Capitală, va iijfi condusă de arbitriiiugoslavi 
P. Pupici și I. Petrovici.Lotul echipei române pentru acest meci cuprinde pe Dincă, Orban (portari), Tudosie, Voina, Cosma, Licu,

Stiickl, Gunesch, Birtalan, Kicsid, Drăgâniță, Ștef, Dan Marin, cărora li se vor adăuga portarul Penu și căpitanul echipei, Gațu, care au e- voluat in urmă cu două zile la Liu- bliana în întilnirea dintre „selecționata lumii" și reprezentativa Iugoslaviei.Din lotul oaspeților fac parte, printre alții, cunoscuții internaționali Muller, Waesebbe, Spengler și Deckarm.în deschidere, de la Ora 17, se vor disputa alte două jocuri interesante : Selecționata universitară — Lotul de tineret (masculin) și Selecționata divizionară A — Selecționata divizionară B (feminin).

popular 
în Parcul tineretului 

din CapitalăLa sfîrșitul săptămînii, pe terenurile și în sălile de sport din toate sectoarele Capitalei, vor avea loc numeroase concursuri la diferite discipline, precum și întreceri pentru „Cupa „Sport și sănătate", sportive de masă vor fi dominate de un mare cros ce se va desfășura duminică, 17 noiembrie, de la ora 10 dimineața, în Parcul tineretului. Se estimează că vor lua parte la alergările, diferențiate ca distanțe pentru cele șase categorii de vîrstă și sex, aproximativ 8 000 de tineri, dintre care 1 000 de studenți și 1 400 de militari,. Ba, întreceț-J,.,pot participa numai concurenți care' n-au dobindit pînă. în prezent nici, o clasificare de ordin sportiv. Cîștigătorii diferitelor probe și cei bine clasați vor primi cupe, diplome și premii în materiale și echipament de sport.

tineretului" și complexul Manifestările

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
e Meciurile sala Floreasca, campionatului de baschet, s-au terminat cu următoarele rezultate : Universitatea Timișoara — Medicina Tg. Mureș 81— 55 ; I.C.E.D. București — C.S.U. Galați 91—70 ; Dinamo — Politehnica București 113—67 ; Steaua — Politehnica Iași 91—61 ; Rapid — Farul 80— 69 ; I.E.F.S. — Universitatea Cluj- Napoca 71—52. întrecerile continuă pină duminică.® în aula Bibliotecii centrale universitare din Capitală începe astăzi (de la ora 16) turneul final al celei de-a 37-a ediții a campionatului național masculin de șah. în absența marelui maestru Florin Gheorghiu și a maestrului internațional Victor Ciocîltea (angajați în turnee peste hotare), principalii protagoniști vot fi,' după opinia experților, tinerii ...ae'ștri Mihai Șubă, Aurel Urzică, Mihai Ghindă, precum și cîțiva dintre jucătorii generației mai vechi (Emil Ungureanu, Gheorghe Mitite- lu, Carol Partoș, Mircea Pavlov).
e Peste 45 000 de spectatori au urmărit la Anvers meciul retur dintre echipele F.C. Royal Anvers și Ajax Amsterdam, contînd pentru „16-imile“ de finală ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal. La capătul unui joc de un bun nivel tehnic, fotbaliștii belgieni au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1), prin golurile marcate de Kodat (min. 40) și Riedl (min. 61 din lovitură de la 11 m). Punctul oaspeților a fost înscris in minutul 10 de Geels.învingători în primul joc cu scorul de 1—0, fotbaliștii olandezi s-au calificat in optimile de finală ale

disputate aseară în în etapa a VIII-a a republican masculin competiției datorită golului înscris în deplasare.
O în turul al IV-lea al „Cupei ligii engleze" la fotbal a fost înregistrată o surpriză de proporții : echipa Chester, care activează în liga a IV-a a campionatului, a reușit să e- limine cu scorul de 3—0 (2—0) cunoscuta formație Leeds United 1
o într-un meci internațional amical de fotbal, disputat la Berna in prezența a peste 20 000 de spectatori, selecționata Elveției a întrecut cu scorul de 3—0 (2—0) formația Portugaliei.
o La Praga, în cadrul competiției Internaționale de hochei pe gheață „Cupa ziarului Izvestia", s-a disputat cel de-al doilea meci dintre selecționatele Cehoslovaciei și Suediei. De data aceasta, victoria a revenit hocheiștilor suedezi cu scorul de 4—2 (0—0, 3—1, 1—1). în primul joc, e- chipa Cehoslovaciei ciștigase cu a- celași scor (4—2). în clasamentul competiției conduce U.R.S.S.. cu 12 puncte (din 6 meciuri disputate), urmată de Suedia — 7 puncte (5 meciuri). Cehoslovacia — 2 puncte (2 meciuri) și Finlanda — 1 punct (9 meciuri).
o La Bombay au început campionatele internaționale de tenis ale Indiei. în primul tur al probei de simplu bărbați, campionul indian Vijay Amritraj l-a eliminat în două seturi : 6—2. 6—2, pe compatriotul său Chi- radip Mukerjea, iar australianul Tony Roche a dispus cu 6—0, 4—6, 12—10 de brazilianul Edson Mandarino.
e Rezultate înregistrate în manșa a Il-a a primului tur din cupele continentale de baschet (echipele subli-

niate s-au calificat în turul doi) : „Cupa cupelor" — masculin : Dukla Olomouc — Dudelange (Luxemburg) 72—68 ; A.B.C. Viena — Maccabi Ramat Gan (Israel) 88—83 ; Leverkusen — Morden (Anglia 83—84 ; Ju- ventud Badalona — Gezira (Republica Arabă Egipt) 102—54 ; Karkkila (Finlanda) — Solna (Suedia) 57—88 ; „Cupa Liliana Ronchetti" — feminin : Creff Madrid — KFUM Stockholm 72—45 ; Gerbe Montceau les Mines (Franța) — Alost (Belgia) 65—41 ; Levski Spartak Sofia — Woluwe (Belgia) 82—33 ; Standa Milano — Minior Pernik 60—44.

R. S. F. IUGOSLAVIA

CP*

Un oraș tînăr
(Urmare din pag. I)nele „Stukas" bombardau Vașcăul. Pină mai ieri accesibil numai carelor și căruțelor — plin de gropi și uitat de lume — astăzi drumul e neted ca palma. Din țarinile Vașcăului, din . lumea foșnitoare a grînelor, sus, spre munte, ca o serpentină elegantă și albă, calcaros de albă, urcă acum spre satul Cîmp drumul ce poartă iscălitura înnobilată de setea oamenilor de a-și face viața mai frumoasă.O bună administrație trebuie să acopere toată scara generațiilor. Este dată în folosință o creșă. S-a inaugurat o cantină a liceului și se lansează, in perspectivă, un internat, cu vor lorsează, in perspectivă, Fiii de moți veniți pe jos sau autobuzul din satele mărginașe putea astfel dormi lîngă_ școala pină sîmbătă după-amiază.Dar tot o administrație bună gîndește și la buna amplasare muncă a femeilor. Documentele partid ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XI-lea al partidului pun cu acuitate prezența femeii în toate compartimentele vieții sociale. E greu totuși de închipuit femei lucrind la carierele de piatră, la fabrica de marmură, la măcinarea marmurei etc. De aceea, vășcăuanii mei au fost foarte atenți cînd la o plenară cu activul a comitetului județean de partid s-a pus problema amnlasării unor secții ale fabricilor in ui/erse puncte regionale. Poate că

