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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID A CAPITALEI Șl
C0NFERINȚEALE0RGANIZAȚI1L0R JUDEȚENE DE PARTID

Participant» la Conferința
î

de partid a municipiului 
București au salutat cu
deosebită bucurie prezența 
în mijlocul lor a secretarului
general al partidului,

© IERI AU AVUT LOC CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID A CAPITALEI Șl 
CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID BIHOR, BRAȘOV, CLUJ, DÎM
BOVIȚA, GALAȚI, IALOMIȚA, MEHEDINȚI, OLT, PRAHOVA, SUCEAVA, TELEORMAN, 
TULCEA, VASLUI, VRANCEA, ÎNCHEINDU-SE ASTFEL ÎN TOATE ORGANIZAȚIILE PARTI
DULUI DEZBATEREA PROIECTELOR DE DOCUMENTE PROGRAMATICE CARE URMEAZĂ 
A FI ANALIZATE Șl ADOPTATE DE CONGRESUL AL XI-LEA.

® CU ÎNALT SPIRIT DE RĂSPUNDERE COMUNISTĂ, CONFERINȚELE AU APROBAT 
ÎN UNANIMITATE PROIECTELE DE PROGRAM Șl DE DIRECTIVE, TEZELE C.C. AL P.C.R., 
APRECIIND VALOAREA DE COVÎRȘITOÂRE IMPORTANȚĂ A ACESTOR DOCUMENTE PEN
TRU PREZENTUL Șl VIITORUL PATRIEI NOAS TRE. w

® CONFERINȚELE AU ALES ORGANELE LOCALE DE PARTID, AU PROPUS CANDI
DAȚI PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI Șl AU HOTÂRÎT SĂ SUSȚINĂ 
LA CONGRES REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN FUNCȚIA DE SE
CRETAR GENERAL AL PARTIDULUI.

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, simbătă, 16 noiembrie, a 
avut loc Conferința organizației de 
partid a municipiului București.

Participarea secretarului general al 
Partidului Comunist Român la con
ferința celei mai mari organizații a 
partidului nostru a fost salutată cu 
deosebită bucurie de participanții 
la lucrări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat 
loc în prezidiu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu și tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Gheorghe Pană, Ștefan 
Andrei.

într-o impresionantă unanimitate 
de ginduri și sentimente, participan
tii la Conferința organizației de 
partid a municipiului București au 
făcut propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales pe viață în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului de către Congresul al 

XI-lea al P.C.R. Adoptind această 
propunere . in cadrul unei hotăriri 
speciale, delegații la conferință, ase
menea întregului partid, întregului 
popor, au dat cea mai înaltă apreciere 
calităților de militant și conducător 
comunist ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care și-a pus întreaga via
tă, întreaga activitate în slujba feri
cirii poporului, a cauzei generale a 
socialismului și comunismului, perso

nalitate proeminentă a vieții politice 
internaționale.

îmi îndeplinesc cu mîndrie patrio
tică mandatul încredințat de confe
rința organizației noastre de partid 
să susțin cu înflăcărare realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului — a spus in cuvîntul său 
tovarășul losîî Nicolae, prim-secretar
(Continuare în pag. a III-a)

Desfășurate In spiritul respon
sabilității și exigenței comuniste, 
caracterizate prin aceeași atmosfe
ră de lucru da și cele care s-au' 
desfășurat anterior, conferințele 
au constituit un moment deo
sebit de important in ansamblul 
pregătirilor politice și organizatori
ce pentru marele forum al comu
niștilor — Congresul al XI-lea. 
Conferințele județene — al căror 
șir s-a încheiat ieri — au ex
primat adeziunea deplină a co
muniștilor, a întregului popor față 
de proiectele de Program și de Di
rective, Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congres, au ales, in conformi
tate cu prevederile statutare și cri
teriile stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R., noile orgaîie județene de 
partid, delegații la Congres, au de
semnat candidați pentru organele 
centrale ale partidului și au sus
ținut unanim propunerea ca la Con
gres tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales secretar general al 
partidului.

Din partea conducerii de partid, 
la conferințe au participat tova
rășii : la Bihor — Iosif Uglar ; Ia 
Brașov — Manea Mănescu ; la Cluj

— Cornel Burtică ; Ia Dîmbo
vița — Ion Pățan : la Galați — 
Paul Niculescu-Mizil ; la Ialomița
— Emil Bobu ; la Mehedinți — 
Maxim Berghianu ; la Olt — Ilio 
Verdeț ; la Prahova — Gheorghe 
Oprea ; la Suceava — Vasile Paii- 
lineț ; Ia Teleorman — Gheorghe 
Rădulescu ; la Tulcea — Mihai Ge
re ; la Vaslui — Leonte Răutu ; la 
Vrancea — Florian Dănălache.

Conferințele au adoptat hotăriri 
pentru perfecționarea activității or
ganelor și organizațiilor de partid 
respective în industrie, agricultură, 
cercetare. învățămint, intensificarea 
muncii ideologice și politice consa
crate formării și dezvoltării con
științei socialiste, aplicării consec
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Hotărîri și mesaje adoptate de conferințele județene 
de partid Brașov, Cluj, Dîmbovița, Galați, Ialomița, 

Mehedinți

vente In viață a normelor de mun
că și viață comuniste, ala eticii și 
echității socialiste.

In ședințele plenare ale comite- 
telpr județene de partid au fost 
aleși ca prim-secretari tovarășii : 
la Bihor — Petre Blajovici ; la Bra
șov — Virgil Trofin ; la Cluj 
— Ștefan Mocuța ; la Dîmbo
vița — Ion Stănescu ; la Galați — 
Dumitru Bejan ; la Ialomița — Va- 
sile Marin ; la Mehedinți — Iulian 
Ploștinaru ; ia Olt — Constantin 
Sandu 1 la Prahova — Ion Catri- 
nescu.: la Suceava — MiU Do- 
brescu ; la Teleorman — Cornel 
Onescu ; la Tulcea — Ion Velișcu ; 
Ia Vaslui — Gheorghe Tănase ; la 
Vrancea — Slmion Dobrovicl.

Cmtarea tmrâsulm Nk&lae Seasesa
■»

Dragi tovarăși,
Doresc să adresez delegaților la 

Conferința organizației de partid 
din Capitală, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din munici- 
nul București un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului și a mea personal, pre
cum și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice).

Conferința dumneavoastră a 
dezbătut pe larg rezultatele acti
vității desfășurate de organizația 
Capitalei de la ultima conferință, 
muncă depusă pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și de Conferin
ța Națională ale partidului. Din cite 
ne-a informat primul secretar, din 
discuțiile la care am asistat, am 
impresia că ați dezbătut activita
tea din această perioadă intr-un 
spirit exigent ; aceasta înseamnă 
că, odată cu succesele în îndepli
nirea cincinalului, s-au obținut 
succese și în creșterea nivelului 
politic și ideologic, al combativi
tății și spiritului de răspundere al 
organizației de partid. (Aplauze 
prelungite).

în 1972, în ajunul Conferinței 
Naționale a partidului, dacă îmi 
reamintesc bine, chiar în această 
sală, comuniștii, oamenii muncii 
din Capitală s-au angajat să reali
zeze cincinalul în 4 ani și jumă
tate. A fost o hotărîre deosebit de 
importantă, care a avut un rol mo
bilizator pentru întregul partid, 
pentru întregul nostru popor. A- 
cum putem spune, pe baza rezul
tatelor obținute în cei 4 ani care 
au trecut din actualul cincinal, că 
angajamentele luate se realizează 
cu succes. Față de cincinal, Capi
tala are un avans de aproape 4 
luni. M-a informat tovarășul 
Cioară că vă aflați, din acest punct 
de vedere, în primăvară, în luna 
martie. Acest lucru constituie, fără 
îndoială, garanția că veți realiza 
cincinalul în 4 ani și jumătate. 
(Aplauze vii).

Iată_ de Ce doresc să folosesc a- 
cest prilej pentru a adresa cele mai 
calde felicitări oamenilor muncii 
din Capitală, comuniștilor, organi
zațiilor de partid, comitetului 
municipal de partid pentru felul 
cum au organizat întreaga activi
tate, pentru succesele realizate, 
precum și urarea de a obține re
zultate și mai bune în. viitor. (A

plauze puternice, urale, se scan
dează : „Ceaușescu și poporul!“).

întregul nostru popor întîmpină 
cel de-al XI-lea Congres cu suc
cese remarcabile în toate domeniile 
de activitate. Trebuie să menționez 
că sînt și alte organizații județene, 
multe colective de oameni ai mun
cii care au obținut rezultate bune 
în realizarea înainte de termen a 
cincinalului ; sînt chiar organizații 
și colective de oameni ai muncii 
care au un avans mai mare decît 
Capitala — de 5 luni. (Aplauze pu
ternice).

Mă bucură aplauzele dumnea
voastră la adresa acestor colective 
și organizații de partid ; aceasta 
demonstrează loialitatea cu care 
comuniștii, oamenii muncii din Ca
pitală participă la întrecere — în 
care va cîștiga cine lucrează mai 
bine. (Vii aplauze). Oricum, cîști- 
gătorul va fi poporul nostrd, care 
va obține în acest cincinal o dez
voltare mai puternică a economiei, 
a bazei materiale a societății — 
ceea ce va crea condiții pentru ri
dicarea nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor celor ce 
muncesc, depășindu-se în acest 
sens prevederile cincinalului. Și în 
acest cincinal se demonstrează prin 
fapte că succesele în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a societă
ții asigură creșterea bunăstării în
tregului popor, ridicarea țării noas
tre pe noi culmi de progres și ci
vilizație, că aceasta este singura 
cale de înaintare spre comunism. 
(Aplauze prelungite).

Pe această bază trainică am tre
cut la elaborarea Programului' și 
Directivelor ce se află în dezbate
rea partidului și întregului nostru 
popor. Sînt bucuros să constat că 
și organizațiile de partid din Ca
pitală, comlmiștii, • toți oamenii 
muncii au dezbătut și au aprobat 
cu însuflețire și în deplină unani
mitate aceste documente ce des
chid calea făuririi celei mai avan
sate societăți pe care a cunoscut-o 
omenirea — societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și comu
nistă în România. (Aplauze puter
nice). Unanimitatea cu care comu
niștii, oamenii muncii din Capitală 
au aprobat Programul șl Directi
vele se încadrează în adeziunea 
deplină și unanimă a întregului 
partid și popor la aceste documente 
istorice, în hotărîrea întregii na-. 

țiuni de a face totul pentru tradu
cerea lor în viață. (Vii aplauze).

Fără îndoială, Capitalei îi vor 
reveni și în următorul cincinal, și 
în . perspectivă, sarcini deosebit de 
mari. Sînt convins că veți face to
tul pentru a vă achita cu cinste, 
și în viitor, de răspunderile și în
datoririle ce vă vor reveni. In ur
mătorul cincinal, în Capitală se vor 
construi circa 150 de mii de apar
tamente, ceea ce va asigura o pu
ternică dezvoltare a municipiului, 
soluționînd, în același timp, într-o 
m’ăsură însemnată, problema’locu
ințelor. înfăptuirea acestui vast 
program de construcții de locuințe, 
a programului de edificare a altor 
obiective industriale și social-cul- 
turale impune luarea unor măsuri 
deosebite. Realizarea acestui pro
gram de construcții trebuie asigu
rată într-un spirit modern, îmbi- 
nînd în• mod armonios arhitectura 
românească cu necesitățile contem
porane de confort. Ca urmare a 
realizării programului de construc
ții de locuințe, a obiectivelor in
dustriale și social-culturale, Capi
tala noastră trebuie să capete o în
fățișare tot mai modernă, să de
vină cu adevărat o capitală a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, stînd cu mîndrie alături 
de cele mai frumoase capitale din 
lume. (Aplauze puternice, înde
lungi).

Tot ceea ce ne propunem să rea
lizăm în următorul cincinal și în 
perspectivă pornește de la necesi
tățile obiective ale dezvoltării so
cietății noastre socialiste, cores
punde pe deplin intereselor vitale 
ale întregii noastre națiuni. In 
același timp, realizările noastre 
corespund intereselor generale ale 
socialismului, creșterii prestigiului 
său în lume, cauzei colaborării și 
păcii între toate popoarele plane
tei noastre. (Aplauze).

Cunosc de mai bine de 40 de ani 
organizația de partid a Capitalei. 
Știu că întotdeauna ea a constituit 
un puternic sprijin al Comitetului 
Central în întreaga activitate a 
partidului nostru. Astăzi, în rîn- 
durile organizației dumneavoastră 
sînt reuniți peste 260 de mii de co
muniști, hotărîți să înfăptuiască 
neabătut politica internă și exter
nă a partidului. Cu această forță 
uriașă nu poate exista îndoială că 
organizația comuniștilor din Bucu
rești, oamenii muncii din Capitală 
vor păși și în viitor în primele rîn- 

duri ale luptei pentru dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre, spre 
comunism. (Aplauze puternice).

Sînt convins că și în viitor co
muniștii din Capitală, la fel ca Jtoți 
membrii partidului nostru, vor ac
ționa cu și mai multă fermitate în 
vederea ridicării, rolului politic 
conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate. Aceasta 
presupune, desigur, creșterea în 
continuare a spiritului de răspun
dere și exigență al fiecărei orga
nizații de partid, al. fiecărui co
munist.

Fără îndoială, toți comuniștii din 
Capitală vor acționa cu toată fer
mitatea pentru întărirea unității 
partidului, pentru creșterea rolu
lui său conducător, pentru lărgirea 
necontenită a legăturilor sale in
destructibile cu masele largi de 
oameni ai muncii. în aceasta con
stă garanția că partidul nostru își 
va putea înfăptui întotdeauna în 
cele mai bune condiții rolul isto
ric ce-i revine în societatea noas
tră socialistă. (Vii aplauze).

Spiritul în care s-au desfășurat 
lucrările conferinței, exigența, po
ziția critică și chiar autocritică a- 
doptată constituie o garanție că, 
organizația de partid . a Capitalei 
va lua toate măsurile pentru uni
rea eforturilor comuniștilor, a ac
tivului de partid, în vederea li
chidării lipsurilor și aspectelor ne
gative ce mai dăinuie'în activita
tea sa, pentru îmbunătățirea în
tregii munci, pentru unirea tutu
ror oamenilor muncii în înfăptui
rea neabătută a Programului și 
Directivelor. (Aplauze puternice).

Sînt convins că oamenii muncii 
din Capitală, din toate sectoarele 
de activitate vor aduce și în vi
itor o contribuție tot mai însem
nată la ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

Cu aceste gînduri, urez în conti
nuare succes lucrărilor conferin
ței dumneavoastră. Adresez calde 
felicitări noului comitet munici
pal ce va fi ales și îi urez să ob
țină succese și mai mari în activi
tatea viitoare.

Vă adresez tuturor celor pre- 
zenți la conferință, comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii noi și 
mari succese în muncă și în viață, 
multă sănătate și fericire ! (Aplau
ze, urale, se scandează „Ceaușescu 
- P.C.R.").

line soseste in tara noastră
I 1

președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 
președintele Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda 
Bun venit înaltului oaspete I

președintele Partidului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Republicii Zambia, 
care, împreună cu soția, doamna Betty 
Kaunda, va iace o vizită oiicială de prieteni* 
în țara noastră.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, mîine so
sește la București dr. Kenneth David Kaunda,
Personalitate marcantă a 

vieții politice zambiene și 
africane, dr. Kenneth Da
vid Kaunda s-a născut la 
28 aprilie 1924, în localita
tea Lubwa Mission, din 
fosta colonie britanică 
Rhodesia de Nord. După 
terminarea studiilor se re
întoarce în localitatea na
tală ca profesor și, la scurt 
timp, intră * în viața poli
tică.

Activitatea sa pusă în 
slujba independenței țării 
îl, impune pe primul plan 
al vieții politice, fiind ales 
secretar al Congresului 
Național African (A.N.C.) 
— pe atunci principalul 
partid politic din Rhodesia 
de Nord — iar, in anul 1953, 
devine secretar general al 
acestei formațiuni politice.

Anul 1958 a constituit un 
moment important al luptei 
forțelor progresiste care 
militau pentru eliberare 
națională : în octombrie, 
dr. Kenneth David Kaunda 
întemeiază Partidul Con
gresul Național African din 
Zambia, interzis, la puțin 
timp de la crearea sa, 
de către autoritățile co
loniale. Dr. Kenneth David Kaun
da, președintele partidului, este 
arestat și deportat ; condamnat 
la închisoare pentru activitatea 
sa politică, pentru lupta sa consec
ventă împotriva regimului colonial, 
dr. Kenneth David Kaunda este eli
berat după cîteva luni, ca urmare a 
puternicei mișcări de protest a for
țelor democratice.

în ianuarie 1960, sub președinția 
dr. Kenneth David Kaunda, ia fiin
ță Partidul Unit al Independenței 
Naționale (U.N.I.P.), exponent al nă
zuințelor de eliberare și indepen
dență națională, de progres social 
ale poporului. în urma primelor ale
geri generale, cîștigînd adeziunea 
maselor populare, partidul condus de 

dr. Kenneth David Kaunda obține, 
alături de Congresul Național Afri
can, majoritatea în Consiliul Legis
lativ al teritoriului.

La 1 ianuarie 1964, Administrația

Africii Centrale — din care făcea 
parte și Rhodesia de Nord — este 
desființată, iar acest teritoriu obține 
autoadministrarea internă. Cu prile
jul alegerilor generale, Partidul Unit 
al Independenței Naționale obține o 
majoritate covirșitoare, dr. Kenneth 
David Kaunda devenind primul mi
nistru al Rhodesiei de Nord.

La 24 octombrie 1964 se proclamă 
Independența deplină a țării, sub 
denumirea de Zambia, primul pre
ședinte al noului stat independent 
fiind ales dr. Kenneth David Kaunda.

După alegerile care au avut Ioc 
In decembrie 1968, dr. Kenneth Da
vid Kaunda este reales In înalta ma
gistratură a țării, fiind, de asemenea, 
reconfirmat în funcția de președinta 
și după alegerile din decembrie 1973.

Relațiile româno-zambiene au cu
noscut o evoluție ascendentă, pa 
multiple planuri, poporul român ur
mărind cu sentimente de simpatie șl 
satisfacție eforturile și realizările 
poporului zambian prieten, mani- 
festîndu-și soiidaritatea activă cu 
lupta sa pentru propășire economică 
și socială, pentru afirmarea, plenară 
a ființei sale naționale.

