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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Ambasadorul Malayeziei, cu prilejul prezentam

în lumina Programului partidului
Ahmad, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al

în ziua de 15 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Raja Aznam Bin Raja Haji
Malayezieî în țara noastră. (CUVIN-TARILE ROSTITE — ÎN PAGINA A III-A).
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Manuel Velasco Suarez, guvernatorul statului mexican Chiapas, 
și Alvaro Echeverria Zuno, director general adjunct 

la Secretariatul Președinției Republicii Mexicane t

Miltilart tavotte

Președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri după- amiază. pe Manuel Velasco Suarez, guvernatorul statului mexican Chiapas, și pe Alvaro Echeverria Zuno, director general adjunct la Secretariatul Președinției Republicii Mexicane.

La întrevedere a participat Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.A participat, de asemenea. Armando Cantu Medina, ambasadorul Mexicului la București.Cu acest prilej, oaspeții au exprimat șefului statului român călduroase mulțumiri pentru onoarea de a-i

fi primit, profunda lor satisfacție <5« 
a vizita România.In timpul convorbirii s-au relevat bunele relații existente intre cele două țări, precum și perspectivele favorabile de extindere și diversificare a acestor relații. ■întrevederea s-a desfășurat într-« atmosferă de caldă cordialitate.

Un obiectiv în marea întrecere socialistăAcum, cînd ne mai ține zile de Congresul poate aprecia, pe bună dreptate, că acest eveniment de însemnătate istorică in viața patriei și a parti- 1 dului s-a ' gătire de varietate multiplele tiri, fără nantă o constituie ampla dezbatere democratică de către întregul partid și întregul popor a documentelor pregătite pentru Congres — proiectele de Program și de Directive, Tezele C.C. al P.C.R. Cei peste 2,4 milioane de membri ai partidului, la care se a- daugă milioanele celorlalți oameni ai muncii, au analizat aprofundat și și-au exprimat deplina adeziune față de aceste documente, odată cu hotărîrea nestrămutată de a-și consacra toate energiile, întreaga capacitate creatoare traducerii lor în viață. Efectiv, Congresul a fost întimpinat de una din cele mai largi dezbateri democratice cunoscute în istoria țării — partidul întreg, cît și poporul însuși, în totalitatea sa, validind liniile generale, fundamentale prevăzute de Program și Directive, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Deși documente cu caracter de partid — proiectele de Program și Directive au fost dezbătute nu numai in cadrul strict intern de partid, ci au fost aduse în discuția maselor largi, cuprinzînd toate or

despart pu- al XI-lea se
concretizat printr-o pre- o deosebită amploare, și profunzime. Dintre forme ale acestei pregă- îndoială, cea mai preg-

ganizațiile de masă și obștești, consiliile naționalităților conlocuitoare, organele de conducere ale diferitelor organizații profesionale ale lntregului popor. Este o practică democratică ce exprimă procesul de integrare tot mai profundă a partidului in viața societății — for-
Acționăm pentru a crea și îmbunătăți formele or

ganizatorice care asigură participarea activă, ple
nară, a maselor largi populare la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate, a întregii țări, la ela
borarea și înfăptuirea politicii partidului. PORNIM 
ÎN MOD CONSECVENT DE LA PRINCIPIUL SOCIA
LIST CĂ ORÎNDUiREA NOUĂ SE POATE REALIZA 
NUMAI ÎMPREUNĂ CU POPORUL Șl PENTRU PO
POR. ÎN ACEASTA CONSTĂ ESENȚA DEMOCRA
ȚIEI NOASTRE SOCIALISTE.
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oamenilor muncii, tineri și vîrst- nici etc. Astfel, aceste documente programatice ajung pe masa de lucru a Congresului purtind girul de unanimă aprobare și profundă angajare al întregului partid, ca și al
ma principală de intărire a rolului său conducător. Se vădește încă o dată faptul că dezvoltarea rolului conducător al partidului nu presupune diminuarea, ci, dimpotrivă, asigură lărgirea continuă a demo-

crațiel socialiste și se realizează prin aceasta, prin dezvoltarea continuă a participării maselor la dezbaterea celor mai importante probleme ale vieții mice și socialiste.în același sens, de profundă și elocventă manifestare a democratismului socialist, se înscrie afirmarea fermă a voinței întregului partid și a întregii națiuni ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al partidului. Este expresia unei voințe unanime, de a se asigura continuitatea activității de conducere atît de rodnică, definitorie pentru acești ani, in vederea amplificării succeselor dobîndite și înaintării neabătute a României spre comunism. Se poate astfel afirma că desemnarea secretarului general al partidului are loc pe calea cea mai democratică, prin alegerea de către întregul partid — Congresul urmînd să ratifice mandatul unanim încredințat delegaților de organizațiile componente ale partidului.Atît pronunțarea populară asupra documentelor programatice ale Congresului, cît și asupra desemnării secretarului general al partidului constituie expresia marii lealități istorice ce caracterizează viața soeial-politică a țării noastre, faptul că poporul tși poate spune — și iși spune efectiv ! — în mod

politice, econo-sociale, ale construcției

(Continuare in pag. a III-a)

Opere animate
de spirit revoluționar

Programul partidului, al cărui proiect va fi supus spre aprobare apropiatului Congres al P.C.R., este programul revoluțio- îiâr, de amplă respirație, al înfăptuirii torului societății mânești. Pentru ca oameni ai tei, ideile acestui cument — care precizează că a fi revoluționar, a fi comunist înseamnă a fi explorator îndrăzneț al noului, a privi totdeauna înainte către ceea ce se dezvoltă, a gindi cutezător pe baza experienței revoluționare a maselor — au o valoare puternic mobilizatoare. Și a- ceasta in contextul semnificației atribuite plenar forței de creație ce sălășluiește in om — căci pentru oameni și prin oameni vom făuri societatea socialistă și comunis- Artistul om s-a gin- cu

Societatea va fi, fără societatea

Industria județului Cluj a îndeplinit

vii- ro- noi, ar- do-

tă de miine. este el însuși un a cărei conștiință sudat perfect cu direa partidului, „simțirea maselor largi populare" : el tinde „să prefigureze schimbările viitoare ale societății". tinde ceea ce a dat mai ca om și ca artist ajute pe oameni privească mereu inte.înfăptuirea și fecționarea socialiste dezvoltate, conștientă spre comunism înseamnă totodată „afirmarea plenară și multilaterală a personalității" — condiție fundamentală a făuririi omului de tip nou — menită să-și amplifice și să-și valorifice din plin toate valențele spiritualității umanist-socialiste printr-un amplu program de autoinfluen- țare. de osmoză creatoare intre om și societate, intre artist și

prin bun să-i să ina-per- orinduirii multilateral înaintarea

societate, viitorului îndoială, unui amplu evantai al personalității umane. în această societate, care prin Programul partidului iși întrevede viitorul și-și sistematizează eforturile, „arta reflectă realitatea relațiilor noi de producție", 1 " „noua poziție a lui, de libertate demnitate socială".în acest fel mi pare concludent și superior definită însăși poziția artistului in societate. Concomitent cu dezvoltarea multilaterală a României, concomitent cu dezvoltarea forțelor de producție, arta plastică va avea fără îndoială posibilități și mai substanțiale de a contribui la politica de formare a omului nou, la politica de încununare, prin amprenta operei de artă, a universului său spiritual. Monumentele și lucrările de artă monumentală de miine, expozițiile noastre, lucrările menite să stea în casele oamenilor, prezența artistului in industrie, in proiectare, rolul său în opera de sistematizare și estetică a orașelor va fi pregnant și determinant dacă ii vom u- tiliza din plin. Trebuie să îmbunătățim materialul publicitar, trebuie să facem din afiș un bun al marelui public, este necesar să avem vitrine și firme frumoase. Se impune colaborarea, în sectorul de design, cu industria, in toate ramurile care implică estetica produselor.Programul partidului impune bineînțeles și artistului o au- todepășire, o dinamică interioară care să-i amplifice disponibilitățile socialist-umane. să-i situeze munca în

reflectă i omu- șise

mod lucid în cimpul creator al dezvoliării. în creația sa, idealul împlinirii, al autenticității, al originalității izvorăște, îndoială, în | rind dintr-un interior, în care ponsabilitatea ne să fim activi și chiși către lumea ne înconjoară. 1 gramul partidului o evaluare lucidă omului, a sale, in lupta progres. Ideologia partidului nostru se referă și la destinul o- perei, la transformarea muncii în creație, l„ participarea la viața socială, obligația omului artă de a fi un mont viu al vieții cetății. Artistul dispune astăzi de un tematic, de de percepție activă colectivității, tuare eroică gerea vieții.mul partidului dă astfel artistului șansa ca, inscriindu-și biografia în coordonatele vieții noi socialiste, să scrie, cu mijloacele artei sale, in.sâși biografia țării.Opera de artă plastică are limbajul ei propriu ; este culoare și formă, include raport și ritm. Dar în același timp implică o atitudine, o deschidere spre viitor, cere un punct de plecare, un reazem pe o realitate vie, pe o densitate u- mană menită s-o fecundeze, să dea condiției umane sensul vieții.Programul partidului cere artei întruchiparea demnității operei, pentru a-i a- sigura spiritualitatea specifică și locul istoria patriei și

fără primul spațiu res- cere descuie Pro- face .i a resurselor pentru
ia artistului la de ele-indema un unghi i a de o si- în înțele- Progra-

în a lumii. Artă revoluționară. arta noastră vrea să fie interpretare vie și romantică a unui măreț ideal.
Brădut COVALIU 

__ ________________ /

ECONOMISIREA
ENERGIEI ȘI

COMBUSTIBILULUI
în întreprinderile din Capitald

© în trei trimestre — peste 176 300 tone combustibil 
convențional și 130 milioane kilowați-oră.

CLUJ-NAPOCA (Corespondentul „Scînteii". Alexandru Murcșan). — în marea întrecere în întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului. oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Cluj raportează îndeplinirea prevederilor planului pe patru ani ai cincinalului la producția globală industrială. In răstimpul care a trecut de la începutul actualului cincinal s-au dat peste prevederi 37 200 tone laminate din oțel, 41 500 tone cărămizi refractare, 1,4 milioane m p țesături, 3 000 tone celuloză, izolatori ceramici în valoare de 90 milioane lei. medicamente — de peste 280 milioane lei, confecții de țesă-

turi — de peste 18 milioane lei și alte produse. Pină la finele anului se prelimină să se obțină, peste prevederile celor patru ani din cincinal, o producție in valoare de 2,2 miliarde lei. Este de relevat, totodată, că au crescut nivelul calitativ și gradul de competitivitate al produselor fabricate in unitățile industriale din județ. Ca urmare, planul la export pe 4 ani ai cincinalului a fost îndeplinit încă în luna mai. Pină la această dată și-au realizat în întregime sarcinile de export pe întregul cincinal unitățile economice din municipiile Turda și Dej, orașul Cimpia Turzii și un număr însemnat de întreprinderi din municipiul Cluj-Napoca.

Pe primele trei trimestre ale a- cestui an, producția de piese forjate și tratate termic la întreprinderea „Semănătoarea" a crescut cu aproape 1 070 tone, iar consumul de combustibil a scăzut eu circa 70 t c.c. Pe întreaga întreprindere, ne spune Dumitru Ștefănescu, inginer principal la secția mecano-encrge- tică, ca urmare a întocmirii bilanțurilor energetice și a acțiunilor întreprinse do organizația de partid pentru combaterea risipei, în perioada amintită s-au economisit 1 450 tone combustibil convențional și 2 476 MWh energie electrică, în condițiile în care producția a crescut cu peste 30 la sută.Dar exemplul de la „Semănătoarea" nu este singular. El se circumscrie în cadrul unei acțiuni largi și perseverente întreprinse de Comitetul municipal de partid București pentru valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor folosite in procesele de producție, pentru gospodărirea rațională a combustibililor și energiei. După investigații amănunțite, efectuate cu concursul unui mare număr de specialiști din institutele de cercetări și proiectări, al cadrelor didactice din învățămîntul superior. la nivelul municipiului s-a întocmit un plan de măsuri în care au fost nominalizate sarcini precise de reducere a consumurilor de e- riergie și combustibil in fiecare întreprindere. Totodată, comitetele de partid ale sectoarelor și organizațiilor de partid din întreprinderi au fost îndrumate să desfășoare o activitate politică susținută, pentru combaterea oricăror fenomene de risipă. în ultimele luni, comitetul municipal de partid a sprijinit în
V________.___________

30 (almod efectiv un număr de de întreprinderi bucureștene căror consum de energie și combustibil reprezintă aproape 40 la sută din consumul industrial al Capitalei) în elaborarea bilanțurilor energetice. Incepind din luna iulie a.c., în 8 întreprinderi mari consumatoare de energie n fost inițiat un program de asistență tehnică permanentă din partea a trei institute de cercetări, proiectări iji învățămînt (I.C.P.E.T., Institutul de cercetări metalurgice și Institutul politehnic), pentru modernizarea instalațiilor de ardere și elaborarea unor procedee și soluții generatoare de economii, care urmează să fie generalizate și în alte unități productive similare. Pînă în prezent, în urma acestui experiment, au fost reglate și modernizate 572 arzătoare de combustibil, propunîndu-se în același timp introducerea unor procedee tehnologice noi, cu consumuri scăzute de energie. în urma acestor măsuri, în întreprinderile industriale republicane din Capitală au fost economisite, pe primele trei trimestre ale anului, 176 371 tone de combustibil convențional și peste 130 milioane kilowați-oră energie electrică, depășindu-se astfel în mod simțitor angajamentul luat în acest sens de către organizația municipală de partid pe întregul an.Desigur, rezervele de care dispune în acest domeniu industria Capitalei sint departe de a fi epuizate. De aceea, în prezent, sub îndrumarea comitetului municipal de partid, a început o amplă acțiune de reevaluare a posibilităților existente in această direcție.
Dumitru TÎRCOB

Cu 67 milioane kWh 
mai puținBRAȘOV (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Mocanu). — Măsurile adoptate de partid și guvern privind gospodărirea rațională a energiei electrice și combustibililor prind viață in județul Brașov. Atit consumatorii mari, cit și cei mici au trecut la raționalizarea consumului industrial, public și casnic. Prin aplicarea unor măsuri concrete în întreprinderile industriale și in instituții — înlocuirea unor utilaje și arzătoare cu randament scăzut, reducerea pierderilor atît la producători, cît și la consumatori ș.a. — s-a reușit ca în 10 luni din acest an să se economisească pe raza de activitate a întreprinderii de rețele electrice Brașov o cantitate țle peste 67 milioane kWh; aceasta echivalează cu consumul casnic din județul Brașov pe timp de 9 luni.