se în de

un astfel de punct va fi și Vașcăul. Fosta „Casină", tripou de odinioară al domnilor, fosta ,,Federală“ — construcție lungă, cu mai multe încăperi — ar putea constitui ușor, fără multe amenajări, o secție de textile pentru femeile locului. Dar asta este numai o sugestie a lui Lucian Ciura, la care semnatarul acestor rînduri aderă total și entuziast.Ar mai fi atîtea de spus. Despre noua clădire a liceului. Despre corul care a împlinit 58 de ani. Despre strada Oltului, nou-nouță, numai vile, șl despre viitoarea stradă Miron Pompiliu, aflată în proiect. Despre peisaj, despre viitorul turistic al orașului. Despre faptul că una dintre cele mai de seamă crescătorii de păstrăvi din țară se află la Vaș- cău etc.Important este că satul de odinioară, cu toată pretura ce-1 desena reședință de plasă, vegeta în apa morților ca-n romanul sadovenian. în fond, intre lincezeala tîrgurilor moldevene și ardelene, plus toropeala celor muntene și dobrogene, era o similitudine perfectă. Dar iată că sub zodia socialismului, mai cu seamă de la Congresul al IX-lea încoace, asistăm la o explozie amplă în civilizație a tuturor zonelor țării. Locuri modeste, uneori lipsite de cea mai suavă sonoritate, revin în prim- plan, printre care Vașcăul.Și din Vașcău se privește spre steaua de aur a comunismului.

Iugoslaviaconstrucția noii societăți creează ample perspective dezvoltării colaborării și cooperării pe multiple planuri româno-iugoslave, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.La primire, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, au participat Ion St. Ion, secretar general al guvernului, și Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la București.
★Ieri, la sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, de funcționari superiori ai ministerului.Au fost prezenți Petar' Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.

vremea

să se încălzească ușor, începutul intervalului, variabil. Izolat, în nor- vor semnala ploi slabe.

FAPTUL
alși DumitruAndrei, secretar al C.C. Vasile Șandru adjuncți de șef de secție laP.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

Ștefan P.C.R., Turcuș, 
C.C. al DIVERS

în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă tovărășească, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor și diversificarea gamei bunurilor de larg consum destinate schimbului între cele două ministere.Au participat Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și Gyorgy Biczo, ambasadorul R.P. Ungare la București.

Elevul
dintr-a VI-a

zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis secretarului de stat pentru afacerile externe al Republicii San Marino, Gian Luigi Berti, o telegramă de felicitare cU\ ocazia numirii sale în această funcție.
★La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România a fost deschisă, joi după-amiază, ediția din acest an a expoziției naționale de filatelie, organizată de Asociația filateliștilor în cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului. Mărcile poștale românești reunite cu acest prilej ilustrează realizările României socialiste, trecutul nostru istoric și frumusețea folclorului nostru.
★Sub genericul „Partid — inima țării", în sala Ateneului Român a avut loc, joi seara, un festival literar-mu- zical organizat în cinstea celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R. de Uniunea scriitorilor și Universitatea populară București,' în colaborare cu Comitetul municipal U.T.C. După alocuțiunile rostite de Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Virgil Teodorescu, vicepre-

ședințe al Uniunii scriitorilor, și acad. Remus Răduleț, rectorul Universității populare, personalități de prestigiu ale literaturii noastre contemporane au citit din lucrările lor închinate patriei și partidului. La festival și-au dat concursul și soliști vocali ai Operei Române și Filarmonicii „George Enescu".
★în sala ansamblului „Rapsodia română" din Capitală a avut loc joi seara un spectacol de balet prezentat de soliști ai Teatrului Mare din Moscova și Teatrului Mic Academic de Operă și Balet din Leningrad. Artiștii oaspeți au interpretat fragmente din balete și piese coregrafice din repertoriul clasic și contemporan.
☆La Muzeul satului s-a deschis, joi Ia amiază, o expoziție a creațiilor artistice clin Maramureș, consacrată Congresului al XI-lea al partidului. Obiectele expuse, caracteristice ariilor etnografice de pe văile Vișeului, Izei și. Marei, ilustrează o cultură materială și o artă care constituie, în cadrul tezaurului nostru, un sector prețios și original. (Agerpres)

Pionierul Blaga Aurel, din clasa a Vl-a A, de la Școala generală nr. 2 Bicaz-Chei, aflîn- du-se deunăzi la joacă împreună cu alți colegi de-o seamă, a zărit o fetiță că- zînd într-o fintînă. A alergat spre fîntîna cu pricina, adîncă de vreo patru metri, a coborît înăuntru, a luat fetița în cîrcă și a început să se cațere pe lanțul găleții pînă a ieșit la suprafață. Tot el a început să-i facă respirație artificială, acordîn- du-i primul ajutor, salvînd-o. Era o gîgîlice de fată din clasa I. Părinții ei au ținut să-i mulțumească și pe această cale „bravului pionier". Merită !
3 300 de ani |La întreprinderea de vagoane din Drobeta Turnu-Severin s-a întocmit, zilele acestea, o statistică inedită : 110 muncitori lucrează aici, neîntrerupt, în același loc de muncă, de 30 de ani. Adică de atunci de cînd a început noul capitol din istoria patriei. Toți acești 110 oameni au totalizat pină acum 3 300 de ani de muncă, dăruire. Mulți dintre ei vor răspunde prezent la jubileul de 4 000 și la incă mulți ani 1
Pe 13,
noaptea...

13 noiembrie, noaptea, ora 
2,30. Un călător, incă neidentifi
cat, din trenul accelerat 605 de 
pe ruta București—Iași, a arun
cat pe fereastra vagonului, in
tre stațiile Sihlea și Voitin, o 
sticlă goală. Tocmai atunci, fiind 
linie dublă, din sens invers ve
nea trenul de marfă 61004. Sti
cla aruncată a lovit geamul lo
comotivei de la marfar. Urma
rea : mecanicul ajutor Vasile 
Sirbu, de la depoul din Buzău, 
a fost accidentat. lntîmplarea 
nu are nici o legătură cu ziua 
de 13, ci, mai curînd, cu cei 7 
ani de-acasă.

MONDIALA

al XI-lea economice societate dezvoltată
ni P.C.R. ale con- socialistă (prof, u-

economie mon- 
(Dinu Dragomi-

Practica verifică' noului in conducere (Vasile Chî-• Viflescnp} (Sufn
numărul 22

C. PRISĂCARU

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 noiembrie. în țară : vremea va continua mai ales la Cerul va fi dul țării seVînt moderat. Temperaturile minime vor oscila între minus 1 și plus 9 grade, mai coborîte în prima noapte, iar cele maxime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Dimineața și seara .ceață., 
în București vremea va? continua, să se încălzească. Cerul va fi vârfâb'ili1'?'. Vînt slab. Dimineața șf'seară ceață,’ mai ales la începutul intervalului.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII
DIN 8 NOIEMBRIE 1974 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 25% a 50 000 lei și 1 variantă 10% a 20 000 lei ; Cat. 2 : 5 variante 10% a 9 255 lei ; Cat. 3 : 10,55 a 4 386 lei ; Cat. 4 : 17,70 a 2 615 lei ; Cat. 5 : 69,90 a 662 lei ; Cat. 6 : 149,70 a 309 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 414 734 lei.Extragerea a Il-a : Cat. B : 2,25 variante a 17134 lei ; Cat. C : 8,20 a 4 701 lei ; Cat. D : 20,75 a 1 858 lei ; Cat. E : 63,60 a 606 lei ; Cat. F : 134,40 a 287 lei ; Cat. X : 1 462,15 a 100 lei.
REPORT CATEGORIA A : 248 238 lei.