Un moment de importanță Istorică 
în raporturile dintre cele două țări 
l-a constituit vizita Întreprinsă în 
martie 1972 în Republica Zambia de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu — ca răs
puns la cea făcută, în anul 1970, în 
țar^ noastră, de președintele Ken-
(Continuare în pag. a V-a)

Mîine, în jurul orei 12,00, posturile noastre de 
radio șl televiziune vor transmite direct de la Aero- 
portul International Otopeni sosirea președintelui 
Republicii Zambia.
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Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîri ale conferințelor

RASOV
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid Brașov’, 
reprezentînd peste 67 000 comuniști, pe toți oamenii 
muncii români, maghiari și germani de pe aceste 
meleaguri, a dezbătut într-un. accentuat spirit de 
lucru și înaltă responsabilitate activitatea desfășurată 
In ultimii ani pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului și statului, sarcinile ce revin județului 
nostru în perspectiva luminosului Program al Con
gresului al XI-lea al P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei .spre comunism.

Relevînd multitudinea și amploarea realizărilor cu 
care locuitorii județului, împreună cu întregul popor, 
întâmpină înaltul forum al comuniștilor români, 
participanții la conferință au subliniat cu satisfacție 
că perioada care a trecut de la Congresul al X-lea al 
partidului a constituit etapa cea mai bogată în în
făptuiri din întreaga istorie a țării. Sînt ani în care 
s-a afirmat, cu forța expresivă a faptelor, capacitatea 
partidului de a conduce lupta poporului român pen
tru profunde înnoiri sociale, în care au fost de
monstrate cu prisosință justețea politicii sale 
dinamice, cutezătoare și realiste, elaborată și aplicată 
cu contribuția decisivă a dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru.

De la tribuna conferinței județene avem bucuria șl 
mîndria patriotică de a raporta Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că industria bra- 
șoveană încă din ziua de 3 noiembrie a început să 
realizeze sarcinile prevăzute pentru ultimul an al 
cincinalului. îndeplinirea înainte de termen a pla
nului producției industriale globale pe primii patru 
ani ai actualului cincinal ne dă posibilitatea să reali
zăm, pină la sfîrșitul acestui an, o producție supli
mentară de peste 5 miliarde lei. Realizările obținute 
ne dau garanția că vom reuși să îndeplinim înainte 
de termen sarcinile actualului cincinal și să obținem 
pină la sfîrșitul anului 1975 o producție suplimentară 
de aproape 10 miliarde lei, punînd astfel o bază 
trainică înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne vor 
reveni din hotărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului.

Dînd glas sentimentelor de dragoste fierbinte față 
de partid, de încredere in politica sa clarvăzătoare pe 
care și le-au exprimat zecile de mii de participant! 
la dezbaterile ce au avut loc în toate organizațiile 
de partid și colectivele de muncă din județ, delegații 
la conferință au aprobat întru totul și în unanimitate 
documentele programatice ale celui de-al XI-lea 
Congres, documente care definesc în' mod științific 
liniile directoare ale viitorului patriei noastre socia
liste. Conferința și-a manifestat acordul deplin față 
de magistralul proiect al primului Program al comu
niștilor români, carta fundamentală, ideologică, teo
retică și practică a partidului, care stabilește într-o 
larga' perspectivă sti'afâjțiă;? gdfteî-âlă Și orientările 
tactice pentru crearea cbnUițiilor -necesare-’trecerii 
României pe calea comunismului. Totodată, conferința 
organizației noastre,, județene. și-a înșușit;,pre\fpțțe.t:ile 
proiectului de Directive ale Copgreșplyi șl.XI-lea al 
P.C.R., Tezele Comitetului Central pentru apropiatul 
Congres. Asigurăm conducerea partidului că munci
torii, tehnicienii și inginerii, lucrătorii din agricultură, 
oamenii de cultură și artă, sub conducerea organiza
țiilor de partid, își vor mobiliza întreaga capacitate 
și energie creatoare pentru a îndeplini cu succes 
sarcinile ce le vor reveni din aceste documente pro
gramatice.

Desprinzînd învățămintele necesare, atît din expe
riența pozitivă, cit și din lipsurile și neajunsurile 
manifestate, conferința județeană a stabilit un an
samblu de măsuri concrete, menite să asigure îm
bunătățirea radicală a activității în toate domeniile, 
întărirea și afirmarea rolului conducător al partidu
lui, promovarea unui stil de muncă dinamic, eficient, 
revoluționar, creșterea gradului de conștiință a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin.

Participanții la Conferința organizației județene de 
partid Brașov își îndeplinesc îndatorirea de cinste 
de a vă transmite, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în numele tututor locuitorilor județului, cele mai 
calde mulțumiri și recunoștința lor nemărginită pen
tru munca și lupta neobosită pe care o desfașurați 
ca secretar general al partidului și președinte1 al Re
publicii, spre fericirea și prosperitatea poporului 
nostru, pentru contribuția de prestigiu pe care o 
aduceți la statornicirea unui climat de înțelegere și 
colaborare între popoare, la triumful păcii și socialis
mului in lume. înmănunchind gîndurile și voința una
nimă a tuturor cetățenilor — români, maghiari și 
germani — din județul nostru, conferința a adoptat 
cu entuziasm unanim o hotărîre specială prin care 
a dat mandat delegaților la Congres să susțină din 
toată inima realegerea dv. în înalta funcție de 
secretar general al partidului, fiind convinși ca aceas
ta reprezintă o garanție a înaintării națiunii noastre 
socialiste pe calea progresului și bunăstării a reali
zării cu succes a programului înălțării edificiului 
luminos al socialismului și comunismului pe pămintul 
scump al României.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Brașov a Parti

dului Comunist Român, exprimînd voința fermă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — romani, 
maghiari și germani — de pe aceste străvechi me
leaguri românești, pe care anii luminoși ai socia
lismului le-au ridicat la o nouă șl puternică înflo
rire, hotărăște în unanimitate să susțină propunereă 
ca cel de-al XI-lea Congres să realeagă în funcția 
de secretar general al partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Realegerea în această înaltă funcție de partid a 
celui mai iubit fiu al clasei noastre muncitoare, al 
poporului român răspunde sentimentelor de adîncă 
dragoste și prețuire, de respect șl devotament cu 
care întreaga noastră națiune îl înconjoară pe emi
nentul conducător, de a cărui neobosită activitate 
se leagă succesele de Importanță majoră^ ale ce
lor mai rodnici ani de construcție socialistă în Roma
nia Aceste sentimente s-au manifestat plenar și 
cu unanimă însuflețire în toate adunările generale 
și conferințele organizațiilor de partid, în adunari 
ale oamenilor muncii, în toate ocaziile prilejuite de 
intensa și bogata activitate care pulsează acum, in 
preajma Congresului, în localitățile județului Bra
șov, ca pretutindeni în țară.

Hotărîrea noastră pornește de la convingerea una
nimă că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
__ care manifestă o neobosită vigoare și clarvi
ziune, spirit dinamic, novator, de înaltă virtute ce
tățenească și politică — ca secretar general al 
partidului constituie o chezășie a faptului că idealu
rile șl năzuințele cele mai scumpe ale poporului nos
tru, ilustrate în Programul partidului, își vor găsi pe 
deplin materializarea prin creșterea continuă a rolu
lui conducător al Partidului Comunisft Roman in am- 
piui proces de fâurire o societății socialiste multi- 
lateral dezvoltate și de înaintare a patriei noastre 
spre comunism. în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea Comitetului Central care ur
mează a fi ales avem garanția că mărețele obiec
tive programatice pe care Congresul al XI-lea le 
va adopta și care poartă girul contribuției sale esen
țiale vor duce în continuare la făurirea unei eco
nomii tot mai prospere, închinată fericirii și bună
stării omului, la întărirea unității partidului șl a în
tregului popor în jurul său, la dezvoltarea și întă
rirea democrației socialiste, a muncii și conducerii 

colective, la cimentarea frăției tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, la promo
varea cu consecvență a normelor eticii șl echității 
socialiste în întreaga viață socială.

Hotărîrea noastră Izvorăște din încrederea nestră
mutată că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al partidului, perso
nalitate proeminentă a lumii contemporane, călăuzită 
de o cuprinzătoare conștiință a responsabilității isto
rice, constituie chezășia continuării neabătute a unei 
politici externe active și înțelepte, de promovare a 
unor noi relații între statele lumii, bazate pe prin
cipiile egalității, respectului independenței, suverani
tății și neamestecului în treburile interne ale al
tor popoare, de întărire a legăturilor de solidari
tate frățească șl colaborare rodnică cu toate ță
rile socialiste, cu toate forțele care militează pen
tru pace și progres social.

Candidași pentru organele centrale 
ale partidului

loan Avram, Andrei Balint, Radu Bogdan, Va- 
sile Bucur, Ion Cheșa, Nicolaie Croitoru, Gheorghe 
Cuțitei, Gheorghe Dumitrache, Eduard Eisen- 
burger, Viorel Husea, Margareta Krauss, Mihai 
Marinescu, Ioan Gheorghe Matei, Alexa Vasile 
Sechel, Teodor Șuteu, Virgil Trofin, Nicolaie Teo- 
dorescu.

„Aprobând din toata inima documentele propuse 
Congresului al Xl-lea, exprimam hotărîrea 
noastră fermă de a face totul pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, pentru îndepli-

nirea exemplară a 
din

rit' reveni

CLUJ
Din telegramă

Conferința organizației județene Cluj a P.C.R., 
întrunită azi, 16 noiembrie 1974, desfășurindu-și lu
crările într-o atmosferă de înaltă responsabilitate 
comunistă, dînd glas voinței unanime a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri,
— români, maghiari, germani și de alte naționalități
— tineri și vîrstnici, bărbați și femei, susține cu 
însuflețire și mare bucurie dorința întregului partid, 
â întregii națiuni ca la cel de-al XI-lea Congres, 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales în înalta funcție de secretar general al 
P.C.R.

Noi vedem în această realegere o garanție a izbîn- 
zilor noastre viitoare, a aplicării consecvente a Pro
gramului partidului — autentic -model al marxism- 
leninismului’ creator — garanția statornicirii princi
piilor eticii și echității socialiste în întreaga viață 
socială. Sînt vii în memoria noastră, a tuturor, pre
țioasele indicații pe care ni le-ați dat cu ocazia 
vizitei dumneavoastră în județul nostru, privind 
îmbunătățirea muncii în industrie, agricultură, învă- 
țămînt, știință și artă. Am simțit încă o dată profun
zimea și claritatea îndrumărilor dumneavoastră, grija 
cea mai înaltă pe care o acordați tuturor județelor 
patriei, abnegația și devotamentul nețărmurit cu care 
slujiți interesele fundamentale și aspirațiile cele mai 
înălțătoare ale poporului nostru, de libertate, progres, 
bunăstare și fericire.

Dezbătînd critic și autocritic, în spiritul înaltei 
exigențe cerute de dumneavoastră, activitatea comi
tetului județean, a întregii organizații județene de 
partid, conferința a evidențiat bogatul potențial ma
terial și.uman al județului nostru, hotărîrea celor 
peste 88 000 comuniști de a face totul pentru a obține 
rezultate tot mai bune în producția materială, în 
viața spirituală a tuturor oamenilor muncii. Aseme
nea întregului popor, ne simțim mobilizați cu toată 
energia și capacitățile creatoare în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, în asigurarea condi
țiilor pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor ce ne 
vor reveni din Programul partidului și Directivele 
Congresului al XI-lea.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că azi, 16 noiembrie 1974, în ziua în care se des
fășoară lucrările conferinței noastre județene, indus
tria clujeană și-a îndeplinit planul pe primii patru 
ani ai cincinalului. t

Producția agricolă globală va depăși, în acest an, 
cu 42 la sută producția medie anuală din perioada 
1966—1970.

Rezultate bune s-au obținut In domeniul educației 
și învățămîntului, în dezvoltarea științei, artei și 
literaturii, în înfăptuirea politicii partidului de ocro
tire a sănătății.

în numele colectivelor de muncă din unitățile 
industriale, mobilizate de organele și organizațiile de 
partid, conferința județeană vă încredințează din 
nou că angajamentele asumate privind depășirea 
planului vor fi îndeplinite, se vor devansa termenele 
de punere în funcțiune a unor obiective de investiții, 
va spori productivitatea muncii în industria republi
cană, se vor livra la export și fondul pieței cantități 
însemnate de mărfuri, vor fi realizate însemnate eco
nomii, prin reducerea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, precum și bene
ficii peste prevederile de plan. .

Conferința județeană reafirmă' hotărîrea lucrătorilor 
din agricultură, însuflețiți de mărețele perspective pe 
care le conțin documentele ce urmează a fi supuse 
aprobării celui de-al XI-lea Congres, asigurîndu-vă, 
tovarășe secretar general, că producția agricolă, ve
getală și animală a județului va spori cantitativ și 
calitativ, contribuind în mai mare măsură la satis
facerea nevoilor de consum și industriale.

Oamenii de știință, artă și literatură, cadrele didac
tice din învățâmîntul de toate gradele se vor dărui 
cu întreaga lor pasiune, energie și pricepere slujirii 
înaltelor idealuri ale poporului, magistral înfățișate 
în Programul partidului și în Directivele apropiatului 
Congres.

Exprimîndu-ne acordul deplin față de proiectele 

de Program și de Directive, față de Tezele C.C. al 
P.C.R., vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noile organe de partid alese, începînd 
cu organizațiile de bază și pină la comitetul județean, 
toți comuniștii din județul Cluj, toți locuitorii acestor 
meleaguri strămoșești, împreună cu întregul popor, 
nu vor precupeți nici un efort pentru ca, înfrățiți în 
năzuințe și acțiuni, să realizeze, înainte de termen, 
actualul cincinal, să transpună în viață mărețele 
obiective de prosperitate, bunăstare materială și spi
rituală pe care le, va adopta cel de-al XI-lea Congres 
al partidului, contribuind prin toate puterile la fău
rirea societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea spre comunism a scumpei noastre patrii 
— România socialistă.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației |udețene Cluj a P.C.R., 

dînd glas sentimentelor și convingerilor comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — manifestate 
șl afirmate în adunările generale șl conferințele de 
dări de seamă și alegeri, în consens cu opiniile ex
primate în tot decursul desfășurării lucrărilor sale, 
hotărăște să se alăture cu însuflețire voinței între
gului partid și întregului popor și să-și exprime cu 
toată căldura inimii și răspunderea conștiinței pro
punerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales la Congresul al Xl-lea în înalta funcție de 
secretar general al P.C.R.

Hotărîrea noastră unește sentimentele de înaltă 
prețuire față de activitatea strălucită, teoretică, po
litică și organizatorică pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a desfășurat-o și o desfășoară ca se
cretar general al partidului și președinte al Repu
blicii, cu recunoștința fierbinte pentru tot ceea ce 
a făcut și face pentru bunăstarea și fericirea po
porului român, pentru realizarea celor mai îndrăz
nețe visuri ale sale, pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii in lume.

întreaga noastră națiune cunoaște și recunoaște 
contribuția decisivă pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus-o și o aduce la soluționarea 
problemelor cardinale ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, la elaborarea strategiei 
și tacticii făuririi noii societăți, la fundamentarea 
științifică a Programului partidului, la elaborarea 
principiilor pe care trebuie să se întemeieze rela
țiile dintre partidele comuniste și muncitorești, din
tre țările socialiste, dintre toate popoarele lumii.

Cea mai rodnică și dinamică perioadă din în
treaga istorie a patriei noastre este perioada de 
cînd în fruntea conducerii partidului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, revoluționar cutezător, patriot înflă
cărat, internaționalist consecvent, personalitate 
proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, a vieții internaționale.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al partidului 
constituie garanția cea mai sigură a înfăptuirii con
secvente a Programului partidului, a înfloririi mul
tilaterale a econbmiei, științei, învățămîntului, artei 
și literaturii, a înaintării rapide a patriei pe culmile 
tot mai luminoase ale bunăstării și civilizației so
cialiste.

Candidații pentra orguneJe centrale 
aie partidului

Remus Bucșa, Maria Baciu, Constantin Crișan, 
Aurelia Dănilă, Vasile Drăgănescu, loan Giurgea, 
Ioan Hortopan, Lătay Lajos, Ion Gheorghe Mau
rer, Ștefan Mocuța, Aurel Moga, Ștefan Pascu, 
Ștefan Peterfi, Dumitru Radu Popescu, Neculai 
Preda, Aurel Rău, loan Roman, Ludovic Takăcs.

DÎMBOVIȚA
Din telegramă

Conferința organizației județene Dîmbovița a Parti
dului Comunist Român, desfășurată într-un climat 
de înaltă responsabilitate și exigență, își exprimă, în 
numele celor 52 mii comuniști din județ, profunda 
satisfacție și deplina adeziune față de proiectele de 
Program și de Directive ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R., față de Tezele Comitetului Central pentru 
Congres, documente de o inestimabilă valoare teore
tică și practică, îndreptar prețios în întreaga activi
tate a partidului și poporului nostru pentru o pe
rioadă de cîteva decenii.

Participanții la dezbaterile din conferință au subli
niat în cuvîntul lor profunda mîndrie că în frun
tea partidului nostru, la cîrma statului vă aflați 
dumneavoastră, strălucit fiu al neamului, dîrz 
luptător pentru progres și pace, revoluționar neînfri
cat, personalitate marcantă a lumii contemporane. 
Delegații și invitații la conferință, într-o voință una
nimă, cu o nețărmurită încredere în viitorul luminos 
al patriei, într-o atmosferă de fierbinte entuziasm 
au dat mandat delegaților lor la Congresul al XI-lea 
să susțină din toată inima realegerea dumneavoastră 
în funcția de secretar general al partidului, fiind 
convinși că aceasta reprezintă o cerință și o garanție 
sigură a înfăptuirii mărețelor obiective ce vor fi sta
bilite în forumul suprem al comuniștilor români, a 
fericirii și prosperității întregului nostru popor.

Dîmbovița trăiește clocotul marilor prefaceri eco- 

nomlce și sociale, rod al politicii științifice a parti
dului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor ju
dețelor, de repartizare rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării. In urmă cu cinci ani, 
fiind oaspete drag al județului nostru, apreciați : 
„Vechea cetate de scaun, Tîrgoviște, va deveni o 
puternică cetate a oțelului și â industriei construc
toare de mașini". Cuvîntul dumneavoastră se iden
tifică cu fapta. Vă raportăm că Tîrgoviște este astăzi 
o cetate de prim rang a celui mai nobil oțel româ
nesc, că pe platforma industrială produc două oțe- 
lării electrice, o forjă de blocuri și bare, că s-au în
ceput probele tehnologice la modernul laminor de 
profile mijlocii și ușoare, iar la numeroase alte obiec
tive se lucrează intens, creîndu-se premisele ca în 
viitorul, cincinal să livrăm economiei naționale 
1 000 000’ tone de oțel aliat și înalt aliat. Alături de 
combinatul metalurgic, întreprinderile „Saro", de 
strunguri automate și „Romlux", de surse luminoase, 
fac din Tîrgoviște — fosta cetate de scaun a Țării 
Românești — o citadelă de prim rang a industriei 
noastre socialiste. La Fieni a început să producă cea 
mai mare și modernă linie de ciment din țară, cu o 
capacitate de 3 000 tone pe zi.