Resursele secundare — 
mai intens valorificateîn industria metalurgică se întreprind acțiuni deosebite pentru utilizarea eficientă a energiei, combustibililor și a resurselor secundare. Astfel, prin instalarea a trei preîncălzitoare, in cadrul întreprinderii „Laminorul“-Brâila, consumul de combustibil pe tona de laminate s-a redus cu 15 kg. iar întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală. care dispune acum de două cazane recuperatoare, scontează să obțină o economie anuală de 2 000 tone. Importante economii se înregistrează prin utilizarea gazului de furnal, în amestec cu gazul metan pentru desfășurarea unor procese tehnologice și energetice. De pildă, siderurgiștii gălățeni economisesc, anul acesta, aproximativ 500 000 mc de gaz metan. Pe aceeași linie se înscrie inițiativa energeticieni- lor din cadrul uzinei „Victoria" Călan, care folosesc gazele rezultate în procesul fabricării semicoc- sului drept combustibil pentru alimentarea termocentralei.
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Centrala termoelectrică Min- 

tia-Deva este una din noile și 
modernele unități de acest fel 
din țară, dotată cu echipamente 
și aparate de înaltă tehnicitate, 
in marea întrecere socialistă 
in cinstea celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului nostru, 
energeticienii de aici au înscris 
în activitatea lor valoroase suc
cese. în fotografie: aspect din 
camera de comandă bloc a 
turbogeneratoarelor de la cen
trala termoelectrică Mi.ntia-DevaFoto : E. DichiseunuE.
IN ZIARUL DE AZI:
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COUL ANCHETELOR

„SCÎNTEII" © FAPTUL
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PRETUTINDENI

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

un bun al generațiilor actuale și
„Partidul va promova o politica consecventă 

de împiedicare a poluării naturii, de aplicare 
strictă a prevederilor legii cu privire la conser
varea nealterată a mediului înconjurător, asi- 
gurînd condiții de viață corespunzătoare po
porului nostru atît în prezent, cît și în viitor".

(Din proiectul ds Program al Partidului 
Comunist Român)Protecția mediului înconjurător, ca și apărarea o- mului împotriva efectelor poluării sint probleme de interes național, probleme ce stau pe primul plan al atenției conducerii de partid și de stat. Aceasta se reflectă într-o serie de acte legislative sprijinite de măsuri și programe de natură științifică, tehnică, e- conomică, organizatorică.De la Codul Silvic, adoptat în anul 1962, și pînă la

Legea nr. 9, din 1973, eu privire la protecția mediului înconjurător, această perioadă — relativ scurtă, dar impunătoare prin ritmul rapid de dezvoltare e- conomică și socială a țării — a cunoscut și adoptarea unui număr mare de acte normative dedicate ocrotirii naturii, cum sînt, printre altele, cele privitoare la atribuțiile Inspectoratului sanitar de stat, cele referitoare la amplasarea și

proiectarea întreprinderilor industriale, unităților tehnice, la apărarea, servarea și folosirea nurilor agricole, a pădurilor, la rea apelor.Legea pentru mediului înconjurător — una dintre cele mai complete și progresiste in comparație cu legi similare e- xistente în lume, a fost determinată de necesitatea a- plicării, în țara noastră, în mod unitar, a unui ansamblu de măsuri ce privesc apărarea de degradare a factorilor mediului înconjurător, păstrarea echilibrului ecologic, menținerea și ameliorarea calității factorilor naturali, în ultimă instanță protejarea omului împotriva efectelor nocive ale poluării, asigurarea u- nor condiții propice de via-

zoo- con- tere- respectiv gospodări-protecția
ță și de muncă generațiilor actuale și viitoare. Dar legea. oricit de bună ar fi, nu se aplică ea singură. De aceea, pentru coordonarea unitară a măsurilor privind protecția factorilor de mediu — aerul, apa. solul și subsolul, pădurile și orice altă vegetație terestră și acvatică, fauna terestră și acvatică, rezervațiile monumentele naturii, zările factori creați prin activități umane — a fost înființat Consiliul Național pentru Protecția Mediului înconjurător, pe baza Decretului nr. 80/1974, organ central de specialitate, subordonat Consiliului de Miniștri : de asemenea, au fost constituite consilii județene și al municipiului București, c* organ» locale privind

și a.șe- omenești și ceilalți

viitoare
protecția mediului înconjurător.Ca urmare a acțiunilor de cercetare științifică, de proiectare tehnologică și de investiții în domeniul protecției mediului înconjurător, in ultimii ani s-au obținut o serie de îmbunătățiri ale factorilor de mediu cu efecte atît în incintele obiectivelor economice, cît și pentru mediul înconjurător. Este vorba de zonele combinatelor Hunedoara și întreprinderilor siderurgice Galați, ale chimice de
Prof. unîv.
Virgil IANOVIC1
președintele Consiliului
Național pentru Protecția 
Mediului înconjurător

(Continuare in pag. a U-a)
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Al 7000-lea 
constănteanLa maternitatea spitalului din 

Constanța s-a născut fetița Eu
genia Cașu. Tatăl ei e de pro
fesie mecanizator, iar mama — 
cooperatoare, din salul Po- 
tîrnicliea, județul Constanța. 
Faptul in sine nu constituie nu
mai un eveniment de familie. 
Eugenia este cel de-al 7 000-lea 
copil născut in acest an in ju
dețul Constanța. Față de 1973, 
in acest an s-au născut cu 
aproape 1 500 de copii mai mulți. La mai mulți și la mulți ani!

Ambrozie
și... aprovi
zionareaAndrei Balint din orașul Huedin a venit în vizită la cumnatul său, Ambrozie Prodan, din Cluj-Napoca. Mare bucurie pe A.B. că l-a revăzut pe Ambrozie, nu atît in calitate de cumnățel, cit în aceea de responsabil al magazinului alimentar „Flora". Și vizita de curtoazie s-a transformat într-una de... aprovizionare. Și încă ce aprovizionare ! La un control al organelor de miliție, în portbagajul autoturismului lui A.B. s-au găsit, printre altele, aproape o sută dc kilograme de zahăr. De ce-i trebuia lui Balint atîta zahăr ? Atit el, cît și cumnățclul n-au putut să dea, pînă acum, nici o explicație. Și nici nu credem că-i poate „ajuta" cineva. Asemenea apucături, deși e vorba de zahăr, iți lasă un gust amar...
Delegatul 
ministerului 
fantomă

— Alo, C.A.P. Ianca ? Luați 
următoarea notă telefonică ur
gentă : „In vederea ridicării dc 
la — stop — București, a 'unui 
tractor nou, trimiteți — stop — 
de îndată un tractorist, cu — 
stop — suma de lei 3 000 in au
togara Brăila — stop — unde il 
va aștepta delegatul nostru Ene 
Constantin, de la — stop — mi
nisterul de mecanizare" (!).

— Minister de mecanizare 7 
— a făcut ochii mari președin
tele C.A.P. Ianca. De unde a mai 
răsărit și ministerul ăsta, că 
n-am auzit de el ?

Părindu-i-se suspectă respec
tiva notă telefonică — șl încă 
Urgentă ! — tqt urgent,, preșe
dintele a anunțat miliția. Re
ținut pentru cercetări, „delega
tul" ministerului fantomă a re
cunoscut că a mai folosit ase
menea note telefonice urgente, 
reușind să pună mina pe diferite 
sume de bani de la cîteva coope
rative agricole. Dacă ar fi ca 
„delegatul" să mai dea o notă 
telefonică in comuna lui de baș
tină, Sihlea — Vrancea, ar suna 
cam așa : „Nu mă mai așteptați 
prea curind pentru că sînt — 
stop — reținut pentru — stop 
o deplasare a cărei durată 
s-a stabilit încă. Stop". 
„Păcăleala46 
lui TălcalaAuzind că Victor Cojocaru își dorește un casetofon, un anume Lazăr Tălcala s-a și oferit să i-1 procure, contra sumei de 2 500 lei, dar cu condiția ca banii să-i pună intr-un plic, pentru că „persoana" care-1 vinde „nu vrea să fie văzută de miliție că face afaceri". Cojocaru, care-și mai luase cu el un prieten, „pentru orice eventualitate", s-a dus cu plicul la ora și locul stabilit de Tălcala. Acesta i-a dus pe cei doi într-un gang, pe strada „Republicii" din Brașov, a bătut discret la o ușă, a mai stat cîteva minute, după care le-a dat înapoi celor doi plicul, urmind să se revadă peste o jumătate de oră, pentru că „persoana" nu este acasă. De cum le-a dat înapoi plicul — din care își oprise, pe întuneric, banii — Tălcala a rupt-o la sănătoasa. Prins cu ajutorul cetățenilor și dat pe mîna miliției, Tălcala a ajuns în fața stanței. Fiind recidivist, a casat" 2 ani și 7 luni.
Nesăbuință

Nicolae Colțău din comuna 
Rusca Montană, județul Caraș- 
Severin, mergea pe „trei cărări" 
printre liniile ferate din apro
pierea stației C.F.R. Baciu-Triaj. 
Zărindu-l, acarul a strigat la 
el:

— Fugi de pe linie, omule, că 
vine trenul!

— Nzi vine nici un tren...
— Tu nu-l vezi sau ești beat ?
— Si ce dacă sînt ? Am băut 

banii tăi ?
Acarul a dat 

tragă pe Colțău de pe linie, dar 
n-a mai apucat. Trenul trecuse 
peste el, accidentîndu-l mortal.

să alerge să-l

Cum 
circulați► » 
iama ?Lucrătorii de la serviciul circulație din cadrul miliției județene Brașov au adresat întrebarea din titlu, in cadrul unui sondaj, conducătorilor auto de pe drumurile naționale numărul 1 și numărul 7. Răspunsul la întrebare a fost total nesatisfăcător. Din fiecare 5 autovehicule verificate la sistemul de direcție, sistemul de frînare, starea pneurilor și sistemul de iluminat, numai 1 era pregătit pentru sezonul rece. Toți cei găsiți în neregulă au fost sancționați cu amenzi regulamentare de rigoare.

Rubricd redactata de 
Peîre POPA 
șl corespondenții „Scintoir

--------------------------------------------- - .

Cum se reflectă în proiectele de Program și Directive politica de creștere

neîntreruptă a nivelului de trai al poporului

OCROTIREA
„In domeniul ocrotirii sanitare se va urmări dez

voltarea activității medicale preventive, ridicarea 
nivelului de cultură sanitară a întregii populații, 
precum și asigurarea mijloacelor de apărare și re
facere a sănătății oamenilor muncii. Se va lărgi și 
perfecționa rețeaua de asistență sanitară — poli
clinici, spitale, preventorii, case de naștere etc. — 
la nivelul exigențelor medicale moderne. Totodată, 
vor fi luate măsuri de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și de viață, în vederea conservării și întăririi 
sănătății publice."

(Din proiectul Programului Partidului Comunist Român).

„Vor fi alocate fonduri însemnate pentru dezvol
tarea bazei materiale a ocrotirii sănătății. Se vor 
construi spitale și complexe clinice universitare în 
diferite orașe ale țării, precum și 41 policlinici; în 
perioada 1976—1980 vor fi date în funcțiune peste 
23400 paturi în spitale noi. Va spori dotarea uni
tăților în funcțiune și se vor lua măsuri pentru îm
bunătățirea asistenței medicale pe întregul terito
riu al țării."

(Din proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român).

SCÎNTEIA sîmbăfă 16 noiembrie 1974

PANOU DE ONOARE

într-o telegramă trimisă Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu, metalurgiștii raportează îndeplinirea înainte de termen a angajamentului ca în cinstea Congresului să dea patriei peste plan 200 000 tone oțel.