MATERIALE îil SPRIJINUL ÎNVĂTĂMÎNTULUI 
POLiTiCO-IDEOLOGIC Șl ECONOMIC DE MASĂ

Principiile politicii economice a Partidului Comunist RomânApărută în Editura politică, lucrarea (autori : Gheorghe Crețoiu și loan Zahiu) prezintă bazele politicii științifice a P.C.R. în domeniul economiei, principiile și direcțiile fundamentale ale politicii economice a P.C.R. în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism.
Azi a apânst

„REVISTA ECONOMICĂ

Editorial : O cerință istorică, o dorință unanimă: realegerea - : țovarășifliii ■? Nicolae CeăușeScu ; ■ ;ca secretar .general alopartidu-, lui.
ECONOMIE NAȚIONALA în dezbatere : Documentele Congresului Coordonate coptului de multilateral niv. dr. Ivanciu Nicolae-Vălca- uu) ; Ipostaze ale chimiei românești (dr. Radu Comșa) ; Anchetă in 100 întreprinderi : Perfecționarea activității economice se reflectă în creșterea beneficiilor (Maria Ion iță) ; Dezbatere„R.E." : Pregătirea producției a- nului 1975 (Stere Gioga, L. Țintea) ; Acțiunea eficienței economice asupra dezvoltării agriculturii (Dumitru Dumitru, directorul Institutului de cercetări pentru economie agrară).

CONDUCERE 
ȘI ORGANIZARE Experiențe actualitate:

eficacitateaconducem *jf;Strategie și acțiune ; Sinoptic.'
TEORII — IDEI„Societatea de consum" — societate a disparităților și a risipei (prof. dr. Ion Bulborea) ; Omul <9 tehnica 9 mediul (Semnează : I. Marinescu, dr. Radu Lungu, Nicolae Crăciun) ; Școli 

o curente 0 economiști : Retrospectivă (Anghel Schor) ; Convorbiri economice cu prof, dr. Herbert Giersch, directorul Institutului de dială din Kiel rescu).
. ECONOMIEîn țările capitaliste se precizează : Contururile recesiunii 

(L. Stroja) ; Documentar : Minereul de fier, deplasări semnificative (N. Popov) ; Tendințe, conjuncturi.

Vrei, nu vrei,
mergiI la , meci !

Probleme ale dezvoltării economice
în centrul onorîn ultimul timp, problematica economică polarizează preocupările la toate eșaloanele — de la comună pînă la federație — se află pe ordinea de zi a tuturor reuniunilor, cu caracter de partid sau de stat, în cadrul cărora se analizează rezultatele obținute și se schițează obiectivele privind dezvoltarea țării, atît pentru perioada imediat următoare, cit și într-o perspectivă mai îndelungată.Așa cum s-a făcut cunoscut, Prezidiul C.C. al U.C.I. a consacrat, a- proape în întregime, două ședințe problemelor economice, stabilind o serie de măsuri menite să asigure dezvoltarea în continuare, într-un ritm susținut, a economiei naționale.în cursul dezbaterilor s-a constatat că, pe planul activității economice, anul acesta s-au obținut o serie de rezultate remarcabile. Previziunile cuprinse în documentul-plan al dezvoltării economiei iugoslave au fost depășite. Producția realizată în prima jumătate a anului depășește cu 10 la sută pe cea din perioada corespunzătoare a anului trecut. Au fost produse și desfăcute pe piața inter-, nă și în străinătate mai multe produse decît anul trecut. Se apreciază că producția industrială pe întregul an va depăși cu 9 la sută_reali- zările din anul precedent, de creștere a producției i fluențat și de sporirea cu a numărului salariaților. productivitatea muncii a un spor de 4,5 la sută.Rezultate bune au fost în agricultură. Recolta de griu acest an — 6 milioane tone; — a depășit toate pronosticurile. De asemenea, se estimează că producția de porumb va fi de 8,3 milioane tone, iar cea de sfeclă de zahăr de 4,25 milioane tone. Rezultatele activității e- conomice pe acest an în agricultură, obținute printr-un efort susținut de organizare și modernizare, se vor răsfrînge pozitiv asupra balanței de plăți a țării, Iugoslavia fiind în măsură să evite importul de cereale și

Ritmul a fost in- . 3,5 la sută Totodată, Înregistratobținute și din

R. S. CEHOSLOVACA:R. S. CEHOSLOVACA:

largi dezbateridispunînd de un excedent pentru export.Rezultatele activității economice au format și obiectul unei ședințe a guvernului la începutul acestei săp- tămîni, subliniindu-se ca principale direcții pentru anul viitor menținerea dinamismului economiei naționale, creșterea constantă a nivelului de trai, îmbunătățirea balanței de plăți, precum și1 intensificarea eforturilor in vederea identificării și valorificării de noi resurse interne de combustibil, energie și materii prime.Pornindu-se de la actuala voltare economică, niveluri — federale ne — se acționează pentru trasarea jaloanelor dezvoltării ulterioare a industriei și agriculturii. în prezent, se află în dezbatere programul privind dezvoltarea economică pe anul 1975, cit și proiectul privind dezvoltarea pină in 1980 și apoi pînă în 1985. U.C.I. cere tuturor comuniștilor și oamenilor muncii să asigure întărirea continuă a disciplinei socialiste, să sporească productivitatea muncii, să realizeze economii, contribuind în acest fel Ia succesul eforturilor îndreptate spre asigurarea stabilității prețurilor, la traducerea în viață a programului de măsuri ce urmărește protejarea economiei iugoslave de efectele perturbărilor ce au loc în economia capitalistă.

dez-la diferite și republica

„Din partea organelor de conduce
re, a organizațiilor și a tuturor mem
brilor Uniunii Comuniștilor — care 
poartă cea mai mare răspundere po
litică pentru dezvoltarea materială 
și socială a țării — se așteaptă o an
gajare deplină, scrie săptămînalul „Komunist". Aceasta, arată publicația, înseamnă mobilizarea deplină a 
clasei muncitoare, a oamenilor mun
cii și a tuturor forțelor creatoare ale 
societății la 
trasate, ceea 
bil condițiile 
trai".

îndeplinirea sarcinilor 
ce va influența favora- 
noastre de muncă și de

S. MORCOVESCU

Din ansamblul preocupărilor economice de strictă actualitate, în Cehoslovacia se detașează cu pregnanța, in această perioadă de sfîrșit de an, cea care privește pulsul muncii pe șantierele de Construcții. Și aceasta din motive lesne de înțeles. Pentru investițiile industriale, din bugetul de stat pe anul în curs au fost repartizate peste 100 miliarde coroane. A transforma o asemenea suma în 189 de mari combinate, uzine și fabrici nu este nici simplu și nici ușor. Iată și motivul care face să se urmărească cu susținută atenție încadrarea ritmului muncii în graficele stabilite, buna conlucrare între șantier și furnizorul de utilaje și instalații, economisirea forței de muncă, a materialelor.O comisie a guvernului R. S. Cehoslovace a efectuat recent un control pe 30 dintre cele mai importante șantiere ale țării. S-a constatat astfel că datorita unei activități îndelungate și complexe de disciplinare a activității de construcții a fost depășită situația din trecut cînd — după cum semnala presa — neres- pectarea termenelor de punere in funcțiune a noilor obiective economice devenise aproape o regulă. în plus, a fost confirmată justețea practicii de a selecționa din totalitatea lucrărilor de investiții pe acelea cu rol hotărîtor asupra evoluției ramuri'or-cheie ale industriei, ale trecerii în categoria așa-numite- lor „lucrări importante de stat", a- ceasta implicînd acordarea unei a- tenții cu totul speciale obiectivelor respective.După cum se aratâ în documente oficiale, interesele de perspectivă ale economiei cehoslovace au impus concentrarea principalelor mijloace financiare, materiale și de muncă în cîteva ramuri de a căror evoluție depinde progresul economic general. Se știe, de pildă, că în ciuda unor eforturi susținute și a unor rezultate e- vidente, balanța energetică a acestei țări continuă să prezinte un caracter pasiv — adică se consumă mal