în acest an lucrătorii ogoarelor, valorificînd mal 
bine potențialul productiv al pămîntului, au obținut 
recolte bune de grîu, porumb șl, în special, de fructe 
— activitate tradițională în județul Dîmbovița, unde 
s-au înregistrat producții record.

Muncind cu abnegație și dăruire pentru îndeplini
rea obiectivului național, cincinalul înainte de ter
men, oamenii muncii dîmbovițeni din industrie, agri
cultură, investiții și transporturi, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, raportează con

ducerii partidului, dumneavoastră, stimate șl Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că la 10 noiembrie a.c. 
au fost îndeplinite prevederile de plan pe cei patru 
ani și sînt asigurate toate premisele pentru realizarea 
sarcinilor pe întregul cincinal cu 60 de zile mai de
vreme.

Avem hotărîrea neclintită de a închina toată ener
gia și puterea noastră de muncă, entuziasmul și pa
siunea revoluționară, întreaga noastră gindire crea
toare înfăptuirii neabătute a prevederilor Programu
lui și Directivelor celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene de partid Dîm

bovița, întrunită azi, 16 noiembrie 1974, apreciind în 
cel mai înalt grad contribuția hotărîtoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne șl externe a partidului și sta
tului nostru, la propășirea și progresul multilateral 
al societății românești din ultimii ani, exprimînd 
voința fierbinte și de nestrămutat a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi 
meleaguri, care este de fapt voința întregului partid 
și popor, susține din toată inima propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Investit cu cele mal înalte răspunderi în partid șl 
6tat, afirmîndu-se ca un mare conducător politic, ca 
un om legat indisolubil de aspirațiile supreme ale 
poporului, ale clasei muncitoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a imprimat întregii noastre vieți social- 
politice, economice, spirituale un suflu înnoitor, adu- 
cînd permanent o contribuție inestimabilă la făurirea 
unității de granit a partidului, la mobilizarea tuturor 
energiilor națiunii, în numele idealurilor nobile ale 
progresului și prosperității, ale socialismului. Tradu- 
cînd în viață hotărîrile Congreselor al IX-lea și al 
X-lea, ale Conferințelor Naționale ale partidului, țara 
s-a înălțat pe sine. Izbînzile, toate realizările noastre 
sînt rezultatul politicii marxist-lenlniste a partidu
lui, a activității neobosite, profund creatoare, des
fășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pasiunea revoluționară, clarviziunea, principialita
tea comunistă, profundul spirit de echitate și justi
ție, dinamismul șl perseverența cu care se consacră 
cauzei socialismului și comunismului, afirmării tot 
mal puternice a României în viața Internațională 
constituie pentru comuniști, pentru toți locuitorii 
județului Dîmbovița un exemplu strălucit și însufle- 
țitor, o vibrantă chemare la muncă neobosită pen
tru traducerea în viață a politicii P.C.R.

Recunoscînd în personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe omul care întruchipează tot ce are 
mai strălucitor partidul și poporul român, mai demn 
în măreția șl mai măreț în demnitatea sa Istorică, 
ne reamintim cu venerație și profund respect de în
demnurile și recomandările sale făcute cu prilejul 
vizitelor în județul Dîmbovița, care au dat un puter
nic impuls dezvoltării economice și social-culturale 
a acestor meleaguri legendare. Avem deosebita sa
tisfacție că în luna decembrie a anului trecut, în 
prezența celui mal iubit fiu al națiunii române, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe teritoriul județului, ală
turi de apele Dîmboviței, lalomiței și Argeșului, a 
început să curgă rîul clocotitor al oțelului înalt aliat 
românesc.

Dînd glas gîndurilor și simțămintelor, dezideratului 
fierbinte al comuniștilor și tuturor locuitorilor dîm
bovițeni, conferința organizației județene de partid 
hotărăște în unanimitate să dea mandat delegaților 
săi la al XI-lea Congres de a susține și vota, cu 
toată căldura, realegerea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca se
cretar general al eroicului nostru partid comunist 
reprezintă chezășia realizării cu succes a politicii 
interne șl externe a partidului șl statului român, a 
consolidării și creșterii prestigiului internațional al 
patriei noastre socialiste, a înaintării ei cu pași si
guri pe culmile luminoase ale comunismului.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Victor Borclea, Alexandru Costescu, Dumitru 
Cănilă, Gheorghe Dolgu, Iancu Drăgan, Maria 
Gilmeanu, Alexandru Ionescu, Constantin Mîn- 
dreanu, Luxița Nicolae, Ion Pățan, Florea Rista- 
che, Ion Stănescu.

GALATI
1

Din telegramă
Prilej de responsabilă analiză comunistă și rigu

roasă evaluare a potențelor 'materiale și spirituale 
ale județului Galați, moment de amplă dezbatere, 
desfășurată într-un spirit profund partinic, 'Confe
rința organizației județene Galați a Partidului Co
munist Român a reafirmat adeziunea deplină, fier
binte a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
față de excepționalele documente programatice care 
vor fi supuse aprobării Congresului al XI-lea al parti
dului, hotărîrea unanimă de a le face viabile prin 
fapte și inițiative concrete, printr-o activitate politi
că și organizatorică susținută, menită să pună în 
adevărata lor valoare resursele de creație revolu
ționară ale constructorilor de viață nouă de pe a- 
ceste meleaguri.

Delegații la conferință au subliniat cu legitimă 
mîndrie patriotică importanța inestimabilă pe care o 
prezintă pentru dezvoltarea impetuoasă a țării, a 
județului Galați proiectele de Program și de Direc
tive, Tezele Comitetului Central al partidului pentru 
Congresul al XI-lea — documente care prefațează 
viitorul comunist al țării, jalonind cu precizie ști
ințifică sarcinile care revin poporului nostru în o- 
pera de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a României spre comunism. 
Ei au subliniat și cu acest prilej contribuția covîrși- 
toare a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, la elaborarea celei dinții carte 
fundamentale a partidului și a națiunii, cartă ce 
poartă amprenta gîndirii dumneavoastră revoluțio
nare, dinamismului și clarviziunii politice care vă 
caracterizează.

Făcîndu-se ecoul dorinței fierbinți, unanim ex
primate în adunările generale și conferințele organi
zațiilor de partid din întregul județ, delegații Ia con
ferința județeană și-au manifestat voința de neclin
tit ca la cel de-al XI-lea Congres, dumneavoastră, j 
mult stimate tbvărășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
reales în înalta funcție de secretar general al parti
dului. Aceasta este o expresie a recunoașterii meri
telor dumneavoastră excepționale în activitatea de 
conducere a Partidului Comunist Român, o garan
ție sigură pentru întreaga națiune că toate cuceririle 
revoluționare de pină acum vor avea continuitate. 
Vrem ca în lupta noastră pentru progres și pros
peritate, pentru demnitate națională și afirmare a 
României pe toate meridianele lumii să avem | in 
fruntea conducerii partidului același cîrmaci încer
cat, cu aceeași voință nestrămutată de a asigura po
porului român o ascensiune rapidă pe culmile civili
zației socialiste.

In acest ceas de analiză lucidă a drumului parcurs 
în acest cincinal de către județul Galați, organizația 
județeană de partid vă raportează, mult iubite tova
rășe secretar general, că sarcinile care au revenit 
industriei județului pe primii 4 ani ai cincinalului 
au fost îndeplinite încă de la începutul lunii octom
brie anul curent, urmînd ca pină la sfîrșitul anului 
să se obțină o producție suplimentară de 5,5 miliarde 
lei.

Gălățenii și-au creat premise reale, certe pentru 
Îndeplinirea înainte de termen a cincinalului, pentru 
respectarea angajamentului comunist pe care și l-au 
luat în fața dumneavoastră. Sîntem mindri că vă 
putem informa, iubite tovarășe. Nicolae Ceaușescu, 
că în contul acestui angajament am și înscris la ora 
actuală un avans de 97 de zile în îndeplinirea pre
vederilor actualului cincinal și că pină la sfîrșitul 
acestui an vom spori acest avans la peste 4 luni.

în semn de înaltă cinstire a Congresului al XI-lea 
al partidului și pregătindu-se să omagieze prin fap
te demne, de fierbinte patriotism și respect realege
rea dumneavoastră ca secretar general al partidului 
nostru, comuniștii, toți oamenii muncii din județul 
Galați se angajează să furnizeze în plus economiei 
naționale pină la data deschiderii lucrărilor forumu
lui comuniștilor din patria noastră 50 000 tone cocs, 
50 000 tone fontă, 92 000 tone oțel, 20 500 tone tablă 
și bandă laminată la rece și alte importante canti
tăți de produse.

Conștienți că noua etapă de dezvoltare impetuoasă 
a țării, aflată sub însemnul incandescent al Con
gresului al XI-lea al partidului, piatră de hotar în 
istoria nouă a României, reprezintă o perioadă de 
efort angajat, de dăruire revoluționară, de fapte șl 
inițiative prodigioase, comuniștii, oamenii muncii 
din județul Galați și-au exprimat prin glasul de
legaților la conferință hotărîrea nestrămutat^ de a 
acționa și în viitor cu sporită abnegație și fermitate 
partinică pentriî îndeplinirea sarcinilor ce vor fi 
stabilite de Congres a propriilor hotărîri vizînd edi
ficarea în ritm accelerat a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea României spre comu
nism.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noul organ ales la conferința județea
nă de partid_ va acționa cu toată răspunderea în ve
derea realizării exemplare a sarcinilor ce revin ju
dețului Galați în noua etapă, adoptînd un stil de 
lucru dinamic, eficient, avînd ca model însăși acti
vitatea dumneavoastră neobosită, constructivă, in- 
chinîndu-și întreaga energie, toate forțele pentru 
împlinirea idealurilor de progres și afirmare națio
nală, care marchează această epocă prin care Româ
nia se înscrie definitiv pe traiectoria luminoasă a co
munismului.

Hotărîre a Conferinței
Alăturîndu-se cu însuflețire dorinței înflăcărate a 

tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Româ
nia, dînd glas celor mai adînci simțăminte de aleasă 
prețuire, nestrămutată încredere și statornică stimă. 
Conferința organizației județene Galați a Partidului 
Comunist Român hotărăște să susțină cu toată 
căldura și cu tot entuziasmul propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul 
al Xl-lea în înalta funcție de secretar general al 
partidului, propunere care exprimă în fapt voința 
de neclintit, unanimă, a întregii națiuni socialiste, 
a tuturor celor care trăiesc, muncesc șl năzuiesc 
în România.

Este o hotărîre fermă care are drept temei con
vingerea, încrederea și admirația noastră sinceră 
pentru remarcabilele calități ale comunistului exem
plar, care este tovarășul Nicolae Ceaușescu; ea 
înseamnă recunoașterea excepționalelor sale merite 
de conducător revoluționar consecvent, înțelept, în
drăzneț șl neînfricat, care a reușit într-un singur 
deceniu să proiecteze destinele României pe tra-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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al Comitetului de. partid al sectoru
lui 8.

Totodată, am convingerea că sînt 
în asentimentul tuturor delegaților 
de la Conferința organizației de par
tid a municipiului București să a- 
doptăm hotărîrea de a propune Con
gresului al XI-lea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 'să fie ales pe 
viață secretar general al Partidului 
Comunist Român. Aceasta, tovarăși, 
va fi o chezășie sigură a succesului 
deplin în măreața operă de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării României 
spre comunism.

Relevind însemnătatea istorică a 
documentelor celui de-al XI-lea Con
gres, vorbitorul a spus : Prevederile 
proiectelor de Program al partidului 
și Directivelor pentru perioada ur
mătoare se bazează pe marile rea
lizări obținute de poporul nostru.

Pentru noi, membrii de partid ai 
organizației Capitalei, este un motiv 
de deplină satisfacție faptul că orga
nizația noastră, răspunzind chemării 
adresate de secretarul general al 
partidului, s-a angajat să realizeze 
actualul cincinal în patru ani și ju
mătate.

Directorul general al Centralei in
dustriale de utilaj tehnologic, chimic, 
petrolier și minier, tovarășul Nicolae 
Vulcan, a spus, la rîndul său : Sus
ținem cu deosebită dragoste și în
suflețire propunerea ca, la Congresul 
al XI-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales pe viață în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Ne angajăm în fața conferinței 
municipale de partid, în 'fața condu
cerii partidului și statului nostru că 
vom depune toate eforturile, ■ că-ne 
vom mobiliza întreaga capacitate 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii partidului, pentru aducerea la 
îndeplinire a Programului, a celor
lalte istorice documente pe care le 
va adopta Congresul al XI-lea al 
P.C.R., pentru înflorirea patriei și 
ponorului.

în numele celor peste 900 000 de

membri al sindicatelor din Capitală, 
tovarășul Gheorghe Stuparu, pre
ședintele Consiliului municipal Bucu
rești al sindicatelor, a arătat : Ne 
alăturăm din toată ființa propunerii 
făcute conferinței noastre de-a adop
ta hotărîrea alegerii pe viață a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului la 
Congresul al XI-lea.

Relevind hotărîrea oamenilor mun
cii bucureșteni de a realiza planul 
cincinal in patru ani și jumătate, 
vorbitorul a spus : încredințez, con
ferința, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene-' 
ral, că, însuflețiți de mărețele obiec
tive prevăzute in documentele celui 
de-al XI-lea Congres, comuniștii ca
re muncesc în sindicate, toți membrii 
sindicatelor din București își vor 
consacra toate energiile înfăptuirii 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de edificare pe pămintul 
patriei noastre a celei mai drepte și 
mai înaintate orînduiri — orînduirea 
comunistă.

Făcîndu-se mesagerul simțăminte- 
lor de dragoste și recunoștință pe 
care femeile din Capitală le nutresc 
față de partid și secretarul său ge
neral, tovarășa Ancta Spornic, pre
ședinta comitetului municipal al fe
meilor, a spus : Sînt mîndră că am 
prilejul să susțin propunerea ca 
la al XI-lea Congres tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie ales pe via
ță în funcția de secretar general al 
partidului și dorim dih toată inima 
ca această viață să fie cit mai lungă. 
A.stfel vom fi sigure de înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, 
a tuturor năzuințelor de pace și fe
ricire ale, poporului nostru.

Referindu-se apoi la activitatea 
entuziastă a femeilor din Capitală, 
angajate activ în efortul oamenilor 
muncii de a îndeplini cincinalul în 
4 ani și jumătate, vorbitoarea a ra
portat conferinței că, mobilizate pu
ternic de hotărîrile partidului nos
tru, de organizațiile de partid și ob
ștești, ele și-au adus o contribuție 
sporită în ultimii doi ani. la îndepli

nirea sarcinilor economice și socia
le, exprimindu-și astfel prin fapte 
adeziunea lor totală la politica in
ternă și externă a partidului nostru.

Noi, tinerii din Capitală, asemenea 
întregului tineret al patriei — a spus 
primul secretar al Comitetului mu
nicipal al U.T.C., tovarășul Mihaî 
Hîrjău — ne exprimăm din toată 
ființa noastră dorința fierbinte ca 
cel de-al XI-lea Congres al partidu
lui să hotărască alegerea pe viață a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, garanție sigură a mersu
lui nostru ascendent pe drumul so
cialismului și comunismului, a îm
plinirii aspirațiilor și năzuințelor 
fundamentale ale tinerei generații.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
secretar general, că fiecare dintre 
noi iși va dărui întreaga ener
gie, pricepere și capacitate de mun-, 
că înfăptuirii hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XI-lea al partidu
lui, viitorului măreț al României so
cialiste.

Ca și Ia conferințele județene de 
partid, darea de seamă și dezbateri
le s-au caracterizat printr-un înalt 
spirit de responsabilitate și exigență 
comunistă, relevind, cu mare forță 
generalizatoare, aprobarea fermă de 
către toți membrii partidului, de în
tregul popor a prevederilor înscrise 
în documentele Congresului al XI-lea 
— proiectele de Program și de Direc
tive, Tezele C.C. al P.C.R. Delegații 
la conferință au subliniat hotărîrea x 
lor nestrămutată, a comuniștilor pe 
care îi reprezintă, ca și a tuturor oa
menilor muncii de/ a-și consacra cu 
abnegație întreaga energie și price
pere înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului nostru.

în încheierea dezbaterilor, primit 
cu puternice; ovații, a luât cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată în repe
tate rînduri cu puternice aplauze, cu 
îndelungi urale și ovații, care s-au 
transformat într-o puternică mani
festație de dragoste fierbinte față de 
partid, de încredere nestrămutată în 
politica , lui înțeleaptă.

Dînd glas acestor sentimente, to
varășul Gheorghe Cioară a adresat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în nu
mele delegaților și invitaților, al tu
turor comuniștilor din Capitală, căl
duroase mulțumiri pentru aprecierile 
făcute la adresa activității organiza
ției de partid din București, pentru 
indicațiile date. Sîntem ferm hotă- 
rîți, stimate tovarășe secretar gene
ral, să acționăm neabătut pentru în
făptuirea întocmai a angajamentelor 
p,e care ni le-am luat în fața parti
dului, a dumneavoastră, în fața în
tregului popor de a realiza cinci
nalul în patru ani și jumătate. Ex- 
primîndu-ne adeziunea deplină față 
de politica partidului nostru, vă asi
gurăm, de asemenea, că vom milita 
neabătut pentru transpunerea în via
ță a documentelor ce vor fi aprobate 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
fiind convinși că aceasta reprezintă 
calea sigură care duce spre viitorul 
luminos al României — făurirea so
cialismului și comunismului in pa
tria noastră.

Ați fost astăzi martor, stimate to
varășe secretar general, al aprobării 
și entuziasmului vibrant față de pro
punerea ca dumneavoastră să fiți a- 
les secretar general pe viață al Par
tidului Comunist Român.

Ne asociem cu toții, din inimă, 
încă unei urări care v-a fost făcută, 
aceea de viață lungă, spre binele și 
fericirea poporului nostru.

în conformitate cu prevederile sta
tutului partidului și criteriile stabi
lite de plenara Comitetului Central, 
Conferința organizației de partid 
București a ales noul comitet muni
cipal și comisia de revizie, precum 
și delegații pentru Congres.

Ca- prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid București a fost 
reales tovarășul Gheorghe Cioară.