„Metalurgiștii — se subliniază în telegramă — iși exprimă încă o dată hotărîrea fermă de a munci și în viitor cu dăruire și înaltă răspundere patriotică pentru realizarea planului cincinal înainte de termen și în-

făptuirea în continuare a mărețelor sarcini care reies din documentele Congresului partidului, contribuind astfel, alături de întregul nostru popor, la edificarea socialismului și comunismului în patria noastră".
la luduș, se prevede realizarea unei

Creșterea continuă a efortului material al statului în domeniul ocrotirii sănătății (de la 40 lei pentru un locuitor în 1950 la peste 440 în 1974), dezvoltarea rețelei de unități sanitare, pregătirea de medici, de cadre sanitare medii și auxiliare sînt îndeobște cunoscute. La rezultatele în acest domeniu, care consemnează o scădere accentuată a mortalității infantile, eradicarea unor boli și stăvilirea altora, creșterea duratei medii de viață la circa 70 de ani ș.a.în ce direcție se îndreaptă eforturile pentru ocrotirea sănătății, ce se face pentru creșterea accesibilității la prestațiile medicale ? înainte dc a răspunde acestor întrebări firești, este cazul să subliniem că traducerea în viață a importantelor prevederi din proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea are loc în condițiile creșterii continue a costului prestației medicale, ca urmare a tehnicizării medicinii (apar aparate complicate și de care sînt investigațiile, tratamentele condițiile în care este necesară formarea din timp a unui număr din ce în ce mai mare de specialiști in diverse domenii ale medicinii, iar durata formării unui astfel de specialist de la intrarea în facultate și pînă la maturizarea posibilităților sale este de 12—15 ani. Se înțelege deci că această dezvoltare presupune și o creștere corespunzătoare a cheltuielilor.Pe planul organizării, a- tenția principală este îndreptată spre ierarhizarea și regionalizarea asistenței medicale — care, succint, înseamnă asigurarea pentru fiecare locuitor al țării -a accesibilității în caz de nevoie (practic în decurs de numai cîteva ore) la cea mai calificată și specializată prestație medicală, fie că solicitantul se află la oraș sau intr-o localitate rurală.O primă operațiune de ierarhizare s-a făcut. S-au stabilit categoriile de unități sanitare și com-

din ce în ce mai scumpe, fără de neconceput intervențiile și moderne), în

fel și
petențele fiecăreia. Pentru spitale s-au prevăzut patru categorii. Din categoria I fac parte spitalele clinice existente deocamdată în centrele universitare medicale, care dispun de cea mai complexă dotare, de cei mai calificați specialiști, în stare să intervină în cazu-

spre spitalele clinice. Unitatea de categoria a IlI-a este cea a spitalului orășenesc (mărime optimă 300—500 paturi) cu toate secțiile de bază, cu echipă de chirurgi și serviciu permanent de gardă, chemat să servească o populație de circa 150 mii de oameni, cuprinzînd orașul

rile cele mai dificile ș.i de cea mai mare complexitate. Din categoria a Il-a fac parte spitalele județene (cu .700—l 600 paturi).,, care au țopțe secțiile de bază și rezolvă majoritatea covîrșitoare a problemelor de diagnostic, intervenție chirurgicală și tratament medical. Rarele cazuri care le depășesc competența — intervenții pe cord, neurochirurgie, chirurgie plastică reparatorie, chirurgie toracică etc — se dirijează

general, asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci și in viitor cu toată dăruirea și abnegația pentru traducerea în fapte a importantelor ho- tărîri ce le va adopta înaltul forum al comuniștilor".

se arată în telegramă, avansul ciștigat ne va asigura posibilitatea ca pînă la sfîrșitul a- nului 1975 să realizăm o producție suplimentară de peste 80 000 tone de zahăr.Susținînd și dorind din toată inima ca al XI-lea Congres să vă realeagă în înalta funcție de secretar

Colectivul întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr din orașul Luduș, județul Mureș, intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, raportează îndeplinirea integrală a sarcinilor actualului cincinal.„Menținînd in continuare un ritm înalt de activitate. productivă,
asigura o accesibilitate crescută la prestația medicală, punînd de acord necesitățile cu posibilitățile de satisfacere a cerințelor.în aceeași ordine de idei, trebuie menționat că în acest cincinal se va asigura tuturor posturilor în ral. Cele peste paturi noi ce se în viitorul cincinal vor spori zestrea spitalicească la peste 197 000 paturi. Ele vor permite reprofilarea unor spitale mici, ceea ce va avea drept urmare o utilizare mai rațională a spațiilor și cadrelor existente. în paralel, noua dotare — prevăzută și comandată după criterii strict științifice, ca șl pregătirea universitară și postuniversitară de cadre medicale — are în vedere atingerea unui astfel de nivel de satisfacere a necesităților îneît încă din primii ani ai viitorului cincinal pe întreg teritoriul țării, în toate județele, să funcționeze SDÎta- le corespunzătoare gradului II de încadrare și dotare. A- dică. fiecare județ să dispună de posibilități do a rezolva mai bine de 95 la sută din solicitările ce apar.în profil teritorial vom urmări ca la aproximativ 1,5—2 milioane de locuitori, deci în medie la trei județe, să dispunem de unități sanitare de toate tipurile, pentru toate solicitările. Grefat pe această organizare a asistentei medicale, se vor iniția programe de acțiune pentru prevenirea și combaterea u- nor categorii de boli cu răs- pîndire mai mare — psihice, cardiovasculare, reumatismale etc. Astfel, toate măsu- și acțiunile noastre, urmă- perfecționarea organizării și funcționării rețelei sanitare, converg spre asigurarea unei accesibilități maxime, efective, în interesul ocrotirii sănătății tuturor cetățenilor țării.

ocuparea mediul ru- 23 400 de vor adăuga
RITM SUSJINUT

crării sau însilozării, astfel îneît din producția acestui an să nu se piardă nimic.întrucît semănatul și recoltatul au fost încheiate în majoritatea județelor și unităților agricole, toate tractoarele trebuie concentrate la executarea arăturilor de toamnă — lucrare de care depinde în mare măsură nivelul recoltei la culturile care se însămînțează în primăvară. Potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, pînă la 15 noiembrie, au fost executate arături de toamnă pe aproape 2 400 000 hectare, ceea ce reprezintă 49 la sută din prevederi în întreprinderile agri- | cole de stat și 59 la sută în cooperativele agricole de producție. Lu- ! crările trebuie intensificate îndeosebi în cooperativele agricole din județele Caraș-Severin, Maramureș, Sălaj, Timiș ș.a.Pretutindeni, unde mai sînt suprafețe de recoltat, însămînțat și j arat, organizațiile de partid, conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste sînt chemate să mobilizeze. în continuare, pe mecanizatori și cooperatori, astfel îneît toate lucrările agricole de toamnă să se încheie în timpul cel mai scurt.

în săptâmîna care a trecut a fost consemnat un ritm mai susținut în desfășurarea lucrărilor agricole de sezon : însămînțarea griului, recoltarea culturilor tirzii, efectuarea arăturilor de toamnă. Datele centralizate la ministerul de resort atestă că însămînțărilc se apropie de sfîrșit. Continuă să se lucreze îndeosebi în județele din vestul țării — Timiș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, Satu-Mare — care au fost mai puternic afectate de ploi în a- ceastă toamnă. Este posibil și necesar tensă țelor, mine tului destul de ridicată, există ca și în această zonă griul să răsară în bune condiții.Eforturi deosebite trebuie depuse, în continuare, în vederea încheierii recoltării porumbului, mai ales în cooperativele agricole din județele Timiș, Arad, Bihor, Ialomița, Satu- Mare, Mureș, Cluj, Vrancea, Sălaj, Caraș-Severin etc. Recoltarea sfeclei de zahăr poate fi considerată practic încheiată. Mai sînt însă cantități’de "sfeclă în cîmp, așezate ' în ' grămezi, care vor trebui transportate-de urgență în vederea prelu-

ca, prin mobilizarea și mai in- a' tuturor mijloacelor și for- semănatul griului să se ter- în cîteva zile ; datorită fap- că temperatura solului este condiții

w
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date direcției privire la
Vă mulțumim"

zona rurală învecinată. în categoria a IV-a intră sp'italele din orașele mici Sau pe grupe de comune mari, fără secții de chirurgie. Se înțelege că această ierarhizare nu înseamnă o diferențiere a calității prestației medicale, ci o strictă determinare a competenței șl atribuțiilor diferitelor unități medicale în raport cu dotarea și încadrarea lor cu personal de specialitate. Socotim că în acest fel se poale Nicolae NICOLAESCU 
secretar general 
în Ministerul Sânâtâții

V.

Colectivul de la „Unio" Saîu-Mare reamintește

Teleriîoarele nu vor mai vriujuarticolul intitulat De ce voiajează televizoarele ?“ semnalam că, datorită unor reglementări depășite, posesorii de televizoare din mediul rural sînt obligați să vină cu aparatele (în perioada ție) tocmai deși în sate . există unități de ale cooperației de sum. în răspunsul primit de la CENTROCOOP ni se comunică :„într-adevăr, unitățile cooperației de consum nu sînt prevăzute să asigure reparații și întrețineri la bunuri de folosință îndelungată în termenul de garanție, această obligație revenind unităților cooperației meșteșugărești (din mediul urban — n.n.) care au încheiate contracte cu uzina „Electronica" pînă la 1 ianuarie 1975. în prezent. MICMUE, MCI, UCECOM CENTROCOOP lu-

la de la Și
reparat gâran- oraș — comune • profil con-

crează la elaborarea unei reglementări privind condițiile de asigurare a garanției la aparatele de radio și la televizoare, în care se prevede ca unitățile cooperației de consum să asigure în mediul rural funcționarea acestor bunuri și în termenul de garanție — începînd de la 1 ianuarie 1975. Paralel cu aceasta, se urmărește realizarea programului special de măsuri stabilit de CEN- TROCOOP care vizează extinderea numărului de unități cu profil radio și T.V., pregătirea cadrelor de specialiști, dotarea unităților cu utilaje și mijloace de transport pentru ateliere mobile, aprovizionarea, cu piese de schimb etc. pentru a fi în măsură ca după 1 ianuarie 1975 să se realizeze în condiții punzătoare vom primi meniu".

lui popular județean Mehedinți sintem informați : „Comportarea nedemnă a angajaților din depozitului de de construcție sancționată Considerăm lectiv de servește în depozit va tru totul legislația în vigoare și indicațiile de conducerea comerciale, cu

cadrul materiale a fost disciulinar. că noul co- lucrători ce prezent acest respecta in-

area unui comerț civilizat și respectarea protecției muncii. în ce privește activitatea echipelor de control obștesc, v-am ruga să rețineți că aspectele negative constatate de ele constituie pentru noi sprijin concret în muncă, pentru a putea lua la timp măsurile necesare împotriva unor elemente necores- punzătoare din magazinele și depozitele comerțului".
A/-Au fost măsuri.

in treprinderile articolul „Far-

cores-sarcinile ce, le în acest do-
ContirM obștesc, issi sprijinîntr-un articol publicat la rubrica „Registrul public al controlului obștesc" erau dezvăluite actele de indisciplină ale unor lucrători de la depozitul de materiale de construcții din Drobeta Tr. Severin, acte (depistate de

(Urmare din pag. I)

ob-echipele de control ștesc) și care pricinuiseră nu din lor, gic.redacției de către Direcția comercială a Consiliu-
numai nemulțumiri partea cumpărători- ci și un accident train răspunsul trimis

Printre vizate în furiile zburătoare au a- terizat forțat în întreprinderea care le-a produs" se afla și una din Craiova. De aici porniseră spre magazine mărfuri cu defecte în valoare de peste un milion de lei, care au trebuit facă apoi cale în secțiile de — pentru a fi Ce măsuri au pentru ca asemenea tuații neplăcute să mai apară ?„Conducerea întreprinderii și comitetul de partid — se arată în răspunsul primit de la întreprinderea de . confecții Craiova — au stabilit ca măsuri urgente următoarele : organizarea de ex-

să întoarsă fabricație remediate, fost luate si- nu

poziții cu produsele clamate (în toate sectoarele de producție), prelucrarea legii calității cu toți rea trol(la . .schimbarea din muncă a celor care au permis ca asemenea mărfuri să fie produse și să părăsească întreprinderea cu defecte de fabricație) etc".Dună ce sînt trecute în revistă și alte măsuri, în încheierea răspunsului se arată : „Vă mulțumim pentru sprijinul acordat și vă asigurăm că vom face totul pentru reglementarea situației".

muncitorii, înființa- unor puncte de con- pe faze de fabricație operațiile cheie);

Grupaj întocmit de
Mihai lONESCtl

la Turnu Măgurele, Craiova, Făgăraș, Tg. Mureș, Copșa Mică, fabrica de aluminiu Slatina ș.a. Au fost construite pînă în prezent peste 2 800 de stații de e- purare a apelor, dintre care 318 pentru apele orășenești, cu efecte salutare asupra gradului de poluare al unor cursuri de apă etc.Pentru toate aceste realizări, și pentru altele de a- cest gen, s-au cheltuit sume considerabile, de ordinul multor miliarde de lei. atît din fondurile de investiții, cît și din acelea de producție. Trebuie să arătăm însă că este vorba doar de un început, că alte cheltuieli mari urmează să se facă de aici înainte, etapi- zat, in funcție de dezvoltarea și posibilitățile economiei naționale, urmărin-

du-se cu strictețe satisfacerea exigențelor legii. Dar efortul material considerabil se impune dublat și de unul de pricepere și interes, de măsuri practice care să asigure o funcțio-
ra

nare permanentă, ireproșabilă, a tuturor instalațiilor de depoluare, de recuperare la parametrii proiectați. Este vorba, în special, de cele din industriile cimentului, siderurgică, metalurgică, chimică ș a., pentru a se reduce sau menține în limite rezonabile conținutul de poluanți solizi, lichizi și gazoși din aer și din ape.

Acțiunile de combatere a degradării mediului înconjurător pot avea însă eficiență maximă numai a- tunci cînd măsurile luate pe plan local sau național se corelează cu măsurile ce

se iau de către alte țări, în special de acelea limitrofe, poluarea factorilor de mediu neținînd seama de frontierele de stat ale țărilor. De aceea, animată de dorința unei cit mai largi cooperări, ca țară membră a Consiliului de administrație a Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător (U.N.E.P.), România participă activ la

De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru copii.
Eroi îndrăgiți de copii: Năz
drăvanul Dennis.
Geometrle’dură. Documentar 
Omul de lingă tine : Mihai 
Bîrliga — Erou al Muncii 
Socialiste, președintele C.A.P. 
Roma, județul Botoșani. 
Telecinemateca.
Muzică ușoară.
Telex.

13,15 Allman — rezervație geologi
că. Reportaj TV.
Toamna muzicală băcăuană. 
Fotbal : Sportul studențesc 
— Olimpia Satu-Mare (di
vizia A). Transmisiune direc
tă de la stadionul „Steaua". 
Box : Polonia — S.U.A. Se- 
lecțluni înregistrate de la 
Varșovia.

16.25 Hochei pe gheață : Cehoslo
vacia — Suedia.

13,15 Coloane ale Istoriei. Dobro- 
gea — Tara dintre ape.