mult decît se produce. Această situație obligă statul să importe încă importante cantități de energie electrică. Paralel însă, se lucrează intens la ridicarea și darea în folosință de noi hidro și termocentrale. Pentru a avea imaginea acestui efort, 6ă precizăm că pentru dezvoltarea energeticii naționale au fost repartizate 29,8 la sută din fondurile totale de investiții. Numai în cursul acestui an urmează să intre în funcțiune u- nități energetice noi cu o putere totală instalată de 530 megawați.Apropiate ca importanță și semnificație sînt șantierele petrochimice. Cehoslovacia și-a propus să accelereze ritmul de dezvoltare a acestei ramuri în intenția de a ajunge din urmă țările europene avansate de care o mai despart, după aprecierile specialiștilor, circa 10 ani. La sfîr- șitul anului viitor, comparativ cu anul 1970, industria chimică cehoslovacă trebuie să realizeze un spor de producție de 55—60 la sută, prin darea în funcțiune la termenele stabilite a unor mari unități petrochimice cum sînt cele de la Zăluzi, Bratislava, Neratovice, din alte localități ale Cehiei, Moraviei și Slovaciei. Atunci cînd vor începe să producă noile capacități va spori sensibil volumul producției și gama sortimentelor de mase plastice, a fibrelor și firelor sintetice, produselor obținute prin rafinarea țițeiului, prelucrarea cărbunelui și gazului metan, care sînt acum, în bună parte, procurate din import.Constructorii cehoslovaci, care In ultimii ani au dovedit multă dăruire și inițiativă în muncă, înțeleg bine că de activitatea lor depinde în bună măsură crearea condițiilor pentru un bun demaraj al viitorului cincinal. Cu toate greutățile determinate de timpul nefavorabil din a- ceastă toamnă, ei sînt hotărîți să materializeze măsurile speciale indicate de guvern, pentru ca barometrul realizărilor lor să urce la cote cit mai ridicate.

ia 4 atgOȚxs iisubr
Scrisoarea cititorului ____ ..

A. Stamatescu, de la Combina
tul de prelucrare a lemnului din 
Caransebeș, este însoțită de două 
anexe în original: o invitație și 
un bilet de intrare. Invitația 
sună astfel : „Sînteți invitat a 
asista la meciul de fotbal din 
campionatul județean pe care 
îl susține echipa noastră C.P.L. 
Caransebeș". Urmează ștampi
la asociației sportive respecti
ve. Invitația cu pricina a în
semnat, volens-nolens, reține
rea a 5 lei din retribuția pe sep
tembrie. In luna octombrie, in 
locul invitației, mai mult sau 
mai puțin politicoase, a apărut, 
in plicul cu retribuția oameni
lor, cite un bilet de intrare la 
meci, de 4 lei. Cel trimis nouă 
de A. S. are numărul 0259640, 
seria D. Pe bună dreptate, citi
torul nostru și colegii lui de 
muncă se întreabă : „De ce tre
buie să ne oblige cineva să de
venim „microbiști" ai fotbalu
lui ? O fi el, fotbalul, „regele" 
sporturilor, dar noi vrem să știm 
cine-i capul răutăților". Și noi 1

Circuit
închis

nostru

Cînd Ion Prentky a plecat la drum din satul său Cristolțel (Sălaj), toată lumea credea că s-a dus cu niscai treburi. Cu treburi și nu prea, pentru că tot hoinărind prin județele din jur s-a pomenit în fața unui penitenciar. Cum prin apropiere nu era nimeni, și cum la poarta penitenciarului se afla o bicicletă care-i făcea cu ochiul, s-a urcat pe ea și... la drum. După ce a Obosit de pedalat s-a apucat să demonteze bicicleta, spre a-i lua piesele mai bune. Dar, în timp ce meșterea la ea, hop și miliția. O dată cursa întreruptă, n-a fost greu să se reconstituie itinerarul parcurs. Și, coincidență : a ajuns exact „acolo" de unde pornise cursa.
Frați, dar nu
se aveau
ca frații...

Nimeni nu știa ce aveau__
împărțit intre ei, de la o vre
me, frații Gheorghe și Mihai 
Tite din comuna Turț, județul 
Satu-Mare. Căutînd răzbunarea 
cu luminarea, Gheorghe. s-a dus 
deunăzi în livada fratelui, a tă- 
băriț pe căruța plină cu prune, 
a făcut-o țăndări cu toporul și 
i-a dat foc. Pentru fapta sa, 
Gheorghe a fost amendat cu 
2 000 lei, dar tot nu s-a po
tolit ; s-a gîndit să-i mai „ad
ministreze" fratelui o porție de 
răzbunare. Și, din nou, cu topo
rul, i-a făcut țăndări ferestrele 
Și ușile casei, fiind apoi reținut 
de miliție. Profitind de „reține
rea" lui Gheorghe, i-a sărit și 
lui Mihai țandăra și i-a făcut 
zob căruța frățiorului. Acum 
cei doi frați sînt chit: amându
rora li s-a întocmit cite un do
sar de trimitere în judecată. Și 
ce-o fi să fie, o să-și împartă.,, 
frățește !

de

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteil*
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Lucrările sesiunii O. N. U. Lichidarea subdezvoltării necesitate A

111 delegației M.A.N.
Reafirmare fermă a dreptului 
popoarelor la autodeterminare

și libertate
CONTINUAREA 

DEZBATERILOR ASUPRA 
'„PROBLEMEI PALESTINEI"NAȚIUNILE UNITE 14 — Corespondentul nostru transmite : Dezbaterile asupra „problemei Palestinei" au continuat in cursul zilei de joi.Reprezentantul Dahomeyului, Tia- miou Adjibade, a declarat că nu se poate ajunge la o soluție justă și durabilă a conflictului din Orientul Apropiat fără să se țină seama de interesele legitime și inalienabile ale poporului palestinean, care are dreptul la un stat al său. la o existență liberă și independentă. Națiunile Unite, a subliniat vorbitorul, trebuie să adopte măsuri care să permită reprezentanților legitimi ai acestui popor, conducătorilor Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) să participe direct și nemijlocit la toate fazele dezbaterii și adoptării soluției „problemei Palestinei", potrivit principiului în virtutea căruia rezolvarea problemelor trebuie să se facă cu participarea tuturor părților interesate.Vorbitorul a relevat că, pentru crearea condițiilor de pace și securitate în Orientul Apropiat, este necesar ca Israelul să-și retragă forțele sale armate din toate teritoriile arabe ocupate.Ambasadorul israelian a făcut o amănunțită expunere de motive a politicii externe a guvernului său.

★Comitetul politic special al Adunării Generale a adoptat trei proiecte de rezoluție în legătură cu raportul Comitetului de investigații a practicilor Israelului care afectează drepturile omului, în teritoriile ocupate, încheindu-și dezbaterile asupra a- cestei teme.Primul proiect de rezoluție cere prelungirea activității Comitetului de investigații și exprimă îngrijorarea statelor membre ale organizației în legătură cu colonizarea teritoriilor arabe ocupate, cu acțiunile de transformări fizice și geografice ale acestora, cu arestările și persecuțiile in rîndurile populației arabe. Al doilea document cere Israelului să respecte Convenția de la Geneva referitoare la protecția civililor în timp de război, care se aplică și populației din teritoriile arabe ocupate. Al treilea document consideră Israelul responsabil pentru distrugerea orașului sirian Kuneitra și cere evaluarea pagubelor și investigarea cauzelor distrugerilor.