într-o atmosferă însuflețită, de pu
ternic entuziasm, conferința a pro
pus pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, candidat pentru 
organele centrale ale partidului.

Hotărîre a
Conferința organizației municipale București a 

Partidului Comunist Român pentru dare de seamă 
și alegeri, în numele celor peste 263 000 de comu
niști, al tuturor oamenilor muncii din Capitals, dînd 
o înaltâ apreciere activitâțil neobosite desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului și a țârii, contribuției sale hotâritoare la fundar 
montarea documentelor programatice ale Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., care prefigurează viitorul lumi
nos al Românfei în urmâtorul pătrar de veac, la 
elaborarea și înfâptuirea întregii politici a partidu
lui și statului nostru, hotârâște sâ propunâ alegerea 
sa pe viață la apropiatul Congres în înalta funcție 
de secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Noi vedem în aceasta un act de o deosebitâ în
semnătate istorică pentru viitorul țării, o expresie 
firească a dragostei, stimei și prețuirii cu care co
muniștii, toți cetățenii României socialiste îl în
conjoară pe conducătorul nostru Iubit, pentru pildui
torul devotament și fierbintele patriotism cu care 
se dăruie partidului, țării, poporului român, cu ale 
căror idealuri și năzuință se identifică în voință și 
fapte. întreaga istorie a construcției socialiste din 
România este puternic marcată de prezența dinamică 
și neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cea 
mai proeminentă personalitate a partidului și po
porului român, care a adus o contribuție hotâritoare 
la obținerea înfăptuirilor remarcabile dobindite de 
oamenii muncii din țara noastră în dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, în toate domeniile de ac
tivitate, prin înțelepciunea, energia și clarviziunea 
cu care conduce partidul și poporul, prin spiritul său 
dinamic, profund revoluționar șl înnoitor pe care 
îl imprimă întregii vieți sociale din,-tara noastră.

Vasta activitate politică pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 

• desfășoară pe plan intern și internațional, în spl- 
«tui unei înalte responsabilități’ față de destinele

Conferinței
națiunii noastre, ale cauzei socialismului, păcii șl 
progresului social, activitate care întrunește ade
ziunea unanimă a întregului popor român și se 
bucură de o largă apreciere pe arena mondială, re
prezintă o contribuție remarcabilă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările so
cialiste șl cu celelalte țări ale lumii, la întărirea 
unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste, la 
promovarea unui nou climat în viața Internațională, 
la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, la 
asigurarea păcii și colaborării între toate popoarele.

Unanimitatea și entuziasmul cu care comuniștii, 
oamenii muncii din Capitală susțin realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în funcția de înaltă 
răspundere de secretar general ai partidului con
stituie expresia unității indestructibile a întregului 
nostru popor în jurul partidului, al conducătorului 
nostru iubit, care sintetizează tot ce este mal înain
tat, mai demn și mai’ valoros în conștiința noastră 
națională, identifieîndu-se cu năzuințele și Idealu
rile de libertate, independență și progres ale po
porului nostru.

Cu convingerea fermă, exprimată de toate orga
nizațiile de partid și ’colectivele de oameni ai muncii 
din municipiul București, că progresul multilateral 
și înflorirea necontenită a patriei noastre socia
liste sînt strîns legate de numele și activitatea pro
digioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mal 

s iubit fiu al poporului român, delegații la Conferința 
organizației de partid a municipiului București hotă
răsc în unanimitate să propună alegerea pe viață 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XI-lea, în înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, văzînd în realizarea ei Che
zășia. înfăptuirii. .neabătute a mărețului program 'al 
partidului, a însuflețitoarelor obiective ale edificării 
societății, socialiste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI
Nicolae Ceaușescu, Radu Bcligan, Gheorghe 

Cioară, George Ciucu, Eleonora Cojocaru, Ale
xandru Dimitriu, Emilian Dobrescu, Tamara Do- 
brin, Marin Enache, Teohari Georgescu, Stelian 
Grindeanu, Gheorghe Ion, Ion Ioniță, Nicolae Ma

tei, Cornel Mihulecca, Nicolae Militarii, Elena 
Nae, Ignat Nestor, Miron Nicolescu, Silviu OprJș, 
Radu Păun, Constantin Petre, Luiza Răican, Aneta 
Spornic, Iosif Steinbach, Ioan Ursu, Nicolae Vul
can, Petre Zimbran.

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR
• .1

JUDEȚENE DE PARTID
(Urmare din pag. a II-a)

ioctoria unui viitor al propășirii șl demnității comu
niste.

Susținem această propunere din adîncul inimii, 
avînd certitudinea că succesele fără precedent isto
ric ale țării, drumul ei prodigios spre împlinirea nă
zuințelor sale comuniste sînt nemijlocit legate de 
personalitatea proeminentă • a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu —• bărbat între bărbații acestui neam —• 
de activitatea sa deosebit de fructuoasă, neobosită, 
dinamică închinată partidului șl poporului român.

Fiu credincios partidului și poporului său, el a 
dovedit și dovedește o strălucită competență în 
cîrmuirea țării, în promovarea unei politici' științi
fice, ancorată în realitatea construcției socialiste 
și prin aceasta întrunind adeziunea totală a ma
selor; a dat și mai mult prestigiu României, apărîn- 
du-i, sporindu-i demnitatea între popoarele lumii, de- 
monstrînd că un popor de 20 de milioane ■ poate 
să se înscrie decisiv în concertul națiunilor ca un 
promotor al principiilor sacre ale păcii, securității 
și înțelegerii universale.

Prin înălțătoarea sa pildă, prin cuvîntul său în
totdeauna adevărat și cutezător, prin fapta sa în
totdeauna dreaptă și însuflețltoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a imprimat un suflu nou în viața parti
dului și a țării, declanșînd energiile României, făcîn- 
du-le să rodească în spiritul progresului, al prospe
rității. '

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al partidului nos
tru ne dă garanția înfăptuirii mărețelor sarcini pe care 
le va trasa Congresul al XI-lea, a împlinirii^viitoru- 
lui nostru, al întregii națiuni, siguranța că drumul 
continuu ascendent al poporului va purta pecetea 
aceluiași dinamism politic și aceleiași inteligențe 
constructive. Susținînd realegerea sa în funcția de 
secretar general al partidului, optăm pentru un viitor 
de lumină, pentru izbînda idealurilor românești re
voluționare cele mai scumpe, Nicolae Ceaușescu 
însemnînd — pentru partid, pentru popor și pentru 
țară — certitudine.

ji Candidași pentru organele centrale 
ale partidului

Nicolae Agachi, Dumitru Bejan, Ion Cîrcei, 
Gheorghe Cocoș, Constantin Dăscălescu, Magda
lena Filipaș, Zamfira Grosu, Ion Iosefide, ,Gelu 
Kahu, Constantin Marin, Emil Petrache, Mircea 
Stelian Petrescu, Ștefan Prică, Corneliu Velincov.

IALOMIȚA
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid Ialomi
ța, întrunită în atmosfera de activitate politică, eco
nomică și social-culturală generată de mtîmpinarea 
celui de-al XI-lea Congres al partidului,_ a analizat 
cu exigență și combativitate revoluționară modul m 
care organele și organizațiile de partid, toți oame
nii muncii din județ transpun în viață obiectivele 
și sarcinile stabilite de Programul partidului.

Evidențiind succesele obținute, transformările pro
funde care au loc în viața economico-socială, con

ferința noastră, în numele comuniștilor, al tuturpr 
locuitorilor județului, adresează un fierbinte mesaj 
de mulțumire conducerii de partid, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija permanentă pe care o acordați dezvoltării mul
tilaterale accelerate a României socialiste.

Această preocupare constantă pentru destinele ță
rii izvorîtă din cel mai profund sentiment patriotic 
este magistral materializată in proiectele de Pro
gram și de Directive, în Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea. Manifestîndu-și entuziasmul și 
acordul deplin față de obiectivele programatice ale 
documentelor care vor fi adoptate de forumul co
muniștilor ropiâni, conferința județeană a adoptat 
hotărîri care să asigure îmbunătățirea și perfecțio
narea activității noastre în toate > domeniile pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.

Antrenate în marea întrecere socialistă, colective
le de oameni ai muncii din județul Ialomița, - sub 
conducerea organizațiilor de partid, se angajează să 
îndeplinească prevederile actualului cincinal în in
dustrie cu 4 luni mai devreme.

Urmînd indicațiile prețioase date de dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general, cu prilejul 
consfătuirii cu cadrele din agricultura județului, 
precum și a numeroaselor vizite de lucru pe care 
le-ați făcut în județul nostru, lucrătorii din agricul
tură se angajează să realizeze și să depășească pro
ducțiile planificate. Astfel, în 1975 vom obține la 
hectar 4 200 kg de grîu, 5 500—6 000 kg de porumb, 
2 600 kg de floarea-soarelui, 45 000—50 000 kg sfeclă 
de zahăr, iar în zootehnie, prin concentrarea și spe
cializarea producției și îmbunătățirea continuă a ac
tivității în acest sector, să, realizăm peste plan 3 000 
tone de carne.

Conferința acordă o înaltă apreciere politicii ex
terne realiste, constructive, desfășurate de partidul 
și statul nostru pentru promovarea unor noi relații 
între toate țările lumii, activității neobosite depuse 
de dumneavoastră ca luptător înflăcărat pentru, a- 
propierea între popoare și crearea unui climat de 
pace, încredere, înțelegere și colaborare, pentru o lu
me mai bună și mai dreaptă.

Exprimind dorința fierbinte a comuniștilor, a tu
turor celor care trăiesc și muncesc în județul Ialo
mița, susținem din inimă cu înaltă și justificată 
mîndrie patriotică propunerea ca la cel de-al XI-lea 
Congres dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Român, aceasta constituind o garanție sigură a edi
ficării cu succes a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului pe pămintul scump al 
patriei noastre.

încrezători în idealurile socialismului și comu
nismului de care sintem atașați cu toată ființa noas
tră, asigurăm conducerea partidului, pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae Ceăușescu, că vom 
munci cu dăruire și pasiune pentru traducerea. în 
viață a politicii partidului și statului pusă în slujba 
fericirii și bunăstării națiunii noastre, cauzei păcii 
și prieteniei cu toate popoarele lumii.

Hotărîre a Conferinței
Conferința extraordinară a organizației de partid 

Ialomița, acordînd o înaltă apreciere vastei activi
tăți desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea multilaterală a României socia
liste, pentru prosperitatea și fericirea poporului ro
mân, pentru promovarea consecventă a relațiilor 
frățești cu toate țările socialiste, a unei politici de 
prietenie și colaborare cu celelalte popoare ale lu
mii, se alătură cu căldură voinței unanime a tu
turor comuniștilor, a maselor largi de oameni ai 
muncii ca tovarășul Nicolae Ceaușescu — emi
nent conducător de partid și ăe stat, exemplu de 
înaltă cutezanță creatoare șl Intransigență revolu

ționară, patriot înflăcărat, Internaționalist consec
vent, cel mai iubit fiu al poporului român — să fie 
reales de cel de-al XI-lea Congres secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
această înaltă futjcție constituie expresia prețuirii 
nețărmurite a activității îndelungate consacrate cau
zei clasei muncitoare, independenței și suveranității 
naționale, edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul scumpei noastre epatrii, Re
publica Socialistă România. Sîntem cu toții ferm 
convinși că prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea conducerii partidului este o garanție si
gură că prevederile din proiectele de Program și Di
rective, hotărîrile ce vor fi adoptate la Congresul al 
XI-lea se vor înfăptui neabătut, asigurîndu-se pro
gresul neîntrerupt și accelerat al României..

Pentru oamenii muncii din județul Ialomița, susți
nerea acestei propuneri reprezintă și o expresie a 
satisfacției și recunoștinței față de grija manifestată 
pentru dezvoltarea economico-socială a întregii 
noastre patrii, inclusiv a acestei zone a Bărăganu
lui, care, așa cum se prevede în proiectul de Di
rective ale celui de-al XPIea Congres, va cunoaște 
noi și profunde transformări înfloritoare. Conferința 
apreciază că dezvoltarea în ritm intens a industriei, 
agriculturii, a întregii vieți sociale din |udețul Ia
lomița, chipul nou al acestor meleaguri asigură oa
menilor muncii posibilități minunate de a beneficia 
din plin, (alături ăe întregul popor, de binefacerile 
socialismului.

lată de ce, dină glas voinței nestrămutate a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, 
delegații, la conferința organizației noastre hotărăsc 
să susțină din adîncul ființei lor realegerea de că
tre Congresul al XI-lea a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Candldajii pentru organele centrale 
ale partidului

Dumitru Dumitru, Vasile Ionescu, Mihail Le
vente, Angelo Miculescu, Constantin Mitea, Ion 
Moise. Ion Năstase, Vasile Răuță, Ion Spătărelu, 
Ion Tarachiu, Marin Vasile. x

MEHEDINȚI
1

Din telegramă
Desfășurîndu-și lucrările în atmosfera de puterni

că efervescență politică, de -impresionant avînt crea
tor cu care întregul nostru popor întîmpină marele 
forum al comuniștilor — Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român — Conferința organizației 
județene de partid Mehedinți a constituit, pentru 
comuniști, pentru toți oamenii muncii de pe me
leagurile mehedințene, un nou și minunat prilej de 
a-și exprima, într-o unanimă voință, atașamentul 
nemărginit și deplina lor adeziune la politica internă 
și internațională a partidului și statului nostru, 
acordul total față de proiectele de Program și de 
Directive elaborate de partid, față de Tezele C.C. 
al P.C.R. — documente de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, în care se conturează, printr-o 
înaltă, atotcuprinzătoare și originală viziune științifi

că, viitorul tot mai luminos al patriei,, al națiunii 
noastre socialiste.

Dînd glas sentimentelor de prețuire și aleasă stimă 
pe care le nutrim față de dumneavoastră — cel mai 
iubit, stimat și devotat fiu al poporului, patriot în
flăcărat și revoluționar consecvent, care v-ați dedicat 
întreaga viață, toată puterea de muncă fericirii na
țiunii noastre socialiste, personalitate de prestigiu a 
vieții politice internaționale, militant neobosit pen
tru cauza păcii și înțelegerii între popoare — noi, 
participanții la conferința organiz.ației județene de 
partid, ne facem mesagerii dorinței fierbinți și voinței 
comuniștilor mehedințeni, tuturor celor care trăiesc 
și muncesc în acest străvechi colț de țară, de a sus
ține, din toată inima, cu înălțătoare sentimente de 
mîndrie patriotică, propunerea de realegere a 
dumneavoastră, la cel de al XI-lea Congres, în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Român. Noi, mehedințenii, vedem in această realegere 
— care exprimă voința unanimă a întregului partid, 
a întregii noastre națiuni — un act politic de excep
țională importanță pentru destinele patriei și po
porului, o garanție sigură a înfăptuirii, cu deplin 
succes, a .mărețelor obiective ce vor fi adoptate de 
Congresul al XI-lea, o garanție a înaintării, tot mai 
viguroase, pe drumul făuririi, pe pămîntul României, 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, a socie
tății comuniste.

Caracterizată printr-o intensă atmosferă de lucru, 
de responsabilitate și exigență comunistă — în spiri
tul prețioaselor indicații date de dumneavoastră cu 
prilejul recentelor vizite de lucru în diferite județe 
ale țării — conferința organizației județene de partid 
a analizat, în mod critic și autocritic, felul în care 
au acționat organele și organizațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru 
înfăptuirea marelui obiectiv național — cincinalul 
înainte de termen. Totodată, s-a luat atitudine 
hoțărîtă împotriva unor neajunsuri care mai persistă, 
adoptîndu-se măsuri eficiente pentru înlăturarea lor, 
pentru ridicarea pe o treaptă superioară, la nivelul 
exigențelor actuale, a întregii activități politice, 
economice și sociale.

Cu justificată mîndrie și conștiința datoriei împli
nite, comuniștii, toți oamenii muncii din județul 
Mehedinți vă raportează dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în cinstea înaltului 
forum al comuniștilor, colectivele din industrie au 
realizat, cu 60 zile mai devreme, sarcinile de plan la 
producția globală industrială pe cei patru ani ai 
cincinalului.

Succese la fel de importante au fost obținute și în 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în creșterea 
producțiilor cerealiere și animaliere. în condițiile 
mai puțin favorabile din acest an, cș urmare a 
efprturilor susținute depuse de către organele și or
ganizațiile de partid, de către toți lucrătorii de pe 
ogoare s-a realizat cea mai mare producție de grîu 
de pînă acum, reușind să livrăm suplimentar, la 
fondul central, peste 10 000 tone cereale. Hotărîți să 
asigure, de pe acum, o bază cit mai trainică produc
ției din anul viitor, la îndemnul dumneavoastră, 
adresat cu prilejul Zilăi recoltei, lucrătorii ogoarelor 
mehedințene, sub conducerea și îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, au acționat cu răspundere 
și operativitate, reușind să încheie, în condiții agro
tehnice superioare, atît lucrările de semănat, cit și 
cele de recoltat, ceea ce dă garanția realizării și de
pășirii nivelurilor de producție prevăzute pentru ul
timul an al cincinalului.

însuflețiți de luminoasele perspective, științific și 
cutezător prefigurate în Programul partidului, de 
Directivele Congresului al XI-lea — documente care 
jalonează, într-o amplă perspectivă, un grandios 
program de muncă și creație, de afirmare multilate
rală a personalității umane, de ridicare a patriei pe 
culmi tot mai înalte de progres, civilizație și bună
stare — participanții la conferința organizației jude
țene de partid, în numele comuniștilor, al tuturor 

oamenilor muncii din Mehedinți, asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în întreaga 
lor activitate, urmînd pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de viață și de muncă, vor acționa neabătut 
pentru înfăptuirea înainte de termen ă obiectivelor 
actualului cincinal, pentru realizarea sarcinilor ce le 
vor reveni din grandiosul Program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației, județene Mehedinți a 

P.C.R., întrunită azi, 16 noiembrie 1974, dînd ex
presie voinței unanime și făcîndu-se, totodată, ecoul 
celor mai alese sentimente de stimă și dragoste, 
de nețărmurită recunoștință și respect ale comu
niștilor, ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile mehedințene, hotărăște să susțină, cu 
înaltă mîndrie patriotică, ca un act de excepțională 
însemnătate politică, "propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, la cel de-al XI-lea 
Congres, in înalta funcție ăe secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Izbînzile remarcabile, fără precedent, pe care po
porul nostru le-a dobîndit mai ales în ultimul de
ceniu — dezvoltarea, în ritmuri tot mai înalte, a 
economiei naționale, înflorirea armonioasă a tuturor 
zonelor țării, adîncirea democrației socialiste, con
tinua perfecționare a organizării și conducerii vie
ții economlco-sociale, ridicarea gradului de bună
stare și civilizație al întregii națiuni, afirmarea, tot 
mai puternică, pe plan internațional, a prestigiu
lui României socialiste, sporirea contribuției sale în 
soluționarea problemelor vitale ale lumii contem
porane sînt indisolubil legate de proeminenta perso
nalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Noi, comuniștii mehedințeni, dăm o înaltă apre
ciere contribuției decisive a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea istorice
lor documente ale Congresului al XI-lea, documente 
care prefigurează, într-o înaltă ținută științifică, în
tr-o atotcuprinzătoare și unitară viziune, într-o largă 
perspectivă, grandiosul program ăe muncă și crea
ție al întregului nostru popor, viitorul tot mai luminos 
al patriei, al națiunii noastre socialiste.