18,45 Teleglob. Lisabona — 
nida Da Liberdâde.

19,00 Lumea copiilor. 1001 
seri.

19,30 Telejurnal
20.10 Ora înaltă a patriei — 

siune de versuri dedicate pa
triei șl partidului.

20.25 Teleenclclopedla.
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23,00 închiderea programului.

șl ora-

10... șl
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un număr acțiuni in program Pornind de sfera de influență a factorilor de mediu trebuie prevenită orice alterare a ca-
important de cadrul acestui internațional, la ideea că în

nanului B3lităților acestuia, deoarece pentru remedierea unor degradări nu se poate interveni și reveni la starea inițială cu ușurință, documentele programatice ale Congresului al XI-lea — proiectul de Directive, proiectul Programului P.C.R. — acordă a- tenția cuvenită protejării mediului înconjurător. Indicația de a acționa pe

Din primăvară și pînă la începutul lunii noiembrie, întreprinderea „U- nio" Satu-Mare a livrat multor beneficiari din țară utilaje de primă importanță pentru dezvoltarea unor capacități de producție sau punerea în funcțiune a noi obiective industriale. Iată, insă, că o parte din a- ceste utilaje, odată ajunse la destinație, în loc să fie cît mai repede montate, rămîn în „custodia" beneficiarilor, provocînd cheltuieli păgubitoare, provenite din dobînzi penalizatoare și pierderi de producție, prin neintrarea în exploatare a obiectivelor respective la termenele planificate. Valoarea utilajelor care au această nedorită soartă însumează în prezent zeci de milioane de lei. Explicația este una singură : utilajele respective au fost expediate incomplet.— De ce livrați asemenea utilaje descompletate ? — ne-am adresat tovarășului Vasile Cădariu, directorul întreprinderii „Unio" Satu-Mare.— Colectivul nostru se străduiește permanent să-și realizeze sarcinile de plan atît în ce privește indicatorii valorici, cit și la fiecare sortiment în parte. Avem, desigur, rezerve interne importante pe care urmărim să le punem in valoare, ne preocupăm să îmbunătățim ritmicitatea producției, organizarea întregii activități, de la aprovizionare pînă la desfacere. Și nu spun o vorbă mare cînd afirm că facem pentru a condiții principal, Cimpulung, Căpeni, unor șantiere de investiții, cum este cel al Combinatului de lianți Mintia (Hunedoara), unor unități în care se dezvoltă capacitățile de producție, intre care Combinatul siderurgic Galați, Combinatul de materiale de construcție Aleșd,

tot ceea ce depinde de noi expedia la timp și în bune utilajele beneficiarilor, în întreprinderilor miniere

petrochimic Borzești și De ani de zile însă co

mai multe direcții deodată — cum sînt folosirea țională a resurselor rale, prevenirea tarea efectelor ale fenomenelor adoptarea de
aaamagcrraazBawegg

ra- natu- sau limi- dăunătoare naturale, tehnologii

nepoluante, valorificarea substanțelor utile existente in deșeuri, extinderea acțiunilor de cooperare internațională — și, in mod deosebit, cea cu privire la instruirea și educarea tuturor cetățenilor în vederea participării active la înfăptuirea politicii de protecție a naturii înconjurătoare ilustrează convingător marea responsabili-

un mai fără gra- cele

tate și grijă a partidului și statului pentru vitala problemă a păstrării nealterate a mediului, în general pentru a crea poporului condiții de viață și muncă tot mai bune.Dispunem încă de mediu natural în cea mare parte sănătos, deteriorări ireversibile ve, avem una dintremai moderne și complete legislații de protecția mediului, an de an se fac însemnate investiții pentru refacerea condițiilor naturale sau prevenirea unor situații de deteriorare a acestora. Depinde, deci, numai de noi, de modul cum iubim și prețuim natura — baza desfășurării tuturor activităților noastre — pentru a o păstra și transmite la fel de prețioasă, bogată și frumoasă, generațiilor viitoare.

Combinatul multe altele, lectivul nostru se confruntă cu o seamă de greutăți pricinuite de unii furnizori de subansamble, care nu-și o- norează obligațiile contractuale asumate. Situația „la zi" în această privință o veți găsi la serviciul aprovizionare. Ceea ce aș dori să subliniez în mod deosebit este apelul tovărășesc pe care il adresează colectivul dc muncitori, tehnicieni, ingineri de la întreprinderea „Unio" către toți acești furnizori, pentru a depune e- forturi stăruitoare în vederea înlăturării neîntîrziate a restanțelor. ,Din cele constatate la serviclh! de aprovizionare și la serviciul de desfacere ale unității, din discuțiile purtate cu muncitorii, cu specialiștii aveam să evaluăm gravele implicații pe care le are nelivrarea la termen, de către principalii furnizori, a furniturilor necesare pentru finalizarea produselor așteptate de beneficiarii întreprinderii din Satu-Mare. Este vorba nu numai de greutățile pe planul realizării producției fizice, ci și cele de ordin economico-financiar, unitatea neputînd asigura o ritmicitate corespunzătoare producției și nici încasa eșalonat contravaloarea produselor expediate.Am notat numele cîtorva furnizori datornici :
e întreprinderea de mașini electrice București (cotată aici, la „Unio", ca unul din cei mai nesiguri furnizori) are o restanță de 370 motoare electrice (contractele nr. 1 995 și E—2 297). Mai mult, am aflat de la conducerea întreprinderii „Unio" despre intențiile unității bucureștene de a anula, fără nici o bază legală, obligațiile a- sumate prin contracte, invocînd — de ce tocmai acum ? — lipsa de capacitate.
o întreprinderea „Neptun" din Cîmpina este restanțieră cu 225 re- duetoare (contractele nr. 219 și 234), iar întreprinderea „Progresul" din Brăila cu 16 reductoare necesare realizării de transportoare de tip greu.
o Combinatul de articole tehnice din Pitești datorează 131 515 kg benzi de cauciucuri ignifuge și 7 942 m benzi cu cord de oțel (contractul nr. 20 057) ; Combinatul de cauciuc Jilavă — 25 tone benzi cauciuc (contract 13 041).La plecarea din întreprindere am discutat cu secretarul comitetului de partid, Alexandru Coroiu, care ne-a spus :— Am vrea să folosim prilejul pe care ni-1 oferă „Scînteia" săm comuniștilor din derile acționa ferm și a livra in cel subansamblelc și piesele în ceea ce ne privește, ne vom organiza în așa fel munca incit, cu cea mai mare operativitate, să lichidăm toate neajunsurile pe care le pricinuim beneficiarilor noștri, - angajați — cum se știe — în finalizarea unor importante lucrări de investiții.

ca să adre- comuniștilor din întreprin- colaboratoare apelul de a eficient pentru mai scurt timp necesare, privește,

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*
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Președintele Republic», tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 
de acreditare a ambasadorului MalayezieiPrezentînd scrisorile de acreditare, noul ambasador malayezian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român un cald salut și urări de bine din partea șefului statului malayezian, Yang Di Pertuan Agong, și a poporului Mala- yeziei.„Sînt fericit să remarc — a spus ambasadorul malayezian — că relațiile bilaterale dintre țările noastre s-au intensificat după stabilirea relațiilor diplomatice. Relațiile comerciale au continuat, de asemenea, să se întărească și să se dezvolte după semnarea Acordului Comercial din anul 1969. Prin eforturile noastre comune, aceste legături se vor amplifica in viitor, indiferent de distanța mare care există între cele două țări ale noastre".în continuare, vorbitorul a arătat : ,.Sintem fericiți să constatăm că România face pași mari în dezvoltarea sa economică. Noi, la fel, sintem angajați în această străduință de a încerca să îmbunătățim prosperitatea economică a cetățenilor noștri. Din acest punct de vedere sintem încurajați văzînd realizările pe care România a reușit să le obțină prin eforturile poporului său".„Malayezia și România — a spus !n continuare ambasadorul — cred în menținerea relațiilor prietenești cu toate țările lumii, indiferent de sistemele lor sociale și guvernamentale, pe baza suveranității, integrității teritoriale și neamestecului in treburile interne ale altora. Malaye- zia se străduiește să promoveze ideea realizării neutralizării regiunii noastre și sperăm că. prin aceste e- forturi, Asia de Sud-Est va deveni o zc.nă a păcii pentru noi și vecinii noștri".în încheiere, ambasadorul malayezian a exprimat hotărîrea de a acționa, în cadrul misiunii ce i s-a încredințat, pentru dezvoltarea continuă a raporturilor prietenești dintre România și Malayezia.A luat apoi cuvîntul președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind pentru salutul și urările ce i-au fost adresate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, la rindul său, șefului statului malayezian. precum și poporului Malayeziei, un salut prietenesc

și cordiale urări de fericire, prosperitate și progres.„Țin să remarc cu satisfacție — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — evoluția pozitivă pe care au cunoscut-o în ultima perioadă relațiile ro- mâno-malayeziene și să-mi exprim dorința sinceră ca ele să cunoască o dezvoltare continuă în viitor, în spiritul principiilor de deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, pe care România le situează în mod ferm la baza raporturilor sale cu toate statele.Ne bucură faptul că poporul malayezian obține rezultate însemnate în dezvoltarea generală a țării, in eforturile pentru valorificarea în interes propriu a resurselor sale materiale și umane, în întărirea independenței naționale. Ne exprimăm convingerea că dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii dintre România și Malayezia răspunde pe deplin intereselor de progres ale ambelor popoare, cauzei generale a colaborării și păcii în lume".„Republica Socialistă România, poporul român — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — sînt profund interesate în asigurarea unui climat de pace și largă colaborare între popoare, militează în mod ferm pentru realizarea unor relații noi, democratice între state, pentru o ordine nouă, economică și politica internațională, care să stimuleze progresul economic și social al tuturor țărilor, și în primul rînd al celor în curs de dezvoltare. în acest spirit dorim să dezvoltăm și relațiile cu țara dumneavoastră".Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador malayezian succes deplin în îndeplinirea nobilei misiuni ce i s-a încredințat și l-a asigurat de întregul sprijin al guvernului român și al său personal.După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România a avut o convorbire cordială, prietenească cu ambasadorul Malayeziei, Raja Aznam Bin Raja Haji Ahmad.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe.
Solemnitate Ia Consiliul de StatVineri, la Consiliul de Stat a avut Ioc solemnitatea înmînării ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Editurii Politice, pentru contribuția deosebită adusă la răspîndirea ideologiei marxist-leni- niste, la cunoașterea tradițiilor glorioase ale luptei de eliberare socială și națională a poporului nostru, la însușirea de către masele de oameni ai muncii a politicii științifice interne și externe a Partidului Comunist Român — cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la înființarea e- diturii.în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, înalta distincție a fost înminată de tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a felicitat călduros întregul colectiv pentru frumoasele

rezultate obținute de-a lungul a 30 de ani de activitate pusă in slujba îndeplinirii sarcinilor trasate de partid, a promovării și înfăptuirii liniei politice generale a partidului. Mulțumind în numele lucrătorilor editurii pentru înalta distincție acordată, Valter Roman, directorul editurii, a exprimat devotamentul lor neprecupețit față de partid, față de conducerea sa, față de tovarășulNicolae Ceaușescu, hotărîrea dea contribui la înfăptuirea Programu- ’ lut-' partidului, a viitorului comunist al României.La solemnitatea decorării au participat tovarășii Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Teodor Marinescu și Constantin Potîn- gă, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii e- diturii. (Agerpres)
„Zilele cărții politice"Pe agenda manifestărilor prin care scriitorii și editorii cinstesc apropiatul eveniment din viața patriei noastre, cel de-al XI-lea Congres al partidului, au fost înscrise, vineri, „Zilele cărții politice". în programul acestei acțiuni de amploare ce se desfășoară, timp de nouă zile, în în

treaga țară, sînt prevăzute inaugurarea, în librării, biblioteci, case de cultură, întreprinderi, instituții și școli, a unor numeroase expoziții de carte, organizarea unor întilniri între scriitori, editori, librari și cititori, prilejuite de lansarea unor noi volume cu profil social-politic.
(Urmare din pag. I)clar și vibrant, cuvîntul său în toate problemele fundamentale pentru destinele națiunii. Democrația se manifestă vădit ca un puternic principiu organizatoric și funcțional al întregului sistem de institute al societății și statului nostru.