Comitetul pentru teritoriile neautonome al Adunării Generale a început dezbaterile asupra punctului vi- zind „activitățile economice străine și alte interese care împiedică transpunerea în viață a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor din Africa de Sud, Namibia și din celelalte teritorii aflate sub dominația străină, precum și. eforturile de eradicare a colonialismului, apartheidului și discriminării rasiale in sudul continentului a- lrican".
★La recomandarea Comitetului pentru problemele politice și aie securității, Adunarea Generală a adoptat, în unanimitate, convenția privind înregistrarea obiectelor lansate în .spațiul cosmic. Adunarea a cerut secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, să deschidă spre semnare această convenție, al cărei obiectiv esențial îl constituie cercetarea și folosirea spațiului puri exclusiv pașnice, turor popoarelor.A fost aprobat, portul Comitetului in scopuri pașnice atmosferic.

cosmic în sco- spre binele tu-asemenea, ra-depentru folosirea a spațiului extra-
★La recomandarea Comitetului politic special, Adunarea a adoptat două rezoluții relative la radiațiile atomice. Documentele exprimă preocuparea statelor în legătură cu po- a aluarea prin substanțe radioactive mediului înconjurător, ca urmare .experiențelor cu arme nucleare.

PENTRU RESTABILIREA 
DREPTURILOR G.R.U.N.C.

LA NAȚIUNILE UNITE

NOI REZOLUȚII ADOPTATE
DE ADUNAREA GENERALĂ

PEKIN 14 (Agerpres). — Khieu Samphan, viceprim-ministru, ministru al apărării naționale al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, comandant-șef al forțelor armate de eliberare a poporului cambodgian a dat publicității o declarație în care subliniază caracterul just al propunerii avansate de 33 de țări privind restabilirea drepturilor legitime ale G.R.U.N.C. la O.N.U. și expulzarea lonnoliștilor, propunere conformă Cartei O.N.U. și sprijinită de țările iubitoare de independență, pace și echitate. Problema locului poporului cambodgian la Națiunile Unite este o problemă a prerogativelor acestui popor. Acest loc trebuie să revină G.R.U.N.C., singurul guvern legal al Cambodgiei, care reprezintă concret întreaga națiune, întregul popor al Cambodgiei.

obiectivă a progresului la scară mondialăPARIS 14 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul celei de-a 18-a sesiuni a Conferinței generale a UNESCO au început discuțiile la punctul de pe ordinea de zi intit: lat : „Căile și mijloacele prin care UNESCO poate să contribuie, în domeniile sale de competență, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale".In cursul dezbaterilor asupra acestui punct în ședința plenară, miercuri a luat cuvintul delegatul României, prof. Jean Livescu, care a subliniat faptul că țara noastră se pronunță cu hotărire în favoarea instaurării unei noi ordini economice internaționale, ca o condiție primordială pentru crearea unui sistem de relații

;u~
noi, de perfectă egalitate în lume și de progres rapid al umanității.Considerăm că In activitatea economică internațională trebuie ținut seama de necesitatea progresului mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare și de apropierea lor din punct de vedere economic, tehnologic și științific de statele dezvoltate. Menținerea decalajelor economice este dăunătoare evoluției economice generale, constituind, totodată, un factor de instabilitate. Iată de ce considerăm că lichidarea subdezvoltării, egalizarea nivelurilor de dezvoltare a statelor sint o necesitate obiectivă a progresului general, inclusiv al țărilor a- vansate, un imperativ al cooperării pe baze noi între toate popoarele lumii.

DELHI 14 — Corespondentul Ager- pres transmite : Delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care întreprinde o vizită oficială în India, a avut convorbiri cu vicepreședintele Indiei, B. D. Jatti, precum și cu ministrul indian de externe, Y. B. Chavan. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, reliefîndu-se dorința reciprocă de dezvoltare și diversificare a cooperării pe multiple planuri între România și India, inclusiv între parlamentele celor două țări, precum și unele probleme internaționale de interes comun.In cinstea delegației M.A.N., G. 3.

Dhillon, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului indian, a oferit un dineu, Ia care au participat Raghu Ramaiah, ministru pentru problemele parlamentare, Swaran Singh, ministrul apărării, S. D. Sharma, ministrul comunicațiilor, I. K. Gujral, ministrul informațiilor și radiodifuziunii, O. Mehta, ministrul de stat pentru afaceri parlamentare, alte persoane oficiale, membri ai celor două camere ale Parlamentului indian.De asemenea, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Delhi, Aurel Gheorghe, a oferit un dejun în onoarea delegației parlamentare române.

EI PRETUTiNDENi

Sosirea în Franța a ministrului

IMPERATIVE ALE COOPERĂRII INTEREUROPENE apărării naționale al Românieinostru cadrulVienaVIENA 14 — Corespondentul transmite : Luînd cuvîntul în dezbaterilor Conferinței de la intitulate „Noi inițiative în cooperarea Est-Vest", consacrate cooperării economice, șeful delegației române, prof. Roman Moldovan, a subliniat că promovarea noilor inițiative în cooperarea Est-Vest trebuie să se încadreze în ansamblul complex al relațiilor internaționale actuale, în sensul luării în considerație a imperativelor emancipării economice și sociale a țărilor in curs de dezvoltare, al afir-

mării unei noi ordini economice internaționale, al aplicării principiilor relațiilor dintre state. In același timp, vorbitorul a relevat condițiile create în România în vederea dezvoltării rinei largi cooperări cu alte state, ți- nîndu-se seama atît de posibilitățile și necesitățile economiei românești — aflată în plină dezvoltare — cit și de asigurarea cadrului legal insti- tuționalizat corespunzător în scopul extinderii legăturilor de cooperare economică între state.

PARIS 14 — Corespondentul nostru transmite : Joi. a sosit la Paris generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, însoțit de o delegație militară română.La aeroportul Le Bourget, oaspeții au fost întîmpinați de ministrul francez al apărării, Jacques Soufflet, de ofițeri superiori ai armatei franceze, de funcționari superiori din Ministerul Apărării.Au fost prezenți ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan,

atașatul Ionel ambasadei.în cursul aceleiași zile, ministrul apărării naționale al României a avut o convorbire cu ministrul francez al apărării.După-amiază, delegația militară română a depus o coroană de flori la Mormîntul eroului necunoscut de la Arcul de Triumf din Paris.Ministrul francez al apărării a oferit seara un dineu oficial în onoarea oaspeților români.

militar al țării noastre, co- Marin Pancea, membri ai

• JUBILEUL „TEATRU
LUI MIC". Teatrul Mic Academic din Moscova, care a luat ființă in 1824, a împlinit 150 de ani. De-a lungul vremii, acest lăcaș al slujitorilor Thaliei s-a impus prin simplitatea și veridicitatea artei interpretative. Teatrul Mic a montat nu mai puțin de 47 de piese ale renumitului dramaturg A. N, Ostrovski ; aici au căpătat pentru prima dată întruchipare scenică piesele „Revizorul" de Gogol, „Prea multă minte strică" de Griboedov, „Domnii Go- lovliov" de Saltîkov-Scedrin șl alte capodopere ale dramaturgiei ruse. Strălucite pleiade de actori au populat scena teatrului, îmbogățind arta scenică rusă și sovietică. Așa, de pildă, „dinastia" de actori Sadovski, pornită de aici, slujește scena de 135 de ani.Cu prilejul jubileului, teatrul 
a fost distins cu ordinul „Revoluția din Octombrie".