Dînd expresie voinței unanime a comuniștilor, a 
tuturor mehedințenllor, înaltelor sentimente de dra
goste și atașament față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conferința organizației județene de partid 
hotărăște, în unanimitate, să dea mandat delega
ților la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român de a susține cu hotărîre realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Me
hedinți sînt convinși că realegerea celui mai stimat, 
iubit și devotat fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca secretar general al partidului con
stituie o garanție a înfăptuirii cu deplin succes a 
vastului Program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și ăe înaintare a României 
spre comunism.

Candidași pentru organele centrale 
j ale partidului

Ion Albulețu, Maria Ciocan, Firu Cercel, Dumi
tru Ivanovici, Ilie Matei, Pompiliu Macovei, Pătru 
Păun, Iulian Ploștinaru, Ion Popescu-Puțuri, Mi- 
trana Predescu, Ion Rușinaru, Pavel Ștefan.
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Zile de muncă rodnică,
realizări remarcabile

INDUSTRIA JUDEȚULUI IAȘI A REALIZAT

CINCINALULUISARCINILE PE PATRU ANI Al

Constructorii feroviari

i

y

arăturilor
ests

unirii
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de îndeplinirea sarcinl-

vești, din mai multe județe, corespondenții

DEVA:

Peste 2 700
familii

CRAIOVA:

termenele

1

BACĂU

Valea Seacă, Sascut-Tirg, 
s-au executat arături pe

Ca urmare a unor măsuri eficiente 
luate de biroul Comitetului județean 
de partid Bacău, în 98 de cooperative 
agricole, ca și în fermele agricole de 
stat, recoltatul porumbului și al ce-

tradu-
Con-

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii'

1

de
ci 

din 
co- 
La

S© respecta

între ei,

principala 
din

decembrie 1974. 
acest bilanț și cu

dumnea- 
secre-

aceste zile 
mecanizatorilor

Datorită faptului că și 
care a trecut principa-

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

bucătarii

• TIMIȘOARA. — Inițiativa tex- 
tilistelor de la întreprinderea 
„Industria linii" din Timișoa-

FAPTUL
DIVERS
Un poștaș 
doi poștași

După mii și mii de kilometri 
străbătuți ani și ani la rînd, cu 
tolba plină de scrisori, telegra
me și mandate pe la casele oa
menilor din Hodiș și Voivodeni, 
județul Arad, factorul poștal 
Nicolae Barbatei a ieșit la pen
sie. Sătenii l-au sărbătorit, mul- 
țumindu-i din inimă. Cind unul 
l-a întrebat cam cite perechi 
de „încălțări" a rupt, bătrînul 
poștaș i-a răspuns că dacă le-ar 
aduna pe toate ar deschide o 
expoziție. Acum i-a venit 
lui rindul să stea acasă, 
aducă altul scrisorile, pensia. 
Dar nu-și face griji că n-o să 
le primească la timp. Dimpotri
vă. Poate chiar mai repede. Doi 
fii ai săi s-au făcut tot... poș
tași.

Fără replică!
Elevul Mircea Vasiliu din Su

ceava a găsit pe sțradu un port- 
moneu cu acte și bani. A numă
rat banii: 2 14.5 lei. S-a uitat in 
acte și a aflat adresa păgubașu
lui : Nica Vasile, strada M. Sa- 
doveanu nr. 69, Suceava. Bucu
ros că poate face o faptă bună, 
a alergat intr-un suflet la lo
cuința acestuia, i-a inminat 
portmoneul și a dat să plece, 
dar gazda l-a oprit :

— Stai, unde fugi ? Eu în 
portmoneu am avut mai mulți 
bani! Unde-i restul ? Nu-i fru
mos să furi ! La virsta ta...

In loc de mulțumiri, cuvinte 
grele, de ocară... Elevul a cerut 
ajutorul miliției și miliția a 
descoperit adevărul: păgubașul 
încercase să 
pentru banii 
plică l

obțină ți dobindă 
pierduți. Fără

După ce toată vara s-au stră
duit să ofere oaspeților litoralu
lui meniuri mai mult sau mai 
puțin după pofta inimii, bucă
tarii stațiunilor turistice de pe 
malul mării se întrec acum in
tre ei. în cîteva restaurante de 
la Mamaia, Constanța și Man
galia au fost organizate expo- 
ziții-concurs, la care au partici
pat numeroși bucătari și cofe
tari, veritabili „ași" în arta cu
linară. Nu știm care dintre ei 
vor fi declarați cîștigători. Pînă 
una, alta, primii cîștigători au 
fost cei care s-au ospătat cu 
delicatesele lor. Se' speră ca la 
vară asemenea’'bUnătățuri1 să 
se găsească la scara întregului 
litoral. Abia atunci se va, ve
dea șț adevăratul,cîst’isăior^,,pu
blicul consumator.

Scăpat 
printre 
urechile 
roților»

Aflat cu turma la păscut, cio
banul David Vlad, de la ferma 
„Dunărea" din Insula Mare a 
Brăilei, și-a făcut un culcuș, 
dar cum ii era Și frig s-a aco
perit cu un maldăr de pănușe 
de porumb, după care a ador
mit buștean. Tocmai atunci a 
trecut pe acolo un autocamion. 
Șoferul, neputind să vadă ce 
se ascunde sub maldărul de pă
nușe, a trecut peste el. Cind 
și-a dat seama că a călcat un 
om, a oprit, înghețat de spaimă, 
Și-a revenit insă repede, „stu- 
chindu-și“ in sin. Ciobanul, încă 
somnoros, se ridicase in capul 
oaselor, scuturîndu-se de pănu
șe. Scăpase cu viață, ca printre 
urechile... roților.

Costîcă zis 
Pietricică

Din autoturismul oprit lîngă 
piața din Miercurea Ciuc au co- 
borit trei indivizi, oferind spre 
vînzare un pachețel cu „biju
terii".

— De aur ? — a sărit, ime
diat, un amator.

— Paișpe carate curate, 
cei, inele, mărgele...

— Cit 7
— 2 500, fără tîrguială, că 

grăbim.
Cei trei indivizi au luat banii, 

s-au urcat în mașină și au dis
părut. Rămas cu pachețelul în 
mînă, Costîcă Chiriac, un vechi 
și abil comersant ambulant, s-a 
dus într-un loc mai ferit să-și 
admire chilipirul. Dar, în pa
chețel, în loc de inele și măr
gele, erau... pietricele. Pietricele 
de rîu, ca toate pietricelele, în- ' 
cît unul i-a și zis-o :

— Tocmai tu, care-i păcăleai 
pe alții...

Tocmai el ! Și astfel, comer- 
santul s-a ales și cu banii pier
duți, și cu porecla de Costică 
Pietricică.

ÎNTRECEREA in cinstea congresului partidului Sezonul de iarnă
al litoralului românesc

în fiecare zi, o faptă 
de muncă deosebită

• BRĂILA 
„Scînteii", ' Mircea 
Desfășurîndu-se sub 
fiecare zi, i 
deosebită în 
lui partidului",

(Corespondentul 
Bunea). — 
lozinca „în 

o faptă de muncă 
i cinstea Congresu- 

întrecerea so
cialistă a atins în județul Brăila 
cole dintre cele mai înalte. Un e- 
xemplu : harnicul colectiv de la în
treprinderea „Laminorul" Brăila a 
livrat suplimentar — de la începu
tul anului și pînă în prezent — 
15 000 tone laminate.

o Trustul central de construcții 
căi ferate din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și-a înde
plinit înainte de termen sarcinile 
de plan pe patru ani ai cincinalului, 
în acest an, constructorii feroviari 
au finalizat peste 300 de obiective, 
între altele a fost dublată o por
țiune de cale ferată lungă de 200 de 
kilometri și a fost electrificată o 
alta de 400 kilometri. A fost intro
dus sistemul de centralizare elec- 
trodinamică în alte 24 de stații și 
complexe C.F.R., s-au construit 35 
de poduri, unele dintre ele avînd o 
lungime de peste 300 metri. Se im
pune a fi subliniat faptul că planul 
de investiții în acest șector al co
municațiilor a avut loc în condițiile 
îmbunătățirii calității lucrărilor și 
reducerii cu aproximativ 15 la sută 
a consumului de fier, lemn, ciment 
și combustibil. Potrivit calculelor 
estimative ale serviciilor economice 
din cadrul trustului central, pînă la 
31 decembrie se va realiza o pro
ducție globală suplimentară în va
loare de 90 milioane lei.

Oamenii muncii din județul Iași, 
în frunte cu comuniștii, manifestîn- 
du-și adeziunea deplină față de 
istoricele documente ale Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, vă raportează, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că au realizat sarcinile pe 
patru ani ai cincinalului la producția 
globală industrială și exportul de 
mătfuri — se spune în telegrama 
biroului Comitetului județean Iași 
al P.C.R. Acest succes creează posi- 

„ bilitatea ca pînă la sfîrșitul anului 
1974 să se obțină o producție su
plimentară în valoare de 2,3 miliar
de lei.

Producția suplimentară se va 
concretiza în 160,6 milioane kWh 
energie electrică, 8 889 tone fire și 
fibre sintetice, 2 892 tone metanol, 
417,1 milioane lei medicamente, 80,7 
milioane lei mobilă și mobilier din 
lemn, 709,6 mii mp țesături, 1 247,4 
mii bucăți tricotaje, 182,4 milioane 
lei confecții și altele.

Raportînd aceste succese, ne ex
primăm profunda noastră recunoș
tință față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

pentru sprijinul multilateral pe 
care ni l-ați acordat și reafirmăm 
dorința unanimă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din județ 
de a susține realegerea 
voastră în înalta funcție de 
tar general al partidului.

Militînd permanent pentru 
cerea în viață a hotărîrilor 
greșului al XI-lea al partidului, 
vom munci neobosit pentru reali
zarea cincinalului înainte de ter
men, punînd un accent deosebit pe 
utilizarea capacităților și suprafe
țelor de producție, pe folosirea mai' 
eficientă a rezervelor materiale și 
umane de care dispunem, pe asimi
larea de noi tehnologii și produse 
cu parametri superiori, pe îmbună
tățirea întregii noastre activități.

Asigurăm conducerea superioară 
de partid și de stat, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor, aducîndu-ne 
astfel o contribuție tot mai mare 
la creșterea avuției naționale, la 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
și ridicarea bunăstării întregului 
popor.

rămîn după prelucrarea^-fibrelor în 
filaturi și țesătorii, urmărirea zil
nică a consumurilor, stimularea 
muncitoarelor fruntașe în folosirea 
judicioasă și completă a materiilor 
prime. Asemenea acțiuni, de mare 
eficiență economică, au fost-inițiate 
și în alte unități ale industriei ușoa
re din județul Timiș. Ca urmare, 
prin reducerea consumurilor speci
fice s-a înregistrat, pînă acum, o 
economie echivalentă cu necesarul 
de fire pentru obținerea a 150 000 
mp țesături.

La toc de frunte : 
gospodărirea judicioasa 

a metalului

Roadele unei valoroase 
inițiative

ra de a lucra o zi pe lună cu 
materii prime economisite s-a ma
terializat în valorificarea unei can
tități de aproape 100 tone capete de 
pale și alte deșeuri de lînă recu
perabile. Pentru aceasta, în fiecare 
secție au fost declanșate acțiuni de 
strîngere și sortare a capetelor care

e PLOIEȘTI (Coresponden
tul „Scînteii", Constantin Că
prarul. — Acum, în preajma 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, colectivul întreprin
derii de utilaj chimic din Plo
iești se prezintă nu numai cu rezul
tate frumoase în îndeplinirea pla
nului, dar și cu succese deosebite 
pe linia economisirii metalului. Prin 
eforturi conjugate, proiectanții, teh
nologii, maiștrii și muncitorii de la 
prelucrare au reușit — schimbînd 
unele soluții constructive, unele 
tehnologii de fabricație și gospodă
rind mai judicios fondul de S.D.V.- 
uri și materiile prime — să obțină 
de la începutul anului și pînă acum 
aproape 2 000 tone metal economii. 
„Această cifră, ne spune secretarul 
comitetului de partid, Ștefan Nan, 
reprezintă mai mult de jumătate 
din economia de metal înregistrată 
de unitățile municipiului Ploiești. 
Faptul ne bucură și ne dă noi im
pulsuri, astfel ca pînă la sfîrșitul 
anului să mai adăugăm, la econo
miile actuale, . alte sute de tone 
de metal".

A devenit o obiș
nuință ca vacanța la 
mare ‘să fie socotită un 
atribut exclusiv al sos 
zonului cald. Iarna 
însă constituie cel 
de-al doilea anotimp 
al litoralului româ
nesc, perioadă în care 
continuă activitatea în 
modernele și renumi
tele baze de tratament 
balnear de la Eforie 
Nord. Neptun, Manga
lia. -în aceste stațiuni 
ale sănătății — cu sa
natorii, policlinici și 
centre de recuperare 
— lucrează și acum 
medici și specialiști 
care folosesc apa și 
nămolul de Techir- 
ghiol, 
male 
turbă 
pentru 
ameliora 
afecțiuni, 
serie se 
tament peste 3 900 de 
oameni : 1 500 de pa- 
cienți la complexul 
sanatorial de la Efo
rie Nord, aproape 1 000 
la policlinica „Grand" 
din aceeași localitate, 
700 la policlinica din 
Neptun, 250 de țărani 
cooperatori la sanato
riul din Mangalia (1,

de
apele mezoter- 

și nămolul 
de
a

de 
la Mangalia 
vindeca sau 

numeroase 
în fiecare 

află la tra-

începînd din această 
toamnă, încă 518 pa- 
cienți la noua bază de 
tratament creată re
cent tot la Mangalia.

„în plus, iarna, lito
ralul românesc, mai 
dispune de încă alte 
3 500 de locuri în ho
teluri încălzite, care 
pot fi folosite pentru 
petrecerea plăcută și 
recreativă a concedii
lor de odihnă" — ne 
spune Ion Butnaru, șe
ful serviciului dispece
rat și cazare al Centra
lei O.N.T. „Litoral" — 
care ne invocă drept 
argument confortul o- 
ferit de cele 23 de ho
teluri, indiferent de a- 
notimp. „în privința 
posibilităților de agre
ment — ne declara 
Gheorghe Zanchi, șef 
de . birou la aceeași 
centrală — ele sînt si
milare cu -cele din tim
pul verii, mai puțin, 
firește, cura solară pe 
plajă. în rest, băi cu 
apă de mare încălzi
tă, înot și băi în pis
cinele acoperite 
sticlă (dintre care 
sînt la Neptun, 
imediata apropiere 
hotelurilor, iar cea

la hotel „Parc" Ma
maia întrunește para
metrii olimpici), bow- 
linguri și săli cu 
jocuri mecanice, ex
cursii la cetățile anti
ce ale Dobrogei, de
gustări la punctul tu
ristic al vestitei cra
me de la Murfatlar, 
vizite de o zi pe lito
ralul bulgăresc al Mă
rii Negre, spectacole 
la teatrele constănțene 
etc. Ca să nu mai vor
bim că, pe timpul ier
nii, și clima e mult 
mai dulce pe litoral 
decît în restul țării. 
Dacă adăugăm acestor 
condiții și faptul că, 
din octombrie și pînă 
în mai, turismul la 
mare beneficiază de o 
reducere de tarif la 
cazare, masă și trans
port, pînă aproape la 
jumătate — avem în 
întregime imaginea 
condițiilor avantajoase 
oferite pentru odihna 
și 'sănătatea oamenilor 
muncii de al doilea 
sezon al litoralului.

CU
3 George

în MIHĂESCU
a corespondentul

de „Scînteii"

Arături pe toate
suprafețele 
planificate

"fixecîiiafe'a grabnică a. 
pentru însămînțările din primăvară 
constituie în 
preocupare a 
județul Ilfov, 
în săptămîna 
lele forțe umane și mecanice ale sa
telor au fost concentrate la recolta
rea și transportul porumbului și 
sfeclei de zahăr, activitate încheiată 
în cea mai mare parte a cooperati
velor agricole, și cu toate că în pe
rioada respectivă s-au executat ară
turi pe mai bine de 38 000 ha, stadiul 
la care s-a ajuns nu exprimă poten
țialul existent în secțiile de mecani
zare ale județului. Dacă din cele 
273 000 ha cît trebuiau ara|.e pînă la 
14 noiembrie au fost realizate doar 
168 000 ha, aceasta se datorește și sla
bului simț gospodăresc cu care au 
fost folosite tractoarele și timpul. 
Sînt consilii intercooperatiste — An- 
ghelești, Ghimpați, Giurgiu, Izvoa
rele, Ștefănești, Ulmeni și altele — 
unde papalei cu recoltatul s-a acor
dat atenția cuvenită eliberării tere
nului, ceea ce a permis și executarea 
arăturilor pe mari suprafețe. în alte 
unități — Urziceni, Girbovi, Frăsinet, 
Vidra, Bolintin — suprafețele arate nu 
reprezintă nici 50 la sută din, cele 
planificate. în cooperativele din ca
drul consiliului Horia, din 9 162 ha 
au fost arate doar 2 665 hectare. Aici, 
ca și în alte locuri, este necesar să 
se întreprindă măsuri urgente de 
către organele locale, de către con
ducerile stațiunilor de mecanizare și 
ale cooperativelor agricole pentru 
mobilizarea tuturor forțelor la eli
berarea terenului pentru folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoa-. 
relor.

lorlalte culturi a fost practic înche
iat. Acum toate forțele mecanice și 
umane sînt concentrate la eliberarea 
terenurilor, și executarea arăturilor 
de toamnă. O analiză la fața locului 
atestă că acolo unde sint folosite din 
plin forțele ritmul de lucru 
bun. La cooperativa agricolă Scor- 
teni, bunăoară, ca urmare a ' " 
eforturilor cooperatorilor și mecani
zatorilor, întreaga suprafața de teren 
a fost eliberată și arată in numai o 
săptămină. Efectuarea ogoarelor de 
toamnă este pe terminate și in coo
perativele agricole din Căiuți, Săn- 
duleni, Obirșia, Stănisești, Glăvă- 
nești. Pînă la această dată în județ 
au fost executate arături pe 37 204 
hectare, ceea ce reprezintă 60 la sută 
din suprafața planificată.