★Afirmarea puternică a democrației în societatea noastră are o determinare obiectivă, bazîndu-se pe cucerirea puterii politice de către cci ce muncesc și exercitarea ei efectivă de către popor, înlăturarea claselor exploatatoare și lichidarea exploatării omului de către om, instaurarea proprietății socialiste a- supra mijloacelor de producție. A- ceste cuceriri istorice au asigurat condițiile necesare ca oamenii muncii să poată beneficia cu adevărat de roadele muncii lor, de realizările progresului și civilizației, să-și valorifice nestînjenit energia creatoare în folosul întregii societăți, să se bucure de drepturi și libertăți garantate material, și, totodată, să se poată manifesta liber în toate sferele vieții sociale.în dezvoltarea democrației socialiste ca momente de deosebită importanță s-au afirmat Congresele al IX-lea și al X-lea — prin întreg ansamblul de măsuri îndreptat spre atragerea celor mai largi mase de oameni ai muncii la activitatea de conducere a societății, întărirea legalității socialiste, crearea structurilor necesare participării efective a oamenilor muncii la actele de decizie socială, la soluționarea tuturor problemelor vieții obștești. Tocmai pe această linie se înscriu crearea și instituționalizarea unor asemenea forme de conducere ca adunările generale ale oamenilor muncii, comitetele și consiliile oamenilor muncii, consiliile de control muncitoresc și a comitetelor pe probleme în întreprinderi, comisiile de planificare economică și a consiliilor pentru probleme de export la nivel județean — organisme variate ca profil și preocupări dar avînd aceeași esență, același numitor comun : atragerea unor mase cît mai largi de oameni ai muncii la activitatea de conducere din aceste sfere.Dezvoltarea democrației este un proces ce răspunde unei necesități obiective : înfăptuirea unei opere de asemenea amploare, cum este societatea socialistă multilateral dezvoltată, nu este posibilă fără aportul uriaș de energie și inițiativă creatoare al maselor, fără mobilizarea cea mai largă a energiilor întregului popor — iar acestea se pot asigura tocmai printr-o pu

ternică dezvoltare a democrației socialiste. între amploarea obiectivelor economico-sociale și gradul de mobilizare a maselor, de participare conștientă există un raport direct proporțional ; ritmurile dezvoltării accelerate în toate județele, unitățile sau punctele de lucru șe pot obține numai prin munca avîn- tată a tuturor oamenilor muncii, numai cînd toți se consideră responsabili de bunul mers al activității productive, își manifestă deplin inițiativa, dovedesc grijă maximă, adevărat .„sentiment de stă- pini" față de bunul mers al întregii activități economico-sociale.Tocmai prin această optică, proiectul de Program acordă o însem-

CONGRESULUI
PARTIDULUI SOCIALIST BELGIANStimați prieteni,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, vă adresăm dumneavoastră, delegați la congres, și, prin dumneavoastră, tuturor membrilor Partidului Socialist Belgian, clasei muncitoare din Belgia, un salut de caldă prietenie, împreună cu cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor congresului, precum și în activitatea pusă în slujba intereselor oamenilor muncii și a poporului belgian, a cauzei păcii și colaborării internaționale.în prezent, întreaga viață a poporului nostru este dominată de vaste pregătiri în vederea unui eveniment de o excepțională însemnătate — Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român — care va face bilanțul activității rodnice, multilaterale desfășurate în perioada scursă de la ultimul congres, va dezbate și adopta Programul partidului și Directivele privind dezvoltarea economico-socială a țării in cincinalul următor și orientările generale pînă în anul 1990, va analiza activitatea și va stabili orientările generale, linia de acțiune a partidului și statului nostru pe planul vieții internaționale.Trăim cu toții intr-o epocă ce se caracterizează prin profunde schimbări politice, economice și sociale în viața popoarelor, ca urmare a afirmării cres- cînde, pe plan național și internațional, a forțelor păcii, democrației și progresului. După părerea partidului nostru, în condițiile complexe ale actualei situații economice și politice internaționale, se impune mai mult decît oricînd unirea strinsă și intensificarea eforturilor tuturor popoarelor, ale maselor largi populare pentru a face ca actualul curs spre destindere, care este abia la început, să fie continuat și consolidat. Sintem ferm convinși că interesele păcii și securității popoarelor reclamă acțiuni hotărîte pentru lichidarea subdezvoltării — una dintre problemele cruciale ale lumii contemporane — pentru eliminarea definitivă a vechii politici imperialiste de dominație și dictat, de forță și inechitate, pentru asigurarea respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării economico-sociale și politice, fără nici un amestec din afară, pentru înlăturarea focarelor de încordare și conflict, și reglementarea tuturor problemelor existente între state pe cale politică, prin tratative, pentru adoptarea unor măsuri concrete și reale pe calea dezarmării și, în primul rind, a dezarmării nucleare, pentru stabilirea unei noi ordini politice și economice internaționale.Considerăm că rezolvarea justă și echitabilă a marilor probleme politice și economice care confruntă omenirea implică în mod necesar participarea, pe bază de egalitate, a tuturor statelor lumii la elaborarea pe o bază nouă a unor soluții corespunzătoare, care să ia în considerare realitățile lumii de azi și să pornească de la respectul independenței și suveranității naționale, al neamestecului în treburile interne, de la renunțarea la forță și amenințarea cu forța în relațiile internaționale.Ne este plăcut să evocăm, cu prilejul congresului dumneavoastră, evoluția favorabilă a raporturilor prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian, cursul ascendent, rolul deosebit de stimulator și rodnic al întîlnirilor la nivel înalt care au avut loc între conducerile celor două partide. Dezvoltarea relațiilor dintre partidele noastre pune în lumină cu toată tăria faptul că, pe deasupra unor deosebiri de ordin politic și ideologic, se pot construi raporturi de colaborare atunci cînd se pune accentul pe pozițiile și interesele comune și se pornește de la dorința de a servi po- poarele_ noastre, interesele și aspirațiile celor ce muncesc, cauza păcii, colaborării și securității în Europa și în întreaga lume.Participarea delegației Comitetului Central al Partidului Comunist Român la congresul dumneavoastră constituie o expresie a spiritului de cooperare și înțelegere care caracterizează bunele relații reciproce și reflectă, totodată, voința de a amplifica colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian.Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a dezvolta colaborarea dintre cele două țări ale noastre, atît pe plan bilateral, cît și pe tărîmul vieții internaționale, în spiritul Declarației solemne comune semnate cu ocazia vizitei în Belgia, în 1972, a șefului statului român. Sîntem încredințați că dezvoltarea în continuare a conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian va reprezenta un aport important la dezvoltarea bunelor raporturi de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Belgia, în folosul popoarelor român și belgian, al destinderii, înțelegerii și colaborării pe plan european și internațional.Potrivit convingerii partidului nostru, împlinirea năzuinței fundamentale a popoarelor spre pace și colaborare, spre democrație și progres social necesită manifestarea activă și-conjugarea eforturilor pe scară națională și internațională a forțelor politice înaintate, a partidelor comuniste, socialiste, social-democrate, a celorlalte organizații democratice, a maselor largi populare. In ceea ce îl privește, partidul nostru este hotărît ca, pe baza politicii sale consecvent internaționaliste, să dezvolte și în viitor raporturile de cooperare, de solidaritate și prietenie cu partidele comuniste și muncitorești cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele democratice din noile state independente, cu mișcările de eliberare națională, în scopul obținerii de noi victorii în lupta generală împotriva politicii imperialiste, a colonialismului și neocolomalismului, pentru triumful cauzei libertății și progresului, păcii și prieteniei între popoare.Dorim, stimați prieteni, succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră, precum și activității ce o veți desfășura in folosul intereselor oamenilor muncii belgieni, de bunăstare, progres social, democrație pace si socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIMULUI CONGRES AL PARTIDULUI
SOCIALIST AL MUNCITORILOR DIN FINLANDAComitetul Central al Partidului Comunist Român adresează participanți- lor Ia primul Congres al Partidului Socialist al Muncitorilor din Finlanda un salut tovărășesc din partea comuniștilor români, a oamenilor muncii din țara noastră.Folosim acest prilej pentru a ura deplin succes lucrărilor congresului dumneavoastră pe linia promovării intereselor și aspirațiilor vitale ale poporului prieten finlandez, pentru statornicirea unui climat de pace, colaborare și securitate în Europa și în întreaga lume, pentru stingerea tuturor focarelor de război și încordare din lume, pentru lichidarea politicii imperialiste de agresiune și dominație, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.Exprimăm convingerea că între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist al Muncitorilor din Finlanda se vor statornici relații de prietenie și colaborare în interesul ambelor partide, al adincirii și multiplicării raporturilor dintre țările și popoarele noastre, spre binele cauzei păcii, democrației și progresului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Lucrările primei sesiuni
a Comisiei mixte româno-libieneVineri după-amiază, a sosit în Capitală o delegație economică din Republica Arabă Libiană, condusă de Taha Sherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor și electricității.în aceeași zi au început lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte româno-libiene. în cursul lucrărilor, cele două părți in comisie au examinat stadiul relațiilor econo

mice bilaterale, perspectivele de dezvoltare a acestora.Delegația română la lucrări este condusă de Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar delegația libiană — de Taha Sherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor și electricității. (Agerpres)
Semnarea Convenției de colaborare în domeniul 

informațiilor intre România și IugoslaviaLa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, vineri, semnarea Convenției de colaborare în domeniul informațiilor, între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Documentul a fost semnat, din partea română, de George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, iar din partea iugoslavă de Muhamed Berberovici, președintele Comitetului Federal pentru Informații.Convenția prevede dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave în domeniul informațiilor, prin extinderea colaborării între agențiile de presă, uniunile de ziariști și institutele de ziaristică din cele două țări, prin schimburi de publicații, precum și printr-o mai strînsă colaborare în domeniul Radioteleviziunii și creației cinematografice.La semnare au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Puicea, director

general adjunct al Agenției Române de Presă „Agerpres", Gheorghe Ata- nasiu, director general adjunct al Radioteleviziunii Române, alte persoane oficiale.Au fost de față Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai Ambasadei.*în aceeași zi, oaspetele iugoslav a avut o întrevedere cu ministrul român al afacerilor externe, a făcut vizite la Agenția Română de Presă și Radioteleviziunea Română, unde s-a întîlnit cu membri ai conducerii acestor instituții, a vizitat obiective culturale din Capitală.
*Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a oferit un dejun în onoarea președintelui Comitetului Federal pentru Informații al R.S.F. Iugoslavia, Muhamed Berberovici.(Agerpres)

'..Vj

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 și 19 noiembrie. în țară : Vreme in general frumoasă, cu ceață la începutul intervalului în sud-estul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate spre sfîrșitul inter

valului în nord-vestul țării, unde, pe alocuri, se vor semnala ploi slabe. Vint slab, pină la potrivit. Temperatura aerului va continua să crească la începutul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 7 și 17 grade, local mai ridicate. în București : Vreme relativ frumoasă, cu ceață la începutul intervalului. Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere.
LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 15 NOIEMBRIE 1974EOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :EXTRAGEREA I : 82 2 83 60 10 22EXTRAGEREA A II-A : 7 43 39 3
caracter național și local, sau pe ramuri de activitate, în vederea valorificării superioare a experienței colective a maselor largi.Concomitent, proiectul de Program acordă o deosebită atenție perfecționării democrației reprezentative — prin dezvoltarea continuă a activității legislative a Marii Adunări Naționale, exercitarea mai activă de către aceasta a controlului asupra desfășurării vieții economice și sociale, creșterea rolului deputaților în întreaga viață politică și socială a țării. în același sens, se acordă atenție sporită amplificării rolului organizațiilor de masă și obștești prin lărgirea atribuțiilor lor și asigurarea

nătate capitală dezvoltării continue a democrației socialiste in întreaga viață socială și de stat ; proiectul de Program ilustrează pregnant concepția partidului nostru că dezvoltarea pe calea socialismului spre comunism presupune nu numai un înalt nivel de creștere a forțelor de producție ale societății, ci și o profundă și multilaterală dezvoltare a democrației, creșterea continuă a rolului poporului ca făuritor conștient al propriei sale istorii. In acest sens, în proiectul de Program sînt înscrise, în primul rind, perfecționarea mecanismelor democratice existente în societatea noastră. Astfel, proiectul de Program fundamentează necesitatea și precizează căile îmbunătățirii activității adunărilor generale, comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, mobilizează la combaterea oricăror manifestări de formalism în activitatea lor, la asigurarea unei eficiente sporite în îndeplinirea hotă- ririlor adoptate, sporirea răspunderilor directe ale oamenilor muncii pentru bunul mers al întregii activități economico-sociale, în calitatea lor dublă de producători și proprietari ai mijloacelor de producție.Pe aceeași linie se înscrie promovarea largă a organizării periodice de conferințe și consfătuiri — cu

prezenței în organele de conducere ale unităților economice și instituțiilor, pină la nivelul ministerelor și al guvernului.Manifestarea largă a democrației în societatea noastră este oglinda fidelă a însuși spiritului profund democratic care stă la baza activității partidului nostru. Democrația constituie o componentă esențială a principiului organizatoric pe care este constituit partidul nostru — centralismul democratic și totodată trăsătura definitorie a întregii sale activități. în mod stăruitor partidul nostru promovează metode de lucru democratice bazate pe consultarea tuturor membrilor de partid la elaborarea deciziilor, urmărește perseverent participarea activă a fiecăruia, combate orice manifestare de pasivitate ; în spiritul democrației interne de partid, hotă- rîrile sînt supuse1 discuției forului de partid — desigur, odată adoptate prin voința majorității, îndeplinirea lor devenind obligatorie pentru toți potrivit normelor disciplinei interne de partid.în același spirit democratic partidul nostru obligă pe fiecare membru de partid să acționeze prin metoda convingerii, să se adreseze conștiinței oamenilor muncii, să le

1 438 987 lei din care 662 972 lei report.30 49 2841 63 64 16 84
explice și să-i mobilizeze ca adevărat agitator politic la îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste, combătind cu fermitate orice tendință de transplantare a practicilor administrative in munca de partid.Dezvoltarea continuă a democrației implică cu stringență creșterea gradului de pregătire politico- ideologică a oamenilor muncii, a nivelului de cunoaștere și înțelegere a legilor obiective ale dezvoltării sociale. Există astfel o strinsă și directă legătură între democrația socială și programul de făurire a omului nou, caracterizat printr-o conștiință revoluționară fermă, prin spirit de responsabilitate socială și comportare morală de înaltă ținută. De fapt este vorba aici de o dublă condiționare : cu cît ni- velul conștiinței politice este mai ridicat, cu atît crește și gradul participării cetățenilor Ia soluționarea treburilor societății ; în a- celași timp dezvoltarea democrației constituie ea însăși o școală de educare politică a oamenilor muncii. în această perspectivă ni se dezvăluie noi sensuri ale amplului program de educație socialistă a maselor, ca factor nu numai de elevare spirituală și morală a constructorilor socialismului, ci și de dezvoltare a democrației.Stabilind un amplu program de măsuri concrete în vederea adînci- rii continue a democrației socialiste în perioada imediat următoare, proiectul de Program deschide o perspectivă largă spre viitor în ce privește evoluția democrației socialiste în procesul înaintării spre comunism. Asemenea perspective cum sînt prefigurarea unor organisme sociale avînd misiunea de a organiza, conduce și planifica producția materială, întreaga activitate socială ; creșterea autonomiei unităților economice și sociale — întreprinderi, orașe, comune : desfășurarea activității în spiritul autoconducerii comuniste ; asigurarea rotației periodice a oamenilor muncii în funcțiile de conducere : întărirea controlului maselor populare asupra organelor de conducere și organizare alese democratic — toate vor reprezenta verigi ale procesului de dispariție a statului, înfăptuindu-se forma cea mai avansată a democrației — comunismul.Spre această societate a dreptății și bunăstării, a vieții culte și luminoase deschide poporului român, stăpîn pe propriile destine, largi drumuri Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, Ciao Kuan-hua, cu prilejul numirii sale în această funcție.