ATENA Largă adeziune

programul14. — Corespondentul A-ATENA gerpres transmite : în capitala Greciei a avut loc. miercuri seară, un miting popular al Stingii unite, consacrat alegerilor ce vor avea loc la 17 noiembrie. La chemarea partidelor care compun Stingă unită au răspuns zeci de mii de locuitori ai Atenei și Pireului, care și-au manifestat sprijinul și adeziunea față de programul democratizării politice, economice și sociale și afirmării independenței naționale a țării prezentat de Stingă unită.în cadrul mitingului a luat cuvîntul Ilias Uiou, membru al Secretariatului Stingii unite, care, referindu-se Ia aspectele politice actuale, a subliniat necesitatea unirii tuturor forțelor antidictatoriale. „Această concentrare a forțelor populare este posibilă în prezent", a apreciat vorbitorul.Stingă unită — a arătat el — se pronunță pentru „refacerea democratică a statului prin participarea directă și organizată a poporului". Vorbitorul a arătat, totodată, că „Stingă unită luptă împotriva subordonării țării. Ieșirea țării din organismele militare ale N.A.T.O. trebuie completată cu deplina desprindere și din organismele politice ale organizației. Urmărim ca politica externă a Gre-

Stîngii uniteciei să se bazeze pe principiile coexistenței pașnice, pe căutarea unui sistem de securitate colectivă, prin desființarea blocurilor și alianțelor militare, pe colaborarea cu toate popoarele, pe dezvoltarea schimburilor bazate pe egalitate și avantaj reciproc, pe promovarea tuturor măsurilor care pot duce la îmbunătățirea relațiilor noastre cu țările balcanice vecine, în special, și cu țările mediteraneene, în general. Stingă u- nită va lupta pentru transformarea Mediteranei și'-Balcanilor într-o zonă a păcii, denuclearizată, fără baze militare și fără prezenta flotelor străine", a subliniat vorbitorul.

în preajma Congresului al X!-lea al P.C.R
Conferință de presă Ia Ambasada română din MoscovaMOSCOVA 14 (Agerpres). — Corespondentul Agerpres transmite : prilejul apropiatului Congres XI-lea al Partidului Comunist mân, la Ambasada din Moscova a Republicii Socialiste România a avut loc, la 14 noiembrie, o conferință 'de presă pentru ziariștii sovietici.Au participat reprezentanți ai ziarelor centrale și republicane, ai a- gențiilor T.A.S.S. și Novosti, precum și activiști ai C.C. al P.C.U.S., funcționari

• COMPENSAȚII 
PENTRU VICTIME ALE 
POLUĂRII. 43 de firme japoneze au căzut de acord să plătească 3 300 milioane yeni (11 milioane dolari S.U.A.) compensații la aproximativ 2 000 de persoane, pentru îmbolnăviri sau decese provocate de poluarea industrială. Compensațiile pe care urmează să le plătească fiecare firmă au fost calculate în raport direct proporțional cu volumul substanțelor gazoase poluante emanate de instalațiile lor industriale între 1970, cind la Tokio s-au semnalat primele victime ale poluării, și 1973.Cu al Ro-

ai M.A.E., reprezentanți

ai conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română.Ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a expus pe larg liniile directoare ale viitoarei dezvoltări a societății românești, trasate de proiectul de Program al Partidului Comunist Român. Totodată, ambasadorul român a vorbit despre intensa activitate internațională a partidului și a statului român.în continuare, ambasadorul român a răspuns la întrebările ziariștilor.

I

• JURNALE DE AC
TUALITĂȚI PENTRU CO
PII. Televiziunea britanică a

de presă transmit:

procedat la o experiență inedită : transmiterea, timp de patru ori pe săptămină, la o oră convenabilă (5 după amiază), a unor jurnale de actualități destinate exclusiv copiilor între 5 și 14 ani. Printre subiectele care au fost prezentate se numără recenta grevă a minerilor, pericolele poluării și altele. Emisiunea folosește serviciile unor corespondenți speciali în țară și în străinătate și recurge la toate resursele tehnice de care dispune televiziunea britanică, inclusiv retransmiterea prin satelit.

In Comitelui pentru problemele Sociale și umanitare al Adunării Generale s-au incljșia^ dezbaterile asupra punctului privind „Impifrtan'ța realizării universale a . drepturilor popoarelor la autodeterminare și a acordării grabnice a independenței țărilor și popoarelor coloniale, pentru garantarea efectivă și respectarea drepturilor omului".în legătură cu acest pune,, comitetul a adoptat un proiect de rezoluție prin care se reafirmă dreptul inalienabil al popoarelor la autodeterminare și libertate, precum și legitimitatea luptei lor pentru sfărîma- rea lanțurilor robiei, străine, inclusiv prin folosirea forței armate. Rezoluția cheamă statele membre să acorde un ajutor moral, politic și material sporit mișcărilor de eliberare națională și condamnă rasismul din Rhodesia, apartheidul regimului din Pretoria, -colonialismul, neocolonialis- mul și orice alte forme fățișe sau mascate de discriminare sau de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, rezoluția condamnă acele state membre ale N.A.T.O. care continuă să mențină relații politice cu regimurile rasiste din Sudul continentului african, încurajîndu-le astfel să persiste în politica lor de înăbușire a aspirațiilor popoarelor Ia autodeterminare și independență. autode-

r

ORIENTUL APROPIAT ? _______-______ ______ ____ _
© Mesaj ai iui A. Sadat către G. Ford privind modalitățile 
de reglementare deplină și echitabilă a situației din 
zonă ® O.E.P. va participa ca membru deplin ia dialogul 

arabo-vest-european

Ambasadorul roman la 
Moscova primit de K. Ma- 
2UI0V £er*’ ambasatiorul Republicii Socialiste nea . Sovietică, a fost' priinit' rov, prim-vi'cejjreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, desfășurată într-o atmosferă prietenească.

România în Uniu- Gheorghe Badrus, de K. T. Mazu-
Portugalia va persevera 

pe calea unei „democrații 
pluraliste", Sn ciuda ..importantelor dificultăți" cu care este confruntată tara, a declarat președintele Francisco da Costa Gomes, intr-un interviu acordat agenției U.P.I.

Costul importurilor de 
produse petroliere ar putea să se cifreze anul acesta pentru cele nouă țări membre ale C.E.E. la a- proximativ 40 miliarde dolari, față de 16 miliarde în 1973.

CAIRO 14 (Agerpres). — Președintele Anwar Sadat a transmis un mesaj președintelui S.U.A., Gerald Ford, în care evidențiază importanța pe care Egiptul o acordă dezbaterii asupra problemei palestinene din cadrul Adunării Generale a O.N.U. în mesaj se arată că orice concept pentru o reglementare a situației din Orientul Apropiat care nu vine in întîmpinarea cererilor palestinene va fi incomplet și inadecvat. O reglementare deplină și echitabilă a situației din zonă, pentru garantarea intereselor tuturor părților interesate nu poate fi realizată, se arată în mesaj, fără recunoașterea drepturilor poporului palestinean Ia autodeterminare și fără stabilirea autorității poporului palestinean asupra malului de vest al rîului Iordan și asupra sectorului Gaza.