In 63 de unități însă realizările sînt 
mult sub media pe județ. La Păn- 
cești, Fărăoani, N. Bâlcescu, Vultu- 
reni, 
abia 
treime din suprafața planificată, 
cauza neeliberări terenurilor de 
ceni și nefolosirii tractoarelor. 
Făncești, in ultima săptămină au fost 
arate doar 20 hectare.

Firește, această situație impune 
măsuri operative eficiente. Inginerul 
Dumitru Găină, directorul general al 
Direcției agricole județene, ne spu
nea că pentru a impulsiona lucrările 
de eliberare a terenurilor de coceni 
șl grăbirea executării arăturilor în 
zona S.M.A.-urilor Filipești, Răcă- 
ciuni și Sascut munca a fost organi
zată în două schimburi și în scnim- 
buri prelungite ; în multe cooperati
ve agricole — Cleja, Parava, Orbeni 
— au fost întreprinse acțiuni de în
trajutorare la transportul cocenilor ; 
trustul S.M.A., ca și trustul Î.A.S. au 
luat măsuri de transferare a tractoa
relor din unitățile care au încheiat 
arăturile sau nu au front de lucru 
asigurat, în unitățile care au de arat 
suprafețe mari ; în zona de deal ne- 
mecanizabilă consiliile intercoopera
tiste au organizat executarea arătu
rilor cu atelajele. Ca urmare a spo
ririi forțelor atît la eliberarea tere
nurilor,- cît și la executarea arături
lor, pină la finele acestei luni vor fi 
efectuate arături pe întreaga supra
față planificată.

Locuri la odihnă și tratament 
în stațiuni balneoclimaterice

în aceste zile, oficiile județene 
de turism din întreaga țară oferă 
locuri pentru odihnă și cură bal
neară, la tarife reduse, în urmă
toarele stațiuni : Borșa, Bușteni, 
Balvanyos (județul Covasna), Bor- 
sec, Călimănești, Eforie Nord, Iz-

de personal medical de specialita
te. Din stațiuni se organizează nu
meroase excursii în împrejurimi.

Posesorii biletelor obținute prin 
intermediul oficiilor județene de 
turism beneficiază de reducere cu 
50 la sută la transportul pe C.F.R. 
și I.T.A.

Biletele se pot procura de la toa
te oficiile, județene. de turism din 
tară și de la filialele întreprinde
rii de turism, hoteluri și restau-
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i voarele (județul Maramureș), Lacul
’ Roșu, Herculane, Mangalia, Monea-

sa. Predeal, Sinaia, Stîna de Vale
i (județul Bihor), Sovata, -Slănic
îMoldova, Singeorz, Tușnad.
I Cazarea se face în spații încăl-
- zite, iar tratamentul este asigurat rante din București.

Hotelul balnear Hebe din Singeorz

1 i

Case mai multe, mai frumoase
pentru bucuria oamenilor

Organele locale sînt preocupate permanent 
lor ce le revin din planul de stat, a indicațiilor conducerii partidului, 
pentru a asigura realizarea integrală a construcțiilor de locuințe, în 
vederea creării unor condiții de viață tot- mai bune oamenilor muncii. 
Despre rezultatele obținute, despre preocupările imediate șl de perspec
tivă ne transmit astăzi 
noștri.

în cursul acestui an, 2 745 
din localitățile județului Hunedoara 
s-au mutat în noile apartamentei 
înălțate de constructori în primele 
10 luni. în prezent, alte 1 455 apar
tamente se află în stadii avansate 
de execuție și vor fi date în folo
sință pînă la 31 
Dar să întregim

familii în locuințe noi
alte cifre. în anii construcției so
cialiste, odată cu puternica dezvol
tare economico-socială a așezărilor 
urbane și rurale, in județul Hune
doara s-au construit peste 62 000 
apartamente. în cincinalul 1976— 
1980 se prevede, de asemenea, dez
voltarea construcției de locuințe cu 
încă 21 000 de apartamente.

FOCȘANI :

Apartamenfe peste prevederile planului
O veste bună șl din județul Vran- 

cea : colectivul întreprinderii jude
țene de construcții montaj a înde
plinit planul anual la construcția 
de locuințe, atît fizic, cît și valo
ric. Constructorii au predat benefi
ciarilor 1 206 apartamente, iar pînă 
la sfîrșitul anului vor preda, peste 
prevederile de plan, încă 350. Tot-

odată, pe șantierele de locuințe, 
care urmează a fi date în folosință 
în 1975 (sudul și centrul munici
piului Focșani, Adjud, Mărășești 
și Panciu), au fost luate măsuri ca 
vor asigura condiții bune de des
fășurare a muncii, în ritm susți
nut, și pe perioada de iarnă.

PITEȘTI.

După raportarea la 1 iulie a.c. a 
îndeplinirii planului pe primii pa
tru ani al cincinalului, colectivele 
de constructori din județul Dolj au 
predat înainte de termen, un nu
măr de încă 276 apartamente, pre
cum și numeroase obiective social-

culturale. Concomitent cu aceste 
realizări, ele au reușit să obțină și 
însemnate economii de materii pri
me și materiale : 60 tone ciment, 
53 tone metal, 40 tone combustibil 
convențional, 35 metri cubi mate
rial lemnos etc.

Centml se înalta continuu
9

1 Mai, colț cu str. Grivițel, con
structorii au început lucrările la 
alte 3 blocuri. Prin înmulțirea lor, 
construcțiile din centrul orașului își 
vor da curînd mina — ca să ne ex
primăm așa — cu marile cartiere 
„Craiovei", „Trivale", „Războieni", 
„Găvana", dinspre care se amena
jează în prezent largi magistrale 
de circulație.

Recent, în centrul Piteștiului s-a 
dat în folosință cel de-al 5-lea 
bloc-turn cu 9 niveluri. Noile con
strucții dispun de un confort spo
rit și sînt dotate la parter cu nu
meroase unități de servire publică, 
care fac parte din marele complex 
comercial „Fortuna". în piața cen
trală a municipiului a început să-și 
ridice, de asemenea, silueta un nou 
bloc-turn, cu 11 niveluri..Pe strada

In fotografie: Noile dimensiuni urbanistice ale cartierului Colentlna din 
Capitalâ, vast șantier de construcții

Foto: E. Dichiseanu
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Ce făcuși, 
Marine?

Mergînd cu gindul aiurea
fără să se uite in preajmă. Ma
rin Lăcătușu de la sectorul de 
exploatare I. F. Vinju-Mare 
(Mehedinți) a aruncat chiștocul 
de la țigară lingă un depozit de 
carburanți. N-a apucat si facă 
nici zece pași că în urma lui 
a și izbucnit un puternic in
cendiu. Cît ai bate din palme, 
aproape 5 000 litri de benzină 
s-au... evaporat.

— Cum făcuși, Marine, o boa
cănă ca asta ? — l-a întrebat un 
prieten.

— Habar n-am. Mersei 
capu-n traistă.

Și-acum, cu mina-n pungă : 
plătește.

Rubrică redactată de 
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Președintele Partidului Socialist Desturian
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcțiile de președinte al Re- 

publicii Tunisiene și al Partidului Socialist Desturian, vă rog să primiți 
cele mai sincere felicitări, urări de multă sănătate și succes deplin în ac
tivitatea pe care o desfășurați pentru progresul și prosperitatea poporu
lui tunisian prieten.

exPrim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre, dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Desturian vor continua să se dezvolte tot mai mult, în interesul 
nostru comun, pentru cauza păcii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Repubjicii Socialiste România 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

iiie soseste i tara noastră 
prnMe teiiioii Zambia

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)

Excelenței Sale BENJAMIN SHEARES
Președintele Republicii Singapore

îmi face o deosebită plăcere să vă exprim calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, cu ocazia realegerii dv. în 
înalta funcție de președinte al Republicii Singapore.

Nutresc speranța că spiritul prieteniei și colaborării ce caracterizează 
bunele relații dintre țările noastre va contribui la dezvoltarea continuă 
a raporturilor dintre România și Singapore, în interesul progresului și 
prosperității celor două popoare, al promovării cauzei păcii și destinderii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Pentru felicitările prietenești transmise cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Austria exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele sincere 
împreună cu cele mai bune urări de fericire personală.

Sînt sigur că buna colaborare dintre țările noastre se va adînci în 
continuare.

DR. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președinte federal

al Republicii Austria

neth David Kaunda — vizită care 
se înscrie pe linia acțiunilor desfă
șurate de partidul și statul nostru 
in direcția promovării unei colabo
rări multilaterale cu țările Africii, 
de sprijin acordat tinerelor state 
care au pășit pe Calea dezvoltării 
economice și sociale independente, 
întîlnirile și convorbirile purtate de 
cei doi șefi de stat, acordurile și de
clarațiile semnate au pus bazele 
unor relații durabile de prietenie și 
colaborare în diverse domenii de ac
tivitate, au statornicit premisele unei 
conlucrări active pe plan internațio
nal în vederea înfăptuirii principiilor 
de egalitate, dreptate și echitate în
tre națiuni, pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului și discrimină
rii rasiale, sprijinirii mișcărilor de 
eliberare națională de pe continen
tul african, promovării cauzei păcii, 
libertății, independenței naționale și 
progresului social în întreaga lume. 
Convorbirile au evidențiat dorința de 
conlucrare, de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale în toate domeniile — po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural — au dus la identificarea 
de noi căi în vederea dezvoltării și 
mai susținute a unei fructuoase și 
strînse conlucrări reciproc-avanta- 
joase, de natură să asigure progresul 
multilateral al țărilor noastre, să

contribuie la lichidarea mai rapidă 
a decalajelor ce le despart de țările 
avansate din punct de vedere eco
nomic.

Un factor însemnat al prieteniei 
româno-zambiene îl constituie rela
țiile dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Unit al Indepen
denței Naționale din Zambia, dez
voltarea acestor relații corespunzînd 
cerinței majore a întăririi uhității 
forțelor progresiste și democratice 
din întreaga lume, țelurilor progre
sului și păcii.

Poporul român este convins că vi
zita președintelui dr. Kenneth Da
vid Kaunda și a doamnei Betty 
Kaunda în România, convorbirile cu 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se vor sol
da cu rezultate fructuoase pentru 
ambele țări, vor deschide noi per
spective de dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Zambia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Unit al In
dependenței Naționale din Zambia, 
în interesul și spre binele celor două^ 
popoare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Animat de sentimente de adîncă 
stimă și prietenie, poporul român 
adresează înalților oaspeți din Zam
bia tradiționala urare : „Bun venit 
pe pămîntul României !“

Salut revistei „Pentru patrie"
la a XXV-a aniversare

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare lui Abdel. Moneim Al- 
Huni, Cu prilejul numirii în funcția 
âe ministru al afacerilor externe al 
Republicii Arabe Libiene.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Irak, dr. Saadoun 
Hammadi, cu ocazia numirii sale în 
această funcție.

★
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala Muhamed Berberovici, pre
ședintele Comitetului Federal pentru 
Informații, membru al Guvernului 
R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită oficială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat la plecare de VasileJGli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de funcționari superiori ai 
ministerului.

A fost de față Petar Dodik, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

o delegație a Federației Ecuadoriene 
a Indienilor, condusă de Jose Miguel 
Lechou Colcha, președintele federa
ției, care, Ia invitația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, va face o vizită de docu
mentare în țara noastră.

(Agerpres)

R. D. GERMANĂ

Noile construcții 
ale Berlinului

Plecarea delegației tailandeze
Delegația tailandeză, condusă de 

Chatichai Choonhavan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membru 
al Consiliului de Miniștri al Tailan- 
dei, aflată în țara noastră la invita
ția. Ministerului Afacerilor Externe, 
a încheiat, sîmbătă, convorbirile cu 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al României. Cu acest 
prilej au fost abordate aspecte ale 
situației internaționale actuale.

Oaspeții tailandezi au purtat, de 
asemenea, discuții cu membri ai con
ducerilor Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, Ministe
rului Minelor, Petrolului și Geolo
giei și Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții 
și au vizitat Institutul de cercetări 
și proiectări pentru utilaje energe
tice.

Sîmbătă după-amiază, delegația 
tailandeză a părăsit Capitala. Pe ae
roportul Otopeni, oaspeții au fost 
conduși de Constantin Stanciu, ad

junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Iosif Chivu, ambasadorul 
României în Tailanda, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

într-o declarație făcută presei, 
înainte, de plecare, ministrul adjunct 
al afacerilor externe, Chatichai 
Choonhavan, a exprimat mulțumiri 
la adresa guvernului român pentru 
posibilitatea ce i-a fost creată de a 
vizita România, împreună cu o de
legație din țara sa. Interlocutorul a 
subliniat că întîlnirile și convorbi
rile pe care le-a avut în timpul vi
zitei au reprezentat un util schimb 
de vederi în diverse domenii — cultu
ral, comercial, economic și politic — 
ale căror rezultate sînt foarte îm
bucurătoare. Aceasta va permite o 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări atît în domeniul comercial, 
cit și in acela al cooperării econo
mice.

(Agerpres)

Revista ilustrată „PENTRU PA
TRIE", editată de Ministerul de 
Interne, împlinește un sfert de veac 
de existentă. Legîndu-și apariția de 
anii consolidării puterii politice și 
economice ce au urmat imediat 
după eliberare, revista și-a înscris 
drept o îndatorire, de onoare sar
cina educării și mobilizării lucră
torilor din Ministerul de Interne 
pentru îndeplinirea exemplară a 
misiunilor încredințate de partidul 
și statul nostru : apărarea cu băr
băție și devotament a cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor muncii, 
independența și suveranitatea sta
tului, întregul tezaur de valori ma
teriale și spirituale făurit, sub con
ducerea partidului, de harnicul 
nostru popor. lmbogățiydu-și și 
perfecționîndu-și an de an mijloa

cele publicistice, revista „Pentru 
patrie" a adus o contribuție de 
preț la efortul de întărire a lega
lității socialiste, apărarea securită
ții statului, avutului obștesc și per
sonal al cetățenilor, a ordinii și 
liniștii publice.

La aniversare, colectivul ziarului 
„Scînteia" adresează colegilor de 
la revista „Pentru patrie" un. căl
duros salut tovărășesc, urîndu-le 
din inimă să servească cu abnega
ție și devotament, cu rezultate me
reu mai bune cauza nobilă a parti
dului, progresul material și spiri
tual al patriei și poporului, să do
vedească aceeași stăruință in edu
carea și însuflețirea lucrătorilor 
Ministerului de Interne, chemați 
să traducă în viață, cu înaltă con
știință patriotică, sarcinile încre
dințate de partidul și statul nostru.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

18, 19 și 20 noiembrie. în țară : Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai ac
centuate în jumătatea de nord-vest a 
țării, unde se vor semnala ploi loca
le. In rest, ploi izolate. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar' cele maxime între 
5 și 15 grade. Dimineața și seara, lo
cal, se va- produce ceață. In Bucu
rești : Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii slabe în a doua parte a inter
valului. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Dimineața ,și seara 
ceață slabă, mai ales în prima zi.

De la întemeierea 
republicii, în capitala 
R.D.G. au fost con
struite 126 000 de lo
cuințe noi și au fost 
renovate 36 500. Nu
mai din 1971 pînă în 
prezent au fost pre
date la cheie aproape 
20 000 de apartamente. 
Au fost înființate, re
construite sau lărgite 
numeroase întreprin
deri industriale, uni
tăți comerciale și de 
aprovizionare, așeză
minte social-cultura- 
le. Au apărut con
strucții reprezentati
ve, precum clădirea 
Consiliului de Stat, 
Ministerului de Exter
ne, Casa învățătoru
lui, Sala congreselor, 
magazinul universal 
„Centrum", hoteluri 
moderne, printre care 
impunătorul „Stadt 
Berlin", cutezătorul 
turn al televiziunii de 
353 de metri...

S-ar putea împărți 
dezvoltarea urbanis
tică a capitalei R.D.G. 
în două etape. Prima, 
începută odată cu e- 
xistența republicii, 
cînd imensele goluri 
lăsate- în perimetrul 
orașului au constituit 
terenuri pentru tot 
atitea .șantiere! de con
strucții. A doua eta
pă a însemnat trece
rea la mari ansam
bluri arhitectonice u- 
nitare amplasate la 
marginea orașului, 
cum este cartierul 
Weissenseer Weg, in

prezent cel mai mare 
șantier al capitalei, cu 
50 000 locuitori.

în încăperile liniș
tite ale institutelor 
berlineze de proiec
tare, în fața planșete
lor, arhitecții și ingi
nerii sint preocupați 
de noi proiecte, de noi 
idei și soluții. Cu un 
an în urmă, plenara 
organizației P.S.U.G. 
și apoi adunarea oră
șenească a deputaților 
din Berlin au exami
nat și aprobat un am
plu program de dez
voltare a capitalei 
pentru perioada 1976- 
1980. Este, de fapt, 
una din componențe
le principale ale unui 
plan global pe întrea
ga republică, privind 
construcțiile de locu
ințe aprobat de Biroul 
Politic al C.C. al 
P.S.U.G. Potrivit pro
gramului, în Berlin vor 
fi construite și moder
nizate 75 000-80 000 de 
locuințe, din care 
55 000 noi apartamen
te, plus alte construc
ții cu caracter social. 
Pe planșetele proiec- 
tanților apar cartiere 
întregi, ca, de pildă, 
Biesdorf-nord, Hohen- 
schonhausen, Alt-frie- 
drichsfelde-sud și 
Strasse am Tierpark. 
Și, ca să fixăm mai 
bine dimensiunile, a- 
mintim că Biesdorf- 
nord va avea in final 
100 000 de locuitori, cit 
un oraș de mărime 
mijlocie.

R. P. D. COREEANĂ
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încheierea convorbirilor economice

romano—mexicane
La București s-au încheiat, sîm

bătă seara, convorbirile dintre dele
gația guvernamentală română, con
dusă de Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și delegația guver
namentală mexicană, condusă de 
Hugo Cervantes del Rio, secretar al 
Președinției Republicii.

La încheierea discuțiilor, consacra
te identificării de noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice din
tre Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Mexicului, șefii ce
lor două delegații au semnat un me
morandum care prevede inițierea 
unor acțiuni de conlucrare în dome
niile energeticii, construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, industriei 
miniere, agriculturii și în alte sec
toare de interes comun.