★George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă de felicitare lui Gilles Bimazubute, cu ocazia numirii acestuia în funcția de ministru al afacerilor externe, al cooperării și planului al Republicii Burundi.
★Vineri a avut loc o conferință de presă, organizată cu prilejul celei de-a 44-a ședințe a Comisiei C.A.E.R. pentru siderurgie, ale cărei lucrări se desfășoară la București, în perioada 12—16 noiembrie a.c.Președintele comisiei, I. P. Kazaneț, ministrul siderurgiei al U.R.S.S., șl Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice al României, au vorbit despre lucrările sesiunii de la București și activitatea actuală și de viitor a comisiei.
*Delegația tailandeză, condusă de Chatichai Choonhavan, adjunct al ministrului afacerilor externe, membru al Consiliului de Miniștri al Tai- landei, aflată în țara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a făcut. în cursul zilei de vineri, o călătorie pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Oaspeții, însoțiți de Iosif Chivu, ambasadorul României în Tailanda, au vizitat Combinatul petrochimic de la Brazi, precum și obiective social culturale și turistice.
★Vineri, a sosit în Capitală o delegație de activiști de partid și de stat din Republica Populară Chineză, condusă de tovarășul Tin Tao, directorul Direcției Relații Externe a Comitetului Revoluționar al provinciei Șandun, care va efectua o vizită de prietenie în țara noastră.La sosire pe aeroportul Otopenl, oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al Consiliului Popular al Capitalei, și Dumitru Gheorghe, director general în Ministerul Turismului, de activiști de partid și de stat.Au fost prezenți Lu Ți-sin, însărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. Chineze la București și membri ai ambasadei.

Vizita delegației economiceMinistrul Președinției Republicii, Hugo Cervantes del Rio, șeful delegației economice guvernamentale mexicane, care efectuează o vizită în tara noastră, a fost primit vineri de tovarășul Emil Drăgănescu, vice- prim-ministru al guvernului,' președintele Comitetului de stat al planificării. în cursul întrevederii au

guvernamentale mexicanefost abordate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor româno-mexi- cane. în aceeași zi, au continuat discuțiile dintre membrii delegației și reprezentanții unor ministere și instituții economice și științifice privind căile și modalitățile de realizare a unor acțiuni de cooperare, reciproc avantajoase.
SPORT

HANDBAL LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII

România — R. F. Germania 20-18

•âLa București a fost semnată înțelegerea de colaborare și schimburi în domeniul radiodifuziunii și tele- : viziunii între Radioteleviziunea Română și Subsecretariatul Radiodifuziunii de pe lîngă Secretariatul Comunicațiilor și Transporturilor din Mexic.înțelegerea prevede schimburi de emisiuni de radio și de televiziune care să ilustreze progresul celor două țări în cele mai diverse domenii ale vieții economice, sociale, culturale, realizarea de coproducții in domeniul^ fițrpului de televiziune, Schimburi de realizatori de emisiuni, acordarea reciprocă de asistență tehnicii1 !. ' f! ft i'ț! fi' ’'iii
★La invitația ministrului construcțiilor industriale, Matei Ghigiu, secretarul de stat la Ministerul Urbanismului, Locuințelor, Turismului și Protecției Mediului înconjurător din Maroc, Mohammed Jalal Essaid, a efectuat o vizită în România intre 10 și 16 noiembrie.Cu această ocazie, oaspetele maDupă cum s-a putut vedea pe micile ecrane, meciul dintre reprezentativele României și R. F. Germania n-a fost cîștigat cu ușurință de către handbaliștii noștri, multipli campioni mondiali. Scorul final strins, 20—18, după ce la pauză e- chipa. noastră conducea cu abia un gol, 9—8, at'e două motive principale. Mai întii, s-a simțit desigur lipsa golgeterului ultimului campionat mondial, redutabilul nostru tunar, Ștefan Birtalan, care, de obicei, nu numai că înscrie puncte în serie, dar, prin forța sa de joc, obligă pe adversar să-i acorde o atenție specială, ceea ce ușurează simțitor sarcinile coechipierilor acționînd pe aripi sau la semicerc. Aici trebuie să spunem că, spre lauda ei, echipa noastră reprezentativă a făcut ieri un excelent joc pe extreme, mai ales prin Cosma, suplinindu-se, astfel. parțial, amintita absență.Totuși, motivul principal pentru care handbaliștii noștri au cucerit cu destulă greutate victoria se găsește în calitatea handbalului practicat de echipa adversă. Această nouă echipă vest-germană, cu puține nume răsunătoare in formație, e foarte robustă, foarte talentată și plină de ambiție. Așa se face că tînăra formație a

R. F. Germania s-a ținut strîns de campionii mondiali nepermițînd scorului să ia proporții. Pină la urmă, clasa internațională a jucătorilor noștri, în frunte cu Gațu și Licu, și-a spus cuvîntul, echipa română dobîndind cea de-a zecea victorie clin totalul de 15 meciuri disputate pînă în prezent cu reprezentativa 
R. F. Germania.Punctele echipei noastre au fost marcate de Kicsid (10), Licu și Cosma (cite 3), Voinea, Drăgăniță, Tudo- sie și Gunesch, cîte un gol. De la oaspeți au înscris : Hann (4), Spengler (4), Deckarm și Westebbe (cite 3), Pickel și Moller (cîte 2). Bun, foarte sever, arbitrajul perechii iugoslave P. Pupici și L. Petrovich Mîine, la Ploiești, cele două reprezentative vor susține o nouă partidă.

★Cele două meciuri disputate în deschidere la partida de handbal România — R.F. Germania s-au încheiat cu următoarele rezultate : Selecționata divizionară de tineret — Selecționata universitară (masculin) 20—19, Selecționata divizionară A — Selecționata divizionară B (feminin) 22—13.
Valeria MSRONESCU

rocan a vizitat diverse urbanistice și turistice constatind cu satisfacție realizate de România in
amenajări românești, progresele domeniulconstrucțiilor civile, industriale, turistice și ale producției materialelor de construcții. El a purtat discuții cu reprezentanții unor ministere de resort din țara noastră privind posibilitățile de cooperare româno-ma- rocane în domeniul construcțiilor, sistematizării și amenajărilor urbane și turistice.A fost semnat un document de colaborare economică în domeniul proiectării și asistenței tehnice.

*în zilele de 14—15 noiembrie s-au desfășurat la București lucrările sesiunii Biroului Uniunii Internaționale a Sindicatelor din textile, îmbrăcăminte și pielărie.
★Ieri, a avut loc, în Sala mică • Palatului Republicii Socialiste România, în prezența unui numeros public, un simpozion cu tema : „Politica de pace a României", organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și Consiliul Culturii și Educației Socialiste. (Agerpres)

„SUB STEAGUL GLORIOS 
AL PARTIDULUI"Sub genericul „Sub steagul glorios al partidului", la Brașov se desfășoară o amplă manifestare cultural-patriotică închinată celui de-al XI-lea Congres al partidului Timp de opt zile, formații artistice de amatori din peste 30 de întreprinderi și unități economice ale municipiului Brașov prezintă o suită de spectacole muzical-core- grafice, montaje muzical-literare, programe artistice de agitație etc., pe scenele cluburilor de la întreprinderile de tractoare și de autocamioane. Participă un mare număr de spectatori din rindul oamenilor muncii din aceste unități. Este o trecere în revistă a activității desfășurate pe linia muncii culturale și artistice de masă în cinstea Congresului partidului. (N. Mocanii).

„JUDEȚUL VASLUI - 
REALIZĂRI 

Șl PERSPECTIVE"Ieri, la Casa de cultură a sindicatelor din Vaslui s-a deschis expoziția cu tema „Județul Vaslui — realizări și perspective". Evenimentul se înscrie în suita manifestărilor organizate în cinstea celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. și pune în lumină coordonatele dezvoltării economico-sociale a județului în anii 1971—1975 și în perspectiva creată pentru cincinalul viitor de prevederile documentelor ce vor fi supuse aprobării Congresului. (Crăciun Lăluci).

„VRANCEA - PREZENT 
Șl VIITOR"în întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului, în aceste zile în orașele și satele județului Vran- cea se organizează acțiuni cultural- educative de masă tot mai bogate.

Astfel, la Adjud, Străoane, Dumi- trești, Măicănești, Soveja au fost organizate simpozioane și dezbateri pe tema : „Vrancea, prezent și perspective". în aceste localități au fost prezentate și foto-expoziții care înfățișează cele mai semnificative realizări economico-sociale, e- dilitar-gospodărești înfăptuite în cei 30 de ani de viață liberă pe meleagurile vrîncene. La Panciu, Vulturu, Urechești, Gugești, dezbaterile au fost urmate de recitaluri de poezie patriotică pe tema „Partid iubit, inima țării". (Ion Nistor).
FESTIVALUL 

„ION CREANGĂ"Timp de trei zile, la Bacău s-a desfășurat un festival al teatrelor

de păpuși, organizat de Comitetul județean de cultură și educație socialistă și teatrul băcăuan de animație. Aflat la prima ediție, festivalul „Ion Creangă" a constituit o trecere în revistă a transpunerii scenice a literaturii marelui povestitor humuleștean. Această în- tîlnire a păpușarilor a reunit colective artistice care de-a lungul anilor au prezentat spectacole după lucrări de Ion Creangă. Printre acestea se numără teatrele din Alba Iulia. Arad, Botoșani, Baia Mare, Brăila, Sibiu, Bacău etc. In zilele festivalului, păpușarii au prezentat spectacole și pentru copiii din orașele Gh. Gheorghiu- Dej, Buhuși, Moinești, precum și pentru cei din comunele Zemeș și Orbeni. Festivalul s-a încheiat cu un colocviu la care au luat parte actori, regizori, scenografi și spectatori. (Gh. Baltă).
DECADA ARTEI 

ROMÂNEȘTIîn aceste zile se desfășoară la Iași decada artei românești, acțiune ce se înscrie în cadrul manifestărilor consacrate celui de-al XI-lea Congres al partidului. Cu acest prilej, „Opera română" din localitate prezintă o serie de spectacole printre care : „Capcana", „întîlnire în beznă", „Piatra din casă", „Lă- sați-mă să cînt" și alte lucrări din repertoriul românesc. (Manolc Corcaci).



PAGINA 4 SCINTEIA — slmbătă 16 noiembrie 1974

Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

URMARE A UNEI INIȚIATIVE ROMANEȘTI 
a fost adoptată în unanimitate o rezoluție privind 

„Deceniul dezarmării"NAȚIUNILE UNITE 15. — Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție elaborat de România împreună cu alte 9 state (Argentina, Brazilia. India, Liberia, Mexic, Iugoslavia, Nigeria, Suedia și Zair) la punctul „Deceniul dezarmării". Documentul reprezintă, in fapt, continuarea firească a inițiativei românești vizind declararea intervalului 1970—1980 „Deceniu al dezarmării". paralel cu deceniul dezvoltării. Hotărirea a fost, adoptată de Adunarea Generală la 16 decembrie 1909, care a votat în unanimitate un proiect de rezoluție inițiat de România.Explicind rațiunile acestei inițiative românești și ale continuării sale lâ actuala sesiune, reprezentantul român. Theodor Meleșcanu, a evidențiat importanța pe care o acordă țara noastră ideii elaborării unui program de negocieri și de măsuri de dezarmare imediate și pe termen lung, care ar stimula voința politică a statelor și ar deschide perspective vaste negocierilor de dezarmare, permi- țind. totodată, o judicioasă repartiție a priorităților diverselor măsuri. Elaborarea unui astfel de program In cadrul deceniului dezarmării ar corespunde — a relevat vorbitorul — legăturii indisolubile dintre dezarmare și dezvoltare, fapt evidențiat și de concluziile dezbaterilor în. cadrul

O.N.U. a altei inițiative românești privitoare la „consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare a- supra păcii și securității internaționale".Rezoluția adoptată de Comitetul politic subliniază consecințele grave ale escaladării înarmărilor nucleare, precum și convingerea că deturnarea de resurse enorme, umane și materiale, din domeniile economice și sociale și folosirea lor în mod neproductiv' pentru înarmări afectează securitatea economică și bunăstarea socială, atît a statelor industrializate, cit și a țărilor in curs de dezvoltare.Documentul reafirmă scopurile și obiectivele „Deceniului dezarmării", invită statele membre să raporteze la următoarea sesiune a Adunării Generale măsurile și politicile adoptate pentru realizarea telurilor deceniului și înscrie pe agenda provizorie a sesiunii din 1975 punctul intitulat „Trecerea în revistă a modului de realizare a obiectivelor „Deceniului dezarmării", la 5 ani după lansarea sa".Opinia generală este că o astfel de examinare se înscrie pe linia preocupărilor constante ale majorității statelor membră ale organizației pentru intensificarea eforturilor în vederea încetării cursei înarmărilor, a a- dootării unor măsuri eficace de dezarmare și, în primul rind, de dezarmare nucleară.
Dezbaterile în problema PalestineiDezbaterile din plenara Adunării Generale a O.N.U. asupra „problemei Palestinei" au continuat, joi după-amiază, eu discursul rostit de președintele Libanului. Suleiman Frangleh, care, declarind că vorbește în numele președinților celorlalte 19 state arabe, a subliniat datoria comunității națiunilor de a contribui- în mod eficient la identificarea unor soluții echitabile acestei probleme și la instaurarea unei păci juste și durabile în zonă. Vorbitorul a apreciat că.. făcînd dreptate cu un ceas mai devreme poporului palestinean, Națiunile Unite ar avansa spre soluția pe care istoria ar putea să o ofere în mod inevitabil și ar scuti, astfel, Orientul Apropiat și lumea de noi convulsii, mai grave, mai periculoase și poate mai largi. Președintele Libanului a salutat hotărirea O.N.U. de a invita delegația palestineană să participe la dezbateri, arătând că a- ceasta constituie un pas însemnat spre încununarea cu succes » unei cauze juste.