CAIRO 14 (Agerpres). — Țările arabe și-au făcut cunoscută hotări- rea de a include Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ca membru deplin in cadrul dialogului arabo-vest-european al conferinței convocate la 26 noiembrie, la Paris. Această hotărîre a fost adoptată de delegații prezenți la o reuniune pregătitoare, la Cairo, consacrată coordonării punctelor de vedere susținute de țările lor în perspectiva a- propiatelor dezbateri din Franței.BEIRUT 14 (Agerpres). — israeliană a bombardat, în de miercuri spre joi, mai multe sectoare din sudul Libanului. In urma tirului, în localitatea Nabatiyeh, mai multe persoane au fost ucise și altele rănite. Știrea despre acest raid a fost confirmată la Tel Aviv.

Pieșediîriels Bcumedisne 
a. primit pa ambasadorul 
Românie!. Președintele Consiliului Revoluției și guvernului algerian, Houari Boumediene, l-a primit, joi, pe ambasadorul țării noastre la Alger, Ștefan Mihai. Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a sosit joi la Havana. La aeroport el a fost întîmpinat de Fidel Castro și de alți conducători de partid și de stat ai Cubei.
intr-o atmosferă cordială.

în funcția de director 
general al UNESCO participan- ții Ia Conferința generală a organizației 1-att ales pe Amadou Mahtar M’Bow (Senegal).

„Cariea neagră a crime
lor neofasciste între 1970 
și 1974", editată de Asociația Națională a Partizanilor Italieni, a fost prezentată la Roma, în cadrul unei conferințe de presă organizate de reprezentanții opiniei publice democratice din Italia. Lucrarea prezintă fapte referitoare la sute de a- tentate și acțiuni teroriste comise de elementele de extremă dreaptă împotriva unor organizații și personalități progresiste.

capitalaArtileria noaptea
Un memorandum prin 

caro se cere demisia lui 
Nguyen Van Thieu 3 £ost sem’ nat de 45 de deputați ai Adunării legislative saigoneze. Autorii memorandumului îl acuză pe Thieu de corupție și cer reorganizarea guvernului de la Saigon pentru a scoate țara dintr-o situație de criză. Aceasta este a doua acțiune din ultimele zile a unor parlamentari sud-vietna- mezi îndreptată împotriva lui Thieu.

Pe șantierul naval japonez 
din Aloi s-a consumat, joi, un 
eveniment aparte : semnarea 
actelor de recepție și ridicarea 
pavilionului României la bor
dul noului petrolier „Crișana" 
de 85 250 tdw.

După „Dacia" și „Muntenia", 
„Crișana" este a treia navă de 
mare tonaj care intră in dota
rea flotei noastre maritime co
merciale.

Un dSCrSt care Preve<^e amnistierea tuturor persoanelor condamnate sau internate pentru acte împotriva securității statului a fost emis de regele Hussein al Iordaniei — s-a anunțat oficial la Amman.

• ÎNCEPUTURILE CA
RICATURII se situează încă în secolul al XVI-lea, ea luînd naștere la Bologna, în jurul școlii pictorului Anibal Car- rache, autor al unor desene ce reprezentau, sub trăsăturile u- nor pitici ridicoli, defectele și viciile contemporanilor săi. Luther, „părintele" reformei, a folosit pe larg arma caricaturii politice, infățișind în diferite manifeste pe inamicii săi sub formă de animale sălbatice sau dezgustătoare, aceste manifeste cunoscind, la vremea respectivă, o uriașă popularitate. Mai a- proape de epoca noastră, un Daumier sau Hogarth au adus caricatura la adevărate culmi. Toate aceste amănunte sînt relevate într-un interesant volum „Caricatura, artă și manifest", apărut recent la Paris. Printre autori se numără și englezul Ronard Searle, considerat unul dintre cei mai mari caricaturiști ai contemporaneității.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LIMA: După reuniunea O. S. A

„Sechelele trecutului trebuie 
să fie și vor fi date la o parte11La Lima și în alte capitale cane se ternica față, de centei O.S.A. Statelor care au că in această organizație se manifestă încă o serie de concepții a- nacronice. In același timp, se dă glas convingerii că deplina normalizare a relațiilor cu Republica Cuba, idee în căreia țat in nii de state, va continua plan bilateral afara cadrului nizației. In acest sens, a trezit un larg ecou declarația făcută in plenul reuniunii de ministrul de externe peruan, Miguel Angel de la Flor, care a ținut să sublinieze că „indiferent de rezultatele conferinței, ele vor consemna, actul de deces al măsurilor impuse împotriva Republicii Cuba. Ruperea : artificiale a este un curs sibil și el va la redeschiderea finitivâ a comunicării între toate popoarele

latino-ameri- exprimă pu- dezaprobare rezultatele re- reuniuni a (Organizația Americane), demonstrat

favoarea s-au pronun- cadrul reuniu- la Quito 12 pe in orga-

izolării Cubei irever- duce de-

re
ia- 
re-

continentului, Ia stabilirea unității tino-aniericane și staurarea contactului istorie pe care nici un fel de împrejurări nu l-au putut și nu-1 vor putea întrerupe". Un punct de vedere asemănător a exprimat și ministrul relațiilor externe al Argentinei, care a subliniat că reuniunea de la Quito nu a constituit un e- șec ; rezultatele ei nu vor afecta cu nimic Conferința O.S.A., programată pentru martie anul viitor la Buenos Aires, unde problema ridicării sancțiunilor și normalizării relațiilor cu Cuba va fi repusă in discuție. Observatorii scenei politice iatino-americana atrag, totodată, atenția asupra cuvintelor generalului Rodriguez Lara, președintele E- cuadorului, țara-gazdâ a conferinței, care _ a declarat : „Este in joc viitorul Americii, iar bazele pe care trebuie construit acest viitor sint incompatibile cu orice formă de izolate, cu orice încercare <le a încălca libera decizie a fiecărei țări de a-și institui forma de guvernămînt pe care și-o dorește".

concluzii consens și-a și în chiar unor ordin
Asemenea exprimă un majoritar, care găsit expresie cadrul O.S.A., dacă, datorită manevre deprocedural, nu s-a putut reuni numărul ne- de două treimi ' ~ altfel, mani embrilor respectiv 12 s-au pronunțat anularea mă- discriminato- acest număr și Ja- și Barbados, care însă nu au participat la lucrări ca membri eu drepturi depline, ci în calitate de observatori.Desigur, rezultatul formal al reuniunii arată că, în pofida curentului tot mai larg pentru așezarea relațiilor interamericane pe baze noi, echitabile, respectindu-se dreptul imprescriptibil al fiecărui Ștat de a-și organiza de sine stătător viața, de a-și hotărî singur destinele, procesul de instaurare a unor asemenea relații întîmpină încă dificultăți și obstrucții. Cu atît mai semnifi-

cesar de voturi. De se subliniază că joritateaO.S.A,. din 21, pentru surilor rii, la adăugîndu-se maica

cativă apare în aceste condiții Declarația celor 12 țări care s-au pronunțat pentru anularea măsurilor retrograde adoptate cu un
deceniu în urmă față de Cuba, declarație ce relevă că în urma conferinței aceste măsuri s-au dovedit, în modul cel mai lipsit de

echivoc cu putință ca „sechele ale trecutului, care trebuie să fie și vor fi date Ia o parte".
Eugen POP

tokio căutarea unor remedii

la fenomenele de recesiune

cores- anului se arată Agenției econo-

In ultimele luni, a- proape toate ramurile industriale japoneze și-au redus producția și livrările sub nivelul perioadei punzătoare a precedent — în raportul de planificaremică, publicat la Tokio. Cele mai afectate sint industria textilă, care și-a redus producția cu 30 la sută, industria de aparate electrice, a cimentului și lui. Este de cat, îndeosebi, că întreprinderile mici și mijlocii traversează o perioadă din cele mai dificile. După u- nele statistici, numai in luna septembrie s-au înregistrat 932 de falimente, totalul capitalurilor firmelor falimentare cifrîndu-se la 189,4 miliarde yeni. Pe de altă parte, investițiile în noi capacități de producție au scăzut sub nivelul nului trecut, cu cepția celor din dustria chimică, trochimică și gică.„Actuala economică,