Au participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Bogdan

Butoi, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini grele, 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

A fost prezent Armando Cantu 
Medina, ambasadorul Mexicului la 
București.

în declarația făcută cu acest pri
lej, ministrul mexican și-a exprimat 
satisfacția pentru vizita pe care a 
făcut-o în România, subliniind că ea 
a contribuit la o mai bună cunoaș
tere a poporului român, a muncii și 
eforturilor sale pentru construirea 
unei societăți moderne.

Referindu-se la documentul sem
nat, oaspetele a arătat că acesta re
prezintă o importantă contribuție la 
intensificarea și diversificarea con
lucrării pe multiple planuri între 
România și Mexic în avantajul celor 
două țări și popoare.

Decorarea întreprinderii de produse 

ceramice Jimbolia
întreprinderea de produse ceramice 

din Jimbolia a sărbătorit sîmbătă 100 
de ani de existență. în cadrul adu
nării festive dedicate acestui jubi
leu s-a dat citire Decretului Con
siliului de Stat, prin care se conferă 
întreprinderii de produse ceramice 
Jimbolia „Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru contribuția adusă la opera de 
construire a socialismului în patria 
noastră, cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de activitate. înalta distincție 
a fost înmînată de tovarășul Mihai 
Telescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., care a 
transmis colectivului sărbătorit cal
de felicitări și urări de noi succese 
în înfăptuirea sarcinilor ce îi revin 
în actualul cincinal, în sporirea con
tinuă a producției de materiale de 
construcții.

Sărbătorind centenarul întreprin
derii lor sub semnul cinstirii Con
gresului al XI-lea al partidului, ce-

ramiștii din Jimbolia și-au onorat cu 
mult înainte de termen planul pe 
anii 1971—1974, realizînd peste pre
vederi o producție suplimentară în 
valoare de 4,5 milioane lei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care își exprimă profunda lor recu
noștință și dragoste față de secreta
rul general al partidului, pentru gri
ja permanentă pe care o poartă tu
turor celor ce muncesc din patria 
noastră, adeziunea nețărmurită la 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Este expri
mată, de asemenea, hotărîrea unani
mă a colectivului unității de a trans
pune în viață documentele ce vor fi 
dezbătute și aprobate de Congresul 
al XI-lea al partidului. (Agerpres)

t V
DUMINICA, 17 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii 

„Daktâri44.
10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11,45 Luna creației ofiginale ro

mânești. Bucuriile muzicii. 
George Enescu. Permanența 
unei semnături.

12,30 De strajă patriei.
ALBUM DUMINICAL

13,00 „Ro/nânie, țara mea de dor44 
— montaj de cîntece patrio
tice. 13,10 Zori de aur — mu
zică ușoară cu tineri inter
pret!. 13,18 Cupletul zilei. 
13,24 Autografe muzicale. 
13.34 Zambia — țara auru
lui roșu. Reportaj. 13,44 Ța
ră mîndră, mîndră floare — 
cîntece și jocuri populare ro
mânești. 13,54 Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea. 14,20 Su
blimul sentiment — Reportaj. 
14,30 Alo, aici e Stroe. 14,38 
Vedete pe micul ecran —

Nana Mouskourl. 14,46 Umor 
de pretutindeni. 14,52 Refre
ne lirice.

15,00 Magazin sportiv.
16.30 Pe apa Crișurilor. Melodii 

populare.
16.45 Coloane ale istoriei. Moldova 

— Țara de Jos.
17,05 Cel mai bun... continuă ! 

Concurs de cultură genera
lă și pregătire multilaterală.

18,05 Drumuri pe cinci continente, 
„în savana africană44 ; Re
zervație naturală ; Spania.

19,00 Reporter ’74.
19.20 1001 de seri : Atenție, copii î
19.30 Telejurnal.
20,10 „Cerul începe la etajul III44 

— o producție a Studioului 
București.

21.30 Desene animate.
21.45 La noi nu-iz nimenea bă- 

trîn. Romanțe șl cîntece de 
petrecere.

22,05 Telejurnal.
22,15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00-11,45 Matineu simfonic.
20,10 Documentar TV : ,,Și-or £1

cît neamul românesc44.
20.20 Luna creației originale româ

nești.
21,40 Mai aveți o întrebare ? Ge

netica în actualitate.
LUNI, 18 NOIEMBRIE 

PROGRAMUL I 
în jurul orei 12,00 — Trans

Două derbiuri - in Capitală și la Arad
® Ieri: Sportul studențesc - Olimpia 0-0 ,

81313’iz SI 91) ISCea de-a 13-a etapă a cămpionatu-
lui divizionar A a fost inaugurată 
ieri după-amiază, cu meciul dintre 
Sportul studențesc și Olimpia Satu- 
Mare, disputat pe stadionul „Steaua" 
din Capitală. Spectatorii — nu prea 
mulți la număr, vremea fiind cam 
mohorîtă, iar ora nu prea potrivită
— au asistat la un joc de mare luptă. 
Cele două formații au dorit să arate 
că victoriile obținute (în mod spec
taculos, in etapa trecută), în fața 
unor echipe de mare și veche repu
tație — Steaua și, respectiv, Dinamo
— nu au fost întimplătoare. Dar, în 
ciuda eforturilor depuse pentru a-și 
adjudeca ambele puncte, nici bucu- 
reștenii, nici sătmărenii nu au reușit 
decît... jumătate din ceea ce-și pro
puseseră ; partida s-a încheiat cu un 
scor „alb" (0—0). Rezultatul avanta
jează pe oaspeți, pentru că... Sportul 
studențesc a ratat (prin Ion Constan
tin) o lovitură de la 11 m. Prin 
punctul cucerit ieri, ei se mențin în 
partea superioară a clasamentului. 
Sportul studențesc rămîne mai de
parte în zona periferică.

Pentru astăzi, unul dintre cele mai 
interesante meciuri se anunță a fi 
cel dintre Dinamo și Universitatea

11

ix/J

Craiova. Pe de o parte, actuălii li
deri, iar pe de altă parte actualii 
campioni. Un meci în care — chiar 
dacă echipa craioveană se află la 
mijlocul clasamentului — forțele par 
a fi la această oră sensibil egale. 
Privit prin această prismă, derbiul 
etapei — programat pe stadionul 
„Dinamo", cu începere de la ora 14 
— rămîne deschis oricărui rezultat. 
Dintre partidele din țară cea mai a- 
tractivă este cea de la Arad: U.T.A. 
și A.S.A. Tg. Mureș — adevărat^, reve
lații ale campionatului în curs — se 
întîlnesc nutrind ambiții similare : 
menținerea în imediata apropiere a 
dinamoviștilor, A.S.A. putîndu-i e- 
găla chiar. Firește dacă se întrunesc 
două condiții : să cîștige la Arad, iar 
dinamoviștii să piardă la București.

Iată și celelalte 6 partide : F.C. 
Argeș-Universitatea Cluj-Napoca (la 
doar 3 zile după ce s-au întilnit în 
„Cupa României" !) ; F.C. Galați- 
Steaua ; C.F.R. Cluj-Napoca-Chimia 
Rm. Vîlcea ; ♦ Politehnica Iași-Jiul 
Petroșani ; Steagul roșu Brașov-Po- 
litehnica Timișoara ; F.C.M. Reșița- 
F.C. Constanța.

I. D.

„Marele premiu 
al Bucurestiului" 

bi? •>
. Astăzi, in -’organizarea Federației 

române de automobilism și karting, 
se reia una dintre cele mai vechi 
competiții de automobilism : „Mare
le premiu al- Bucureștiului". între
cerea — presupunînd o cursă con- 
tracronometru de viteză — se va 
desfășura în cursul dimineții (după 
ora 9), pe un traseu situat în car
tierul Drumul Taberei. Concurenții 
vor avea de străbătut de 6 ori un 
circuit de aproximativ 4 km, por
nind din bd. Drumul Taberei — str. 
Rîul Doamnei — Prelungirea Ghen- 
cea — bd. Alexandru Moghioroș — 
bd. Drumul Taberei (start și sosire — 
blocul „A 10“).

Ieri, concurenții au făcut un an
trenament oficial. Firește, ei au ur
mărit nu atît forța mașinilor, cit re
cunoașterea traseului. Chiar și așa, 
numeroșii spectatori aflați întîmplă- 
tor la fata locului au putut admira 
spectaculozitatea curselor și măies
tria unora dintre cei mai cunoscuți 
ași ai volanului. între aceștia s-au 
aflat Eugen Ionescu-Cristea, frații 
Motoc, Graef Horst, Laurențiu Mol
dovan, Nicolae Leu, Gh. Morassi, 
Cornel Serghiescu, Cornel Căpriță, 
Mircea Rusescu etc.

ÎN CÎTE V A RÎNDURI
• Sala sporturilor din Ploiești va 

găzdui astăzi meciul revanșă dintre 
echipele reprezentative masculine 
de handbal ale României și R. F. 
Germania. Partida va începe la ora 
18,30. Primul joc, disputat vineri in 
Capitală, a fost cîștigat, după cum 
se știe, de handbaliștii români cu 
scorul de 20—18.

o Aseară, în campionatul republi
can masculin de baschet s-au înre
gistrat rezultatele : Politehnica Iași 
— Medicina Tg. Mureș 87—63 ; Po
litehnica București — C.S.U. Galați 
91—75; Rapid — I.C.E.D. București 
70—61 ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Fătul Constanța 76—61 ; Dinamo — 
Universitatea Timișoara 98—76. în 
clasament conduce Dinamo Bucu
rești cu 20 puncte. Astăzi, în sala 
Floreasca, se desfășoară ultimele în- 
tîlniri.

POLO o în localitatea olandeză 
Amersfoort au început întrecerile 
primei grupe semifinale a „Cupei 
campionilor europeni" la polo pe apă.

în primul joc, Dinamo București a 
întilnit formația olandeză Den 
Robben Hilversum, cu care a termi
nat la egalitate : 4—4. într-un alt
meci, M.G.U. Moscova a învins cu 
8—2 echipa Ruda Hvezda Kosice.

în cea de-a doua semifinală, care 
se desfășoară la Budapesta, au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Partizan Belgrad—Pro Recco (Italia) 
8—5 ; O.S.C. Budapesta—Wiirzburg 
(R. F. Germania) 7—2.

HOCHEI ® în turneul internațio
nal de la Geneva, selecționata Elve
ției a întrecut cu 5—2 (3—2, 2—0, 
0—0) formația României; ® Cel de-al 
treilea meci dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Suediei, disputat la 
Praga în cadrul competiției interna
ționale „Cupa ziarului Izvestia", a 
fost cîștigat de hocheiștii ceho
slovaci cu scorul de 8—1 (2—0, 3—1, 
3—0).

TENIS o Turneul internațional de 
tenis pentru „Cupa Dewar" a conti
nuat la Londra cu disputarea parti

delor semifinale. Finala probei de 
dublu bărbați se va disputa între 
cuplul Ilie Nâstase (România) — 
Jimmy Connors (S.U.A.) și perechea 

. Brian Gottfried (S.U.A.)—Raul Ra
mirez (Mșxic) o Echipa de tenis a 
Japoniei conduce cu 2—0 în meciul 
pe care-1 susține la Djakarta cu for
mația Indoneziei, în cadrul zonei 
asiatice a „Cupei Davis", o La 
Montevideo, în cadrul aceleiași com
petiții (zona sud-americană), în me
ciul dintre selecționatele Argentinei 
și Uruguayului scorul este de 2—0 în 
favoarea tenismenilor argentineni.

e Finala turneului internațional 
de tenis de la Manila se va disputa 
între egipteanul Ismail El Shafei și 

zvest-germanul Hans Pohmann. în 
semifinale, El Shafei l-a eliminat 
surprinzător cu 6—4, 7—6 pe austra
lianul John Newcombe, în timp ce 
Pohmann l-a învins cu 6—1, 6—0 pe 
japonezul Kuki.
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misiune directă de la aero
portul internațional Otopeni; 
sosirea președintelui Parti
dului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Re
publicii Zambia, doctor 
Kenneth David Kaunda, îm
preună cu soția, doamna 
Betty Kaunda, care, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, vor 
face o vizită oficială de prie
tenie în România.

16,00 Telex.
16,05 Avanpremiera săptămînil.
16,15 Luna creației originale ro

mânești.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV. In întîmpinarea

Congresului al Xl-leă al 
P.C.R.

19,20 1001 de seri : Atenție, copil I
19.30 Telejurnal.
20,00 Partidul sînt oamenii. Repor- 

• taje.
20.30 Roman foileton „Surorile 

Materassi44. Ultimul episod.
21,40 Revista literar-artistică TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Film serial „Micii burghezi44. 

Episodul 3.
18.10 Avanpremiera săptămînil.

18.20 Film serial pentru copil : 
„Daktari44.

18,45 Bucureștiul, azi.
19,00 Miniaturi muzicale.
19,30 Telejurnal.
20,00 Inscripții pe celuloid : „Ro- 

gojelu44.
20.20 Cîntecul anilor mei. Muzi

că ușoară.
20,35 Desene animate : „Muntele44.
20,40 Reportajul ca document. 

„Cutezanța44.
20,55 Telex.
21,00 Muzee și expoziții.
21.20 Preferințele dv. muzicale... 

sînt și preferințele . noastre I
22,05 Omul de lîngă tine.

c hi © m a
o Dacii : PATRIA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
q întoarcerea Iui Magellan : SCA
LA — 10; 13; 15,45; 18,15; 20,30.
© Ceața : CASA FILMULUI — 10; 
12; 16; 18; 20.
o La patru pași de infinit : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
© Trei scrisori secrete : CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.

© Explozia : BUCUREȘTI — 9,15; 
11,30; 14,15; 17,15; 20.
© Agentul straniu : FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
O „Z“ î FESTIVAL — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30.
© Joe Hill : VICTORIA — 9,30; 12; 
14,45; 17,30; 20,15.
© Conspirația : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Fructele mîniei — 10; 12,15, A- 
tentatul — 14,30; 16,30, Frații — 
18,45, Hoții de biciclete — 20,45 : 
CINEMATECA (sala UNION).
o Alo, Salvarea ! : LUMINA — 
9,15; 11,15; 13,15; 15,30; 18; 20.
© Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 16,15. <
© Tatăl risipitor : DOINA — 11,15; 
13,30; 17,45; 20.
q Secretul cifrului : TIMPURI 
NOI — 9;- 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Cazul Matei : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
q Al șaptelea cartuș : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Sambizanga : FEROVIAR —
9,45; 11,15; 13,30; 16: 18,30: 20,30.
O Vifornița : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15. 
O Puterea și Adevărul : BUZEȘTI
— 9; 12,30; 16,30; 19,30.
o Tudor: DACIA — 9; 12,30; 16; 
19,30.
e Proprietarii : BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15, PACEA — 16; 18; 20.

în același timp se 
va încheia construi
rea ansamblului arhi
tectonic din piața 
Marx-Engels odată cu 
terminarea, în 1976, a 
Palatului Republicii, 
impozant edificiu cu 
fațade din marmură 
albă, cu o sală a con
greselor cu 5 000 de 
locuri.

Constructorii și ar
hitecții trebuie să rea
lizeze rapid, economic 
și la un înalt nivel 
calitativ un uriaș vo
lum de lucrări. In 
acest scop a fost ini
țiat un concurs repu
blican al arhitecților 
pentru cele mai bune 
proiecte, în timp ce 
Academia de con
strucții, școlile supe
rioare și institutele 
fac cercetări de per
spectivă, elaborează 
prognoze, studiază ex
tinderea folosirii pre- s 
fabricatelor și noi teh
nologii.

în acest cadru, car
tierul Weissenseer ( 
Weg, de care amin- ’ 
team mai sus, este, 
totodată, și un vast 
cimp de experiență 
pentru construcții pe 
scară industrială. Ex
periența căpătată aici 
va fi de un mare aju
tor în construirea ce
lorlalte cartiere. în. 
transformarea Berli
nului într-o metropo
lă socialistă înflori
toare.

C. VARVARA

„Cetatea științei" de pe 
colinele Ryong Nam

Un milion de metri 
pătrați : pe această 
impresionantă supra
față ce se întinde in 
jurul splendidei coli
ne Ryong Nam se 
desfășoară edificiile 
Universității „Kim Ir 
Sen" din Phenian. Aici, 
luminoasa bibliotecă, 
cu 1200 de locuri 
și care , adăpostește 
2 000 000 de volume, 
dincolo, clădirea Fa
cultății de științe na
turale ; nu departe, 
blocul cu 22 etaje 
destinat facultăților de 
științe sociale, apoi 
căminele, în care lo
cuiesc peste 70 la sută 
din studenți, terenu
rile de sport etc. In
tr-o convorbire, Tsî 
Chiang Iile, prorector 

.al universității, ne vor
bește pe larg despre 
corelarea învățămân
tului, îndeosebi în anii 
din urmă, cu activi
tatea celor mai de 
seamă unități econo
mice și d.e producție 
din țară. In scopul 
dezvoltării pe o treap
tă mai înaltă a eco
nomiei naționale, al 
înfloririi in continua
re a culturii se urmă
rește ridicarea, pînă 
la sfârșitul actualului 
plan de șase ani, in

1975, a numărului de 
cadre cu pregătire su
perioară la un milion.

Sarcina este uria
șă, dar nu imposibil 
de realizat, dacă se 
au in vedere rezulta
tele dobindite pînă 
acum. Dacă in mo
mentul' înființării sale 
universitatea nu avea 
decît' doua~facultăți du 
60 de cadre superioa
re, astăzi, în cele 12 
facultăți, ce dispun de 
140 de institute și 50 
de laboratoare. 3 500 
de profesori, savanți, 
academicieni, doctori 
pregătesc 12 000 de 
studenți la cursu
rile de zi și alți 5 000 
la cursurile serale sau 
fără frecventă.

Studenți, cadre di
dactice, profesori și 
cercetători pe care 
i-am întilnit in labo
ratoarele de fizică a- 
tomică pentru stu
dierea fenomenelor e- 
lectromagnetice și a 
structurii metalelor 
sau în laboratoarele 
de biofizică sau bio
chimie ne-au vorbit 
cu îndreptățită min- 
drie despre aparatele 
și calculatoarele elec
tronice, despre insta
lațiile perfecționate de 
care dispun aici și pe

care le-au creat. In
cea mai mare parte, 
ei înșiși. Pentru ei,
cea mai mare mindrie 
o constituie rezultate
le acelor studii care, 
prințr-o fructuoasă 
colaborare cu diver- 

• se- colective de oa- 1 
meni-iai - muncii, și-au 
găsit aplicare în cele 
îhai" importante ra- 
miurT'âle-Tiîdilstrlei și 
agriculturii tării.