Reprezentantul Republicii Bangladesh. Asaduzzaaman Khan, a apreciat că participarea la dezbateri a reprezentanților poporului palesti- nean constituie reflectarea schimbărilor calitative care au avut loc în Orientul Apropiat, precum și a realităților din această zonă. Vorbitorul a arătat că O.N.U. are datoria morală de a-.șî repara erorile făcute în trecut și de a da dovada responsabilităților sale și a contribui, astfel, la soluționarea ..problemei Palestinei" prin asigurarea respectării dreptului inalienabil al acestui popor Ia autodeterminare. Reprezentantul Republicii Bangladesh s-a pronunțat, în favoarea propunerii statelor arabe de creare a unui stat palestinean.Ministrul afacerilor externe al Maiiritaniei, Hamdi Ou’.d Mouknass, a declarat că. accept înd participarea la dezbaterile Adunării Generale a reprezentanților autentici ai poporului palestinean. O.N.U. a recunoscut noile realități și a hotărît să facă dreptate și pace în zonă.

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE SI COOPERARE IN EUROPA I *
Programul de lucru adoptat de comitetul de coordonare in 

vederea redactării documentelor finaleGENEVA 15 (Agerpres). — Comitetul de coordonare al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, la nivelul șefilor de delegații, a adoptat, joi, un nou program de lucru pentru următoarea perioadă de patru săptămîni. Se prevede ca, în afara reuniunilor prevăzute pentru comitetul de coordonare și cele trei comisii, organele de lucru subsidiare să țină aproape o sută de ședințe oficiale. în general, urmează să se țină cite cinci reuniuni pe zi, la care se adaugă întîlnirile frecvente ale unor grupuri de lucru neoficiale, consultările și contactele diplomatice.Pe prim plan se află activitățile legate de redactarea documentelor finale privind aspectele politice, juridice și militare ale securității. Numărul de ședințe ale celor trei organe de lucru ale comisiei lntîi reprezintă mai mult de o treime din numărul total de ședințe alocat tuturor organelor subsidiare. Se preconizează ca in această perioadă să se finalizeze, în linii generale, declarația privind principiile care trebuie 6ă

guverneze relațiile dintre state în Europa, măsurile menite să facă e- fectivă nerecurgerca la forță și la amenințarea cu forța, precum și prevederile documentului privind aspectele militare ale securității. De asemenea, în rîndul participanților se exprimă dorința ca același progres să-l înregistreze și procesul de redactare a textului privind cooperarea în domeniile culturii, educației, contactelor între persoane și informației. Organele de lucru ale comisiei a doua, care se ocupă de cooperarea economică, se află în stadiul cel mai avansat de elaborare a documentelor.în perioada care urmează, pe baza progresului înregistrat în elaborarea documentelor finale privind securitatea și cooperarea în Europa, o atenție deosebită urmează să se acorde convenirii cadrului instituțional în care vor continua eforturile după conferință și organizării celei de-a treia faze a conferinței, preconizată să aibă loc Ia Helsinki, Ia nivelul cel mai înalt.
Declarație comună la încheierea vizitei 

președintelui Tito în R. D. G.BERLIN 15 — Corespondentulnostru transmite : Iosip BrozTito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., și Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., au constatat cu satisfacție că cele două țări au dezvoltat cu succes, in ultimii ani, colaborarea lor in toate domeniile, pe baza principiilor suveranității, independenței, egalității. în drepturi, neamestecului, a a- vantajului reciproc, precum și prin respectarea particularităților evoluției interne și poziției internaționale ale celor două țări, se subliniază in declarația comună dată publicității la Berlin.Declarația arată că R.D.G. și R.S.F.

Iugoslavia salută rezultatele obținute in prezent la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa și își exprimă convingerea că această conferință joacă un rol important în procesul general de îmbunătățire a relațiilor și de consolidare a păcii pe continent.Primul secretai- al C.C. al P.S.U.G. și președintele U.C.I. au subliniat necesitatea întăririi colaborării pe bază de egalitate în drepturi a partidelor comuniste și muncitorești. Totodată, s-a precizat însemnătatea lărgirii cooperării cu toate celelalte partide și mișcări progresiste în interesul păcii, progresului și socialismului.
ROMA

Rezoluții adoptate la reuniunea 
mondială în problemele alimentației

intilniri ale reprezentantului P. C. R. 
la BruxellesBRUXELLES 15. — Corespondentul Agerpres transmite : Tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care se află la Bruxelles, s-a întilnit, vineri, cu o delegație a Partidului Socialist Belgian, condusă de Andre Lăonard, secretar național al P.S.B.A avut loc un schimb de vederi cu privire la preocupările și activitățile celor două partide, subliniindu-se dorința reciprocă de dezvoltare a raporturilor prietenești dintre P.C.R. și P.S.B.

în cursul aceleiași zile, tovarășul Mihai Dalea a avut o întrevedere cu Alfred Delourme, vicepreședinte al Federației Generale a Muncii din Belgia, in cadrul căreia s-a făcut un amplu schimb de vederi in legătură cu activitatea și preocupările centralelor sindicale din România și Belgia. Tovarășul Mihai Dalea s-a întilnit, de asemenea, cu Ief Houthuys, președintele Confederației sindicatelor creștine din Belgia. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale colaborării dintre Uniunea Generală a Sindicatelor din România și organizațiile sindicale din Belgia, cît și posibilitățile de extindere a acestei colaborări.

DE PREIOTINDENI
® TIMBRELE LIBER

TĂȚII. Tînărul stat african Republica Guineea-Bissau, care și-a proclamat independența la 24 septembrie 1973, a emis primele timbre. Unul dintre acestea este dedicat lui Amilcar Cabrai, fondator și lider al mișcării de eliberare din Guineea-

„CONDIȚIA FEMEII
— temă în dezbaterea 

din

1N SOCIETATEA CAPITALISTĂ" 
unei Conferințe a partidelor comuniste 
Europa occidentalăROMA 15 — Corespondentul Agerpres transmite : Vineri s-au deschis la Roma lucrările unei Conferințe a partidelor comuniste din Europa occidentală, pe tema „Condiția femeii în societatea capitalistă", în cadrul căreia, timp de trei zile, participant^ urmează să dezbată o serie de probleme privind condiția de muncă și situația juridică a femeii, maternitatea și familia, precum și participarea femeilor la viața socială și politică. La deschiderea lucrărilor, participanții la conferință au fost salutați de senatorul Dario Valori, membru al Biroului Politic al P.C. Italian. Subliniind că este pentru prima oară cind partidele comu

niste din țările vest-europene analizează în comun problemele legate de condiția femeii, Dario Valori a arătat că reuniunea reprezintă un eveniment deosebit de important nu numai în ce privește lupta maselor de femei pentru emancipare și socialism, dar și ca etapă însemnată în istoria partidelor comuniste din această parte a Europei, în efortul lor îndreptat spre confruntarea • experiențelor diverse, spre canalizarea acțiunilor lor pentru atingerea unor obiective generale. comune și concrete, la nivelul întregii Europe occidentale, fapt important și necesar în situația de criză prin care trec țările Europei occidentale.
GRECIA

Concepția Stîngii Unite despre problemele 
democratizării vieții politice 

Cuvîntarea electorală a prim-secretarului C.C. 
al partidului comunist, H. Fiorakis

Bissau, asasinat mișelește in ianuarie anul trecut. De pe locul unde se află amplasată pe harta Africii tînăra republică se înalță drapelul cu inscripția P.A.I.G.C. (Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde), care a condus lupta pentru eliberare a acestui popor.

Președintele Camerei 
Deputațîîor din Mexic 

l-a primit pe ambasadorul 
RomânieiCIUDAD DE MEXICO 15 (Ager- pres). — Președintele Camerei De- putaților din Mexic. Carlos Sansores Perez, l-a primit pe ambasadorul României la Ciudad de Mexico. Dumitru C. Mihail. Tn cursul convorbirii au fost evidențiate aspecte actuale ale evoluției relațiilor prietenești dintre România și Mexic, contribuția pe care parlamentele din cele două țări o pot aduce in direcția intensificării raporturilor de colaborare pe multiple planuri dintre statele și popoarele român și mexican. La întrevedere au luat.parte și alți deputată.

ANGOLA

Manevre ale cercurilor 
colonialiste și monopolisteLUANDA 15 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, Carlos Rocha, membru al Comitetului director al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), a relevat că cercurile colonialiste și monopolurile internaționale instigă la dezordini, la ciocniri armate și la dezorganizarea vieții economice. El a relevat că in Angola reacțiunea a reușit să constituie grupuri de elemente extremiste de dreapta cu sprijin din afara țării. Carlos Rocha a relevat că Consiliul militar, care reprezintă, în Angola, guvernul portughez, se bizuie pe colaborarea forțelor armate ale M.t’.L.A. pentru normalizarea situației din țară.

ROMA 15 — Corespondentul Agerpres transmite : Plenara Conferinței mondiale a alimentației a luat in discuție, în cursul după-amiezii de vineri, raportul Comitetului de verificare a deplinelor puteri. Intervenind în dezbateri, locțiitorul șefului delegației române, ambasadorul Ia- cob Ionașcu, a evidențiat că este regretabil că la conferință n-au fost invitați reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, ai Guvernului Regal de Uniune Națională al Cam- bodgiei, precum și ai guvernului Republicii Populare Democrate Coreene. Prin neinvitarea acestor guverne — a arătat delegatul român — conferința a fost privată atit de înfăptuirea deplină a principiului universalității, cît și de aportul, prețios

al acestor guverne la buna desfășurare a lucrărilor. în același spirit au luat cuvîntul, la acest punct de pe ordinea de zi a conferinței, reprezentanții a peste 20 de țări în curs de dezvoltare din Africa și America Latină.Comisia întîi a conferinței a adoptat un proiect de rezoluție, la care au aderat 31 de țări, prin care se cere crearea unui fond pentru dezvoltarea agricolă a țărilor în curs de dezvoltare.în comisia a doua a conferinței a fost aprobat un proiect de rezoluție prin care principalele țări exportatoare de cereale sînt chemate să depună toate eforturile in scopul asigurării unui nivel anual de ajutor alimentar, în 197Ș, de cel puțin 10 milioane tone de cereale.

ATENA 15 (Corespondentul A- gerpres transmite). — într-o cuvîn- târe electorală, rostită la posturile naționale de radioteleviziune, Hari- laos Fiorakis, prim-secretar al C.C. al P.C. din Grecia și membru al secretariatului Stîngii Unite, s-a referit la deosebirile dintre concepția despre democrație a Stîngii Unite și cea a altor partide participante la actuala campanie electorală. „Democrația pe care o promit Partidul Noua Democrație și, cu unele deosebiri, Uniunea de Centru-Noile Forțe — a spus vorbitorul — este o democrație în cadrul N.A.T.O. Stingă Unită luptă pentru o democrație eliberată complet de bazele americane și ale N.A.T.O. și de acordurile de subjugare".H. Fiorakis a relevat că, „atît Noua Democrație cît și Uniunea de Centru-Noile Forțe evită să vorbească despre legislația antidemocratică, adoptată de junta , militară,

legislație care mai este în vigoare". De asemenea, vorbitorul a subliniat, între altele, că „reprezentanții unor partide burgheze cer poporului să-i voteze, pretinzînd că ei ar constitui o garanție pentru asigurarea normalizării democratice, dar nu propun, practic, nici o măsură care să garanteze o atare evoluție".„St.înga Unită, a declarat In încheiere H. Fiorakis, consideră că abrogarea tuturor măsurilor. legilor și instituțiilor antidemocratice este condiția primă și fundamentală pentru o democrație cu adevărat nouă. A- ceastă condiție trebuie îndeplinită, în primul rind, cu ocazia redactării noii constituții a țării de către parlamentul ce va fi ales la 17 noiembrie. De aceea, a subliniat vorbitorul, ponorul este chemat să voteze pentru Stingă Unită, deoarece, „cu cît va fi mai puternică Stingă Unită, cu atît democrația va avea poziții mai solide și mai înaintate"..>■:! w»' > : :
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agențiile de presă transmit:
Dezvoltarea relațiilor 

polono-iraniene. Ieri s~a in_ cheia! vizita oficială în Iran a Iul Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone. în aceeași zi. la Teheran au fost semnate acordul comercial și economic bilateral pe termen lung și programul de colaborare in domeniul culturii între Iran și Polonia pe anii 1975—1976.

Primul ministru al Ja
poniei, Kakuei Tanaka, l-a primitpe Han Nien-lung, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P.Chineze, care i-a inminat o scrisoare din partea lui Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat alR. P. Chineze, relatează agenția China Nouă.