hirtiei, lemnu- remar- faptul

a- ex- in- pe- siderur-recesiune notează

ziarul „Mainichi Daily News", este de natură să genereze, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, o serioasă problemă a șomajului în Japonia". Deși în această privință nu se pot face comparații cu țările occidentale industrializate, datorită specificului sistemului angajărilor pe viață din Japonia, sporirea numărului concedierilor este semnificativă, șomerii reprezentînd 1,4 la sută din totalul forței de muncă. Se a- preciază că rata șomajului ar putea atinge la sfirșitul anului 1,7 la sută. Surse oficiale au relevat recent că în Japonia șomajul se manifestă mai pregnant sub forma reducerii timpului de muncă și a angajărilor parțiale, ca urmare a restringerii programului de activitate de către o serie de întreprinderi. O anchetă a consiliului sindicatelor muncitorilor din întreprinderile de instalații electrice relevă că, pînă la 15 octombrie, 24 de întreprinderi din acest domeniu au recurs la

.Ministru al culturii 
țj R S.S. 3 £ost num^ Piotr De- micev, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S. — a anunțat agenția T.A.S.S.

concedieri parțiale, ceea ce a afectat 81 564 angajați.în această conjunctură, spirala prețurilor s-a accentuat luna octombrie, preciindu-se că, la sfirșitul anului, indicele prețurilor la bunurile de consum va crește cu -20 la sută comparativ cu anul precedent.Agravarea fenomenelor recesioniste, faptul că actuala inflație a luat proporții fără precedent constituie motiv de intensă preocupare, determinind ample dezbateri asupra modalităților de soluționare a dificultăților economice. Sînt antrenate în aceste dezbateri, practic, toate cercurile economice și politice nipone. Reține atenția în acest sens că oficialitățile nipone preconizează menținerea politicii de restricții și control financiar riguros, simultan cu adoptarea unor măsuri vizînd redresarea treptată a economiei.

în a- pînă

Paul DIACONU

Senatorul american Ed- ward Kennedy, aflat într-o vizită oficială la Paris, în cadrul unui turneu proiectat printr-o serie de țări din Europa occidentală și Orientul Apropiat, a fost primit de președintele Franței, Valăry Giscard d’Es- taing. Au avut loc convorbiri referitoare la o serie de aspecte ale actualei situații internaționale.
Președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a avut o nouă întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A., H. Kissinger. După convorbire, șeful statului cipriot a declarat ziariștilor că intenționează să revină in insulă în următoarele săptămini.

Guvernul Pakistanului a hotărît instituirea unei agenții federale de investigații pentru dezrădăcinarea corupției și a infracțiunilor care subminează economia statului. Agenția va cerceta cazurile de transfer ilegal de capitaluri în străinătate de către persoane din sectorul particular, evaziunile fiscale, u- nele cazuri de corupție în aparatul de stat, bănci și societăți de asigurări, precum și în cadrul întreprinderilor industriale naționalizate. .
India va acorda Bangla

deshului un credit de 100 milioane rupii pentru procurarea, de pe piața indiană, a unor însemnate cantități de produse și materiale necesare ajutorării populației și refacerii unor localități din zonele afectate de recentele inundații.
de comunicațiiNorvegia va contribuiunui proiect de reali- satelit de comunicații

Satelit 
maritime, la finanțarea zare a unuimaritime ce urmează să fie construit în cadrul Organizației vest-europe- ne pentru cercetări spațiale. Satelitul, car.e urmează să fie lansat în 1977, va facilita comunicațiile radio între navele aflate în ocean și va stabili poziția și rutele acestora.

Scrutin parlamentar în BraziliaRIO DE JANEIRO. — Corespondentul nostru Valentin Păunescu transmite: Peste 36 milioane de brazilieni se prezintă azi în fata urnelor pentru a alege 22 senatori (o treime din numărul total), pe cei 364 de deputați federali și 787 de deputați în adunările legislative ale statelor. La alegeri participă cele două partide politice legale : „Alianța Renovatoare Națională" (ARENA) — de guvernămînt, și „Mișcarea Democratică Braziliană" (M.D.B.) — de opoziție. ARENA deține aproape trei sferturi din numărul locurilor în Camera depu- taților și peste trei sferturi în Senat, bucurindu-se de o largă majoritate și in adunările legislative ale statelor.După părerea observatorilor, actualele alegeri nu vor aduce schimbări esențiale în ce privește raporturile de forțe în forurile legislative ale țării. Scrutinul a trezit insă interes în rindurile comenta

torilor, avîndu-se în vedere o serie de factori evidențiați în cursul campaniei electorale, între care accentul pus în mai mare măsură pe confruntarea programelor celor două partide, față de tradiționalele dispute între candidați. în acest sens au fost apreciate și anunțarea de către guvern a celui de-al doilea plan național de dezvoltare economică și socială, precum și programele de dezvoltare a regiunilor din Amazonia și Nord-Est. O altă particularitate a constat în efortul partidului de opoziție de a se defini mai bine — în condițiile specifice din țară — sub aspect programatic și a-și lărgi baza socială. între elementele semnificative ale actualei campanii, observatorii includ și dezbaterile în contradictoriu purtate de cele două partide în legătură cu valabilitatea „modelului de dezvoltare economică" aplicat în ultima decadă.

° CEL MAI LUNG 
POD DIN FRANȚA va fi cel de la Saint-Nazaire, în curs de realizare peste estuarul Loarei. El va avea 3 356 m lungime, clăsîndu-se pe locul trei în Europa occidentală, după viaductul din insula suedeză Oland (6 060 m) și podul olandez Oasterchelde (5 022 m). Podul de la Saint-Nazaire, care va fi dat in funcțiune în 1975, va fi străbătut de o șosea lată de 12 metri.

• CU 2 MILIOANE 
DE ANI ÎN URMĂ. Fosile ale unor alge albastru-verzi din perioada precambriană (prima eră din istoria Pămîntului, dinaintea paleozoicului), a căror vechime este apreciată la aproximativ 2 200 milioane de ani, și la care se observă pentru prima oară o diferențiere a celulelor, au fost descoperite, într-o rocă calcaroasă, în Africa de Sud. Aceste alge, filiforme, conțin, pe lingă celule alungite și unele celule mai mari, de culoare mai închisă. Descoperirea e considerată deosebit de importantă pentru studierea evoluției vieții pe Pămint.

• RAZELE LASER AC
CELEREAZĂ VINDECA
REA RĂNILOR. Tratamentul cu raze laser contribuie la vindecarea mai rapidă și mai completă a rănilor. La această concluzie a ajuns prof. dr. En- dre Meșter de la clinica chirurgicală a Universității din Budapesta. După ce experiențele făcute pe animale au fost încununate de succes, cercetătorul a aplicat acest tratament și pa- cienților ale căror răni nu se vindecau. Folosind un laser cu rubin, a obținut rezultate îmbucurătoare : rănile s-au închis repede, fără să dea naștere la complicații.

• SCUFUNDARE ÎN
GRUP - LA 300 M A- 
DÎNCIME. O echipă de cinci scafandri britanici a stabilit un nou record mondial. Folosind costume de un tip nou, a atins adincimea de 300 metri. Vechiul record, stabilit de un grup de neozeelandezi încă în 1940 (140metri), a fost astfel depășit cu mai mult decît de două ori.
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