Pe malurile 
tumultuosului Zambezi 
se naște o țară nouă

însemnări de călătorie

Lusaka, capitala zambiană, poartă numele unui vestit vînător de elefanți. Locul pe care se înălța odinioară satul neînfricatei căpetenii a tribului lenje este astăzi uh oraș modern, cu unul din ritmurile cele mai spectaculoase de dezvoltare din întreaga Africă. De la 30 000 de locuitori in 1950, populația orașului a ajuns la 120 000 în 1967, la numai trei ani după proclamarea independenței. iar în prezent depășește 350 000, ceea ce face ca, în constelația urbană a țării. Lusaka să se situeze pe primul loc. Din- tr-un simplu popas pe calea de acces care duce dinspre sud către vestita „copperbelt" (centura cuprului). Lusaka s-a transformat într-o așezare care se bucură de toate atributele modernității. Dacă pină cu cîțiva ani in urmă întreaga activitate a orașului gravita în jurul lui „Cairo Road" principala arteră unde își au sediile băncile, companiile de transporturi aeriene, marile magazine • în prezent., datorită noilor construcții. perimetrul central s-a extins considerabil, în cuprinsul orașului au apărut o serie de clădiri impozante, care se remarcă prin arhitectura ingenioasă. Dezvoltarea capitalei nu este însă un element singular, toate orașele țării cunosc un proces similar, fapt remarcat, de altfel, de statistici, care consemnează pentru Zambia una din cele mai mari creșteri ale populației urbane din Africa.Despre Zambia se spune adesea că este țara cuprului, „aurul roșu", principalul produs al țării, asigu- rind peste 90 la sută din totalul veniturilor pe care tînărul stat le

obține din exporturi. Ca urmare a politicii guvernului, peisajul economic dominat de monoproduc- ție, cu avantajele dar și cu servitutile ei. cunoaște o continuă diversificare. Veniturile obținute de pe urma cuprului sînt dirijate spre dezvoltarea a noi sectoare economice. în acest sens, sint edificatoare eforturile făcute pentru asigurarea unei prelucrări superioare a materiilor prime autohtone, liarta țării imbogățindu-se în ultimii ani cu o serie de fabrici și uzine, cu profil variat.Paralel se acordă o atenție deosebită agriculturii — sector în care lucrează 70 la sută din populație. Specialiștii apreciază că tînărul stat are mari posibilități în acest sens, deoarece Zambia este situată într-o zonă cu o climă moderată. Dacă nordul țării este zona „centurii de cupru", regiunile din centru și din est sînt socotite cele mai prielnice pentru agricultură. Aici se află două treimi din suprafețele cultivate mai ales cu porumb, iar în regiunea capitalei cu grîu, trestie de zahăr, legume și culturi tipic africane.Al doilea plan de dezvoltare e- conomică (1972—1976) prevede importante transformări în agricultură. Guvernul și-a propus crearea unei întinse rețele de cooperative în zone special desemnate, denumite „ale dezvoltării intensive", cu scopul de a asigura o extindere rapidă a culturilor alimentare necesare consumului intern și celor pentru industria ușoară în plină expansiune. încurajind dezvoltarea acestei ramuri a economiei, statul

Lusaka, un oraș in plină dezvoltare

în capitala Indieise desfă_ țoară lucrările unei Conferințe internaționale avînd ca temă lichidarea bazelor militare străine din Oceanul Indian și transformarea acestuia într-o zonă a păcii. Conferința a fost organizată din inițiativa Consiliului Mondial al Păcii și a Organizației de solidaritate a popoarelor din Asia și Africa.
Organizația țărilor expor

tatoare de petrol <aPXC'> consideră ca binevenită orice formă de cooperare cu Norvegia, stat ce va deveni, în curînd, principalul exportator de petrol din Europa occidentală. a declarat secretarul general al O.P.E.C., Abderrahman Khene, la încheierea vizitei sale oficiale in această tară.

pune la dispoziție țăranilor credite, semințe, îngrășăminte, mașini și utilaje agricole. în viitor, Zambia își va putea asigura integral consumul intern și va produce cantități importante pentru export. Diversificarea economiei pune tînărul stat la adăpost de fluctuațiile prețurilor la cupru pe piața mondială. A- ceastă politică a și dat primele roade.O altă preocupare de prim ordin pentru guvernul de la Lusaka o constituie formarea de cadre naționale. înainte de proclamarea independenței la o populație de aproximativ 3,5 milioane nu existau de- cit 10 avocați, 3 medici și nici un inginer, deși numărul muncitorilor încadrați în industria extractivă și prelucrătoare din zona „copper- belt“-ului depășea 200 000. în numai cîțiva ani de la memorabilul act de la 24 octombrie 1964, cind țara și-a proclamat independența, printr-o politică judicioasă de cadre s-a putut asigura preluarea a peste 85 la sută din posturile aparatului de stat, ca și a unei mari părți din funcțiile de răspundere din industria minieră.Transformările importante care au loc în tînărul stat al cărui nume evocă tumultuosul fluviu Zambezi, ce străbate țara de la un capăt la altul, demonstrează elocvent ce poate realiza un popor care și-a

luat soarta în propriile miini, pășind pe calea progresului.Aceste prefaceri sint urmărite cu viu interes și sinceră bucurie de poporul român, prieten de nădejde al popoarelor africane, al tuturor popoarelor care luptă pentru libertate și dezvoltare de sine stătătoare. Este, desigur, un motiv de satisfacție să constați că datorită politicii sale principiale, consecvente, România socialistă este astăzi bine cunoscută in Zambia, ca și în întreaga Africă și pe alte continente ale lumii.Locuitorii acestei țări păstrează vii în memorie momentele vizitei pe care președintele Nicolae Ceaușescu a intreprins-o în 1972 pe meleagurile zambiene, eveniment istoric ce a urmat dialogului la nivel înalt româno-zambian început la București, dind un nou și viguros impuls dezvoltării legăturilor de prietenie și solidaritate, de cooperare pe cele mai diverse planuri între România și Zambia. Nu încape îndoială că aceste legături vor cunoaște noi perspective de dezvoltare prin vizita în țara noastră a președintelui zambian dr. Kenneth Kaunda, pe care poporul nostru se pregătește să-1 întimpine cu ospitalitatea sa tradițională.
A. BUMBAC

La Uzina de construcții și re
parații navale din Kiev a avut 
loc, ieri, o adunare festivă, de
dicată împlinirii a 30 de ani de 
la înființarea A.R.L.U.S. Cu a- 
cest prilej, la clubul uzinei a 
fost deschisă o expoziție de 
fotografii, ilustrind momente 
din activitatea desfășurată de 
A.R.L.U.S.La Basel a avut 10c inaugurarea expoziției „România — industrie ușoară și artizanat". La deschiderea expoziției au fost prezenți membri ai guvernului cantonai Basel, reprezentanți ai autorităților federale, conducători ai unor firme comerciale, membri ai corpului diplomatic, ziariști.
Un proiect privind dezvol

tarea traficului pe Canalul 
SueZ pe următoarea perioadă de patru ani a fost dezbătut de către Comisia pentru problemele transporturilor și comunicațiilor a Adunării Poporului din Egipt. El prevede e- xecutarea unor lucrări de adîncire a șenalului navigabil pentru a permite trecerea navelor de mare tonaj prin canal. în vederea acestor lucrări. se va aloca suma de 73 milioane lire egiptene.

Guvernul mexican a des_ ființat 5 800 de contracte privind importul de tehnologie străină care conțineau „practici restrictive" de natură să afecteze creșterea industrială a țării și prevedeau, totodată, importul de tehnologie la sume e- xagerate. Noua măsură va permite țării economisirea a 2 400 000 000 dolari.
Fostul prim-ministru e-

fiopian, Aklilou Habte Wold, șialte 34 de persoane care au făcut parte din guvernul său, ca miniștri

sau înalți funcționari, vor compărea în fața Tribunalului militar suprem al Etiopiei sub acuzația de a nu-și fi îndeplinit îndatoririle ce le reveneau în timpul foametei ce a afectat populația provinciei Wollo.
Ministrul de externe al 

fîralîiei Saudite, Omar Sakkaf- a încetat din viață, joi seara, ca urmare a unei tromboze cerebrale — a anunțat reprezentantul acestei țâri la Națiunile Unite. Ministrul saudit se afla la New York, la lucrările Adunării Generale a O.N.U.
Fostul președinte Nixon 

a părăsit spitalul din Lon§ Beach, unde fusese internat în urmă cu 25 de zile, întorcindu-se la reședința sa de la San Clemente,
Premierul francez, Jacques Chirac, care a sosit într-o vizită o- ficială de o zi în Irlanda, â declarat că Franța va face tot ce-i va sta în putință pentru ca la apropiata întâlnire la nivel înalt a „celor 9“, de la Paris, politica regională a Pieței comune să fie marcată de progrese hotărîtoare.
Noul director general al 

UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow (Senegal), este primul african ce conduce o organizație din sistemul Națiunilor Unite.
Guvernul Republicii Cipru a făcut cunoscut că forțele turcești dislocate în insulă au pătruns in interiorul bazei britanice Dhekelia și au răpit opt ciprioți greci. în nota de protest adresată reorezentanților forțelor O.N.U. in Cipru, guvernul cipriot cere punerea imediată in libertate a persoanelor răpite.
Primul guvernator afri

can în Mozambic. In portul mozambican Beira — al doilea oraș ca mărime al țării — a fost instalat primul guvernator african, Alberto Congelhade Mendoța.
Provocare a forțelor sud- 

coreene A§ent‘a a.c.t.c. anunța că, vineri dimineața, forțele sud- coreene au săvîrșit o provocare militară, deschizînd focul asupra unui post al armatei populare a R.P.D. Coreene în zona demilitarizată.
Cutremure de pămînt în 

Gl'eCÎa. Doua puternice cutremure de pămînt de gradul 5.5 pe scara Richter au fost înregistrate, joi, in Grecia. Epicentrul seismelor a fost localizat la aproximativ 85 de kilometri de Atena, in regiunea Liva- dia. Nu s-au înregistrat victime.
Val de frig în Mexic. Cel puțin 10 persoane au decedat, la Ciudad de Mexico, din cauza unui val de frig, neobișnuit pentru locuitorii capitalei mexicane. Temperatura minimă înregistrată a fost de 2,8 centigrade.

® CEL MAI PUTERNIC 
TELESCOP DIN LUME a fost construit în Uniunea Sovietică, avînd o oglindă cu un diametru de șase metri, care cintărește singură 42 de tone. Spre deosebire de alte mari instalații de acest gen din lume, care au o orientare ecuatorială,— inclusiv cel din Munții Pa- lornar (S.U.A.), a cărui oglindă are un diametru de cinci metri— telescopul sovietic are o orientare azimutală. Această adevărată „uzină astronomică" cintărește 850 de tone, dintre care. 280 numai tubul telescopului — cu o lungime de 24 de metri — are 53 metri înălțime și este compus din 25 000 de repere. Raza operațională optică a o- glinzii este de 1,5 ori mai mare decît cea a telescopului cunoscut în limbajul specialiștilor sub numele de „gigantul de sticlă din Munții Palomar".

® CREZUL TRADU
CĂTORULUI. -Un adevă- rat traducător trebuie să-și cunoască propriile limite și să nu abordeze opere pe care el însușii nu ar fi putut — sau mai exact,1 nu i-ar fi făcut nici o plăcere — să le scrie. A traduce este in primul rind o colaborare izvo- rită din dragoste. Traducătorul și autorul din care traduce trebuie să fie interpreții permanent ai fabulei orbului și paraliticului : slujește-te de picioa-J rele mele, iar eu îți voi folosi ochii". Aceste cuvinte constituie] crezul lui Maurice-Edgard Coindrcau, considerat ca decanul traducătorilor din Franța. El își expune acest crez în lucrarea „Memoriile unui traducător", recent aDărută. Prezentînd-o, săptâmînajul „L’Express" relevă că autorul ei a făcut cunoscut publicului francez, încă cu decenii în urmă, o serie de scriitori, astăzi celebri, dar inițial puțin apreciați în propria lor țară, cum ar fi Hemingway] Steinbeck, Faulkner, Dos Passosț Succesul de care s-au bucurat aceste traduceri in Franța au a] tras atenția publicului american asunra scriitorilor respectivi, l'ă- eindu-1 să-i descopere pentru a doua oară.

® UN NOU „PIRAT" 
AL UNDELOR. După « „Radio Veronica" — „ultimul" post de radio clandestin vest- european — și-a incetat emisiu" nea in septembrie trecut, recent, în fața coastelor olandeze, a a- părut. un nou pirat — ..Radio mi Amigo". Emisiunile sale — reclame pe fond de muzică pop— pot fi recepționate în Olanda, Belgia, Franța de nord și în partea de nord-vest a R.F.G. Postul lucrează cu mare dibăcie— scrie ziarul „Frankfurter Allgcmeine", iar firmele dornice de a-și face reclamă la a,r cest post plătesc sume foarte ridicate. în prezent se desfășoâ-- ră acțiuni conjugate pentru depistarea și eliminarea noului „pirat" al undelor.

® PĂRINȚI FUMĂ
TORI - ATENȚIE ! Copiii ai căror părinți sint fumători sînt mult mai expuși, în primul an al vieții, să se îmbolnăvească de pneumonie sau bronșită — serie revista medicală engleză „The Lancet". Un studiu, efectuat în decurs de cinci ani. arată că, în primul an al vieții, primejdia unei îmbolnăviri este dublă dacă ambii părinți fumează. Dacă numai unul din părinți este fumător — primejdia este cu 50 la sută mai mare decît la copiii care au părinți nefumători,

® TRAFIC COORDO
NAT ELECTRONIC. In cițiva ani Varșovia va încredința coordonarea circulației la intersecții comnuterului. Principalele artere ale capitalei poloneze vor fi dotate cu un sistem care va supraveghea și ghida electronic întregul trafic al orașului — pină în cartierele mărginașe. Modelul acestui sistem electronic, care va marca, in Varșovia, sfîrșitul semafoarelor clasice, a fost proiectat și urmează să fie aprobat de edilii orașului.

® MASE PLASTICE 
DIN DEȘEURI. Un §rup de experți ai Universității din Hamburg (R.F.G.) sînt pe cale de a elabora un procedeu care să permită producția de mase plastice din deșeuri. în principiu, procedeul prevede transformarea deșeurilor industriale și menajere — inclusiv ambalajele din plastic — în produse care să poată fi folosite drept materii prime chimice pentru fabricarea maselor plastice.
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