Devenită adevărat 
centru, productiv. Uni
versitatea din Phenian 
asigură, alături de toa
te cele aproape 150 de 
institute de învățământ 
superior din R.P.D. 
Coreeană, o reală și 
valoroasă simbioză a 
descoperirilor știin
țifice și tehnice cu e- 
fortul creator pe care 
îl desfășoară, zi de zi, 
pe tot cuprinsul țării, 
poporul coreean, sub 
conducerea partidului.

Organic integrată 
realităților țării, ce
tatea universitară din 
capitala R.P.D. Coree
ne continuă, an de 
an, să-și întregească 
contururile, înscriin- 
du-se ca o prezentă 
tot mai pregnantă în 
fizionomia materială 
și spirituală a țării. .

Ilie TECUȚA

Noi produse meșteșugărești pentru fondul pieței
Cooperația meșteșugărească 

din județul Alba înscrie în cen
trul activității sale preocuparea 
constantă pentru valorificarea 
resurselor locale de materii pri
me, a îndeletnicirilor tradiționa
le de pe aceste meleaguri, în 
realizarea de noi produse desti
nate fondului pieței. De curînd, 
cooperativa „Meșteșugarul" Te- 
iuș a deschis în comuna Stremț 
(în apropierea căreia există mari 
cantități de calcar) o vărărie cu 
o capacitate lunară de 30 tone 
de var. Pentru arderea calcaru
lui se folosește praf de cărbune 
prin pulverizare după un pro
cedeu original. De asemenea, U- 
niunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești Alba a pregă
tit o colecție care cuprinde 100 
de noi produse. Marea majorita-

te a acestor produse care ur
mează să intre în fabricație anul 
viitor se realizează pe baza re
luării unor vechi îndeletniciri 
meșteșugărești locale. Astfel, se 
va produce o gamă largă de 
vase din ceramică de Săsciori 
— centru cunoscut în produce-' 
re de ceramică — o largă se
rie de țesături cu alesături, țo- 
luri din lină din zona munților 
Apuseni, covoare din lină date 
la viitoare, covoare din deșeuri 
de blană, oglinzi cu ornamen
te, precum și articole de maro- 
chinărie, încălțăminte etc! A- 
ceastă preocupare a adus 
perativelor meșteșugărești 
Alba succese importante în 
lizarea sarcinilor de plan.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteil"
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© Vremea zăpezilor : UNIREA — 
15,45; 18; 20,15.
a Pădurea pierdută : LIRA — 
15,15; 17,45; 20,15.
q Asediul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
© Facerea lumii : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
q Porțile albastre ale orașului : 
GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
o Frații Jderi ; COTROCENI — 
15,30; 19.
© Capcana : CRÎNGAȘI — 16;
18,45, COSMOS — 15,30; 18; 20,15. 
© Departe de Tipperary : FLO
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
o întîlnire la vechea moschee : 
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Tunurile din Navarone : VII
TORUL — 15,30; 19.
© Mihai Viteazul : GLORIA — 9; 
12,30; 16; 19,15.
o Torino negru : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Un comisar acuză : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Iarna fierbinte : MOȘILOR — 
16; 18; 20.
© Decolarea : POPULAR — 15,30; 
18.
0 Setea : MUNCA — 15,30; 19.
a Bariera : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Batalionul invizibil : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20.

© Războiul minelor : ARTA — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Ultima luptă : VITAN — 15; 
17,45; 20,30.
© Moartea unui birocrat : MO
DERN — 9; 11; 13; 16; 18; 20.
© Odiseea generalului Jose : RA
HOVA — 16; 18; 20.
a Comoara din Vadul vechi : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
o Ciprian Porumbescu : FLA
MURA — 9; 12; 16; 19.
O Capcană pentru general: CLU
BUL UZINELOR REPUBLICA — 
16; 18; 20.

teatre
© Teatrul Național București (sa
la mică) : Părinții teribili — 19,30. 
© Opera Română : Motanul în
călțat — 11, Carmen — 19.
o Teatrul de operetă : Răspîntia 
— 10,30, Mătușa mea, Faustina — 
19,30.
© Teatrul de comedie : Preșul — 
10, O noapte furtunoasă — 15, Vol- 
pone — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — io. Intre 
noi doi n-a fost decît tăcere —

15, Intr-o singură seară — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tinărului „W“ — io, 
Tranzit — 15, Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 19.30.
© Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 10,30, Vreți să jucați cu 
noi ? — 15,30, Cu cărțile pe față
— 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Lady X — io, Bărbați 
fără neveste — 15,30, Hotelul as
tenicilor — 19,30, (sala Studio) : 
Piticul din grădina de vară —10,30, 
Șoc la mezanin — 15; 19.
© Teatrul Ciulești : Cine ucide 
dragostea — 10, Marea expediție
— 19,30.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu44 : Piruete muzicale
— 10; 19,30.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale44 : Procese — 20.
o Teatrul „Ion Creangă44 : Păpușa 
cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioara — 10, Nota zero la 
purtare — 19.30.
® Teatrul Țăndărică : O poveste 
■cu cîntec — 10; 12.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Flacăra lui august — 
19,30.
© Circul de stat : Marele spec
tacol — 10; 16; 19,30.
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Lucrările Adunării Generale 
a O. N. U.

DEZBATERILE ÎN PROBLEMA PALESTINEI
NAȚIUNILE UNITE 16 - Cores

pondentul nostru transmite : Vineri 
după-amiază, în plenara Adunării 
Generale a O.N.U. au continuat dez
baterile asupra „problemei Palesti
nei".

Osman Jelle, reprezentantul Soma
liei, a subliniat că recunoașterea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinean este parte inte
grantă a oricărei soluții a conflictului 
din Orientul Apropiat.

Zoheyr Al-Mufti, reprezentantul 
Iordaniei, a reafirmat hotărîrea gu
vernului țării sale de a continua să 
sprijine cu fermitate cauza poporului 
palestinean în eforturile acestuia de 
a-și dobîndi drepturile și de a-și so
luționa problemele în conformitate 
cu prevederile Cartei Națiunilor 
Unite.

A urmat Ia cuvțnt reprezentantul 
Iugoslaviei, Iakșa Petrici, care a 
subliniat că, prin invitarea repre
zentanților legitimi ai poporului pa
lestinean la dezbaterea acestei ches
tiuni, s-a creat o nouă condiție esen
țială de lansare a unor eforturi ma
jore pentru reglementarea problemei 
în dezbatere. A sosit timpul, a ară
tat vorbitorul, pentru accelerarea e- 
fort.urilor spre edificarea păcii în 
Orientul Apropiat.

Medoune Fall, reprezentantul Se
negalului, a cerut să se treacă de 
la acordurile de dezangajare a tru
pelor, la identificarea soluției con
flictului. incluzînd recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean. O astfel de soluție tre
buie fondată în întregime pe preve
derile rezoluțiilor Națiunilor Unite 
in această chestiune, prevederi care

trebuie respectate și transpusa In 
viață.

Imre Hollai, reprezentantul Unga
riei, a vorbit despre necesitatea 
transpunerii in viață a legalității in
ternaționale, relevînd că trebuie 
adoptate măsuri efective de natură 
să ducă în mod real la aplicarea re
zoluțiilor Consiliului de Securitate in 
problema Orientului Apropiat. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru relua
rea negocierilor de la Geneva și par
ticiparea la negocieri cu drepturi e- 
gale a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei.

Peter Florin, reprezentantul R. D. 
Germane, a declarat că cheia solu
ționării conflictului din Orientul A- 
propiat și a rezolvării problemei Pa
lestinei este retragerea tuturor tru
pelor israeliene de pe teritoriile a- 
rabe ocupate prin forța armelor și 
restabilirea în drepturi a poporului 
palestinean. Vorbitorul a arătat că a- 
ceste obiective nu se pot realiza de- 
cjt la masa tratativelor, la care tre
buie să se țină seama de principiile 
coexistenței pașnice a statelor din 
zonă.

Iakov Malik, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la Națiunile Unite, a decla
rat că guvernul sovietic s-a pronun
țat constant in favoarea stabilirii u- 
nei păci juste și durabile în Orientul 
Apropiat, în care să se țină seama de 
drepturile legitime ale tuturor state
lor și popoarelor din zonă. Vorbito
rul a salutat participarea delegației 
palestinene la dezbaterile din cadrul 
Adunării Generale, subliniind că U- 
niunea Sovietică va continua să a- 
corde tot sprijinul și ajutorul necesar 
poporului palestinean și celorlalte 
popoare arabe în lupta' lor justă.

Rezoluții adoptate la încheierea lucrărilor 
Conferinței mondiale a alimentației

ROMA 16 — Corespondentul nostru 
transmite : Adunarea plenară a Con
ferinței mondiale a alimentației a 
adoptat, în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă, primele rapoarte și re
zoluții finale. După ce și-a exprimat 
acordul față de raportul celei de-a 
II-a comisii, plenara a aprobat trei 
rezoluții privind : crearea unui sis
tem mondial de informații agro-ali- 
mentare, politica de rezerve cerealie
re și îmbunătățirea ajutorului ali
mentar. Prima rezoluție invită toate 
guvernele să furnizeze, în deplinul 
respect al suveranității naționale, 
orice informație utilă pentru apre
cierea situației alimentare mondiale, 
în scopul de a se putea înfrunta 
rapid crizele alimentare și perioadele 
de penurie, Cea de-a doua rezoluție 
invită guvernele să sprijine și să 
pună în practică indicațiile privitoa
re la angajamentul internațional pri
vind securitatea alimentară mondia
lă, elaborat de F.A.O. Documentul 
recomandă crearea unui sistem de 
rezerve alimentare, administrate de

fiecare țară, dar coordonate prin in
termediul unor consultări interguver- 
namentale. A treia rezoluție reco
mandă tuturor țărilor donatoare să-și 
planifice ajutorul lor alimentar, fixînd 
un obiectiv global minim anual de 10 
milioane tone de cereale ; rezoluția 
reafirmă principiul că ajutoarele nu 
trebuie să fie utilizate ca presiuni 
politice la adresa statelor.

Simbătă, adunarea a adoptat rapor
tul celei de-a III-a comisii, precum 
și rezoluția acesteia referitoare la co
merțul internațional cu produse agro- 
alimentare. Documentul invită toate 
guvernele să coopereze pentru sus
pendarea progresivă a obstacolelor și 
practicilor discriminatorii care stau 
în fața comerțului internațional. Re
zoluția recomandă, în același timp, 
adoptarea de măsuri pentru creșterea 
participării țărilor în curs de dez
voltare la comerțul internațional, îm
bunătățind accesul produselor agri
cole și alimentare ale acestor țări pe 
piețele industrializate.

România preconizează măsuri îndreptate spre instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale

ÎN PREAJMA CONGRESULUI P. C. R.

Manifestări consacrate 
țării noastre

MOSCOVA. — La casa ziariștilor 
din Moscova a fost deschisă expozi
ția de fotografii „România astăzi — 
în ajunul celui de-al XI-Iea Con
gres al P.C.R.". Fotografiile redau 
aspecte sugestive din opera de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, sub conducerea 
P.C.R.

BERLIN. — în capitala R.D.G. s-a 
deschis expoziția foto-documentară 
„Arhitectura în Republica Socialistă 
România". Vernisajul a avut loc în 
prezența președintelui Uniunii Arhi- 
tecților din R. D. Germană, prof. dr. 
arh. Edmund Collein, care, în cuvîn
tul său, a evidențiat succesele obți
nute de poporul român^ în cei trei
zeci de ani de construcție a socialis
mului și in întîmpinarea Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

LIMA. — în cadrul manifestărilor 
organizate în Peru in cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, Ia Arequipa a avut 
loc, între 4 și 11 noiembrie — „Săp- 
tămîna culturii românești". La com

plexul cultural „San Francisco" din 
acest oraș a fost deschisă o expo
ziție. Un recital de poezie, susținut 
de scriitori locali, a cuprins versuri 
ale poeților români, în traduceri de 
Pablo Neruda și Rafael Alberti. La 
Universitatea națională „San Au
gustin" au fost prezentate filme do
cumentare românești ; la televiziune 

' au fost prezentate expuneri despre 
realizările României.

Conducerii „Institutului de studii 
peruane" i-au fost înmînate de către 
Ambasada română lucrări ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pro
iectul de Program al P.C.R., precum 
și o serie de volume despre dezvol
tarea contemporană a României. 
Directorul institutului, dr. Josă Ma
tos' Mar, a mulțumit cu căldură pen
tru volumele donate.

HELSINKI. — La cinematograful 
„Capitol" din Helsinki au fost or
ganizate „Zilele filmului românesc". 
Cu acest prilej au fost prezentate 
filmele „Porțile albastre ale orașu
lui", „Nunta de piatră" și o serie de 
filme de animație și turistice.

Deschiderea Congresului Partidului Socialist Belgian

p[ PRETUTINDENI
© PREVENIREA PO

LUĂRII PE SCARĂ IN
TERNAȚIONALĂ. Un pr°- 
iect pentru prevenirea interna
țională a poluării marine și a 
efectelor ei a fost elabo
rat de către comitetul ocea- 
nologic al U.R.S.S. Cerce
tările sovietice din ultimul 
timp au arătat că în Atlanticul 
de nord, precum și-n mările eu
ropene, concentrația de produse 
petroliere, de derivați ai mercu
rului și a altor substanțe po
luante depășește norma admisă. 
Cele mai afectate zone sint Ma
rea Nordului, Marea Tireniană 
și Golful Biscaya. Păstrarea pu
rității mărilor va putea deveni 
cu adevărat efectivă, a declarat 
un membru al comitetului ocea- 
nologic, numai atunci cînd toate 
țările vor face pași concreți 
pentru împiedicarea deversării 
de reziduuri în ape.

• INOVAȚIE
PEDICĂ. Cu două

ORTO-
decenii în

„Marea Adriatică trebuie 
să rămina o zonă a păcii" 

Notă iugoslavă in legătură 
cu manevrele navale 

ale unor țări din N.A.T.O.
BELGRAD 16 (Agerpres). — Potri

vit agenției Taniug, ambasadorii și 
însărcinații eu afaceri ai Angliei, Ita
liei, S.U.A. și Turciei la Belgrad au 
fost invitați, vineri, la Slavoliub Pe- 
trovici, asistent al secretarului fede
ral iugoslav pentru afaceri externe, 
care le-a remis o notă în legătură cu 
manevrele ținute, între 9 și 16 no
iembrie, în Marea Adriatică, de for
țele navale ale Italiei, Angliei. S.U.A. 
gi Turciei — țări membre ale N.A.TiO.

Cu acest prilej. ’ Petrovici a decla
rat că este prima dată cînd. în.Ma
rea Adriatică, au loc manevre navale 
ale unei alianțe militare și a subli
niat că Iugoslavia, care se opune cu 
hotărire încertărilor de transformare 
a Mării Adriatice intr-o zonă de 
exerciții militare, iși menține in mod 
term poziția că Marea Adriatică tre- 
fouie să rămînă o zonă ă păcii.

Exprimînd profunda, nemulțumire 
ți îngrijorare a guvernului iugoslav 
in,legătură cu ținerea; recentelor ma* 
nevre, Petrovici a cerut ca țările 
participante să se abțină, în viitor, 
de la acțiuni de acest fel.

În favoarea păcii 

si reconcilierii 

în Vietnamul de sud 

Un interviu 
al lui Nguyen Huu Tho

VIETNAMUL DE SUD 16 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat 
postului de radio Havana și reluat de 
agenția V.N.A., Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare, pre
ședintele Consiliuluii Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
s-a referit Ia eforturile depuse de 
G.R.P. în direcția apărării Acordului 
de la Paris, a păcii în Vietnamul de 
sud, Nguyen Huu Tho a arătat, prin
tre altele, că în condițiile create de 
politica războinică, reacționară, a lui 
Thieu, populația sud-vietnameză din 
zona aflată sub controlul saigonez 
participă la o viguroasă mișcare de 
luptă împotriva corupției și a dicta
turii, pentru înlăturarea lui Thieu, 
pentru libertăți dferhocrâtice și ame
liorarea condițiilor de viață, pentru 
reconciliere și înțelegere națională.

GENEVA 16 (Agerpres). — In or
ganele de Lucru ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa 
s-a realizat un acord asupra unei 
formulări prin care se subliniază că 
statele vor acționa pentru reducerea 
sau eliminarea progresivă a obstaco
lelor de orice natură din domeniul 
schimburilor comerciale. In subcomi
sia pentru cooperarea industrială, 
unde lucrările se apropie de sfîrșit, 
s-a adoptat o prevedere prin care se 
recomandă încheierea de acorduri bi
laterale specifice pe probleme eco
nomice de interes comun, care să 
permită promovarea unor forme cit 
mai diversificate de cooperare in
dustrială.

In plenara Comisiei a doua, în care 
se elaborează preambulul general al 
cooperării economice, au fost aduse

în discuție noi teme și preocupări 
majore de interes comun menite să 
contribuie la ameliorarea raporturilor 
economice internaționale. în inter
venția sa, reprezentantul român s-a 
pronunțat pentru inițierea și adop
tarea de măsuri de natură să per
mită instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Pe această 
bază, a subliniat vorbitorul, se poate 
ajunge la reducerea și lichidarea 
treptată a decalajelor economice, teh
nice și științifice care separă țările 
în curs de dezvoltare de cele puter
nic industrializate și, implicit, la asi
gurarea prosperității tuturor popoare
lor.

In legătură cu aceste propuneri, ou 
luat cuvîntul și au făcut comentarii 
preliminare reprezentanții Iugosla
viei, Canadei, Olandei și S.U.A.

BRUXELLES 16 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Bruxelles 
s-au deschis, sîmbătă, lucrările Con
gresului Partidului Socialist Belgian.

Congresul, la care participă repre
zentanți ai tuturor federațiilor socia
liste din Belgia, va dezbate principa
lele opțiuni ideologice șl de luptă 
practică pentru înnoiri democratice, 
pentru progres social multilateral.

La congres participă delegați și ob-, 
servatori ai partidelor socialiste, ai 
unor partide comuniste, ai mișcărilor 
care militează pentru reforme in 
structura societății, pentru progres, 
din Europa și din alte continente.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Mihai Daiea, 
membru supleant al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R. 
Cu acest prilej, tovarășul Mihai Da
iea a înmînat Congresului P.S.B. me
sajul de salut al Comitetului Central 
al P.C.R.

★
Tovarășul Mihai Daiea- a avut o 

intîlnire cu o delegație a P. C. din 
Belgia formată din tovarășii Jean 
Blume și Auguste Duchateau, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. în cursul. întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a avut loc un schimb 
de vederi privind raporturile priete
nești existente între cele două par;- 
tide, precum și unele aspecte ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

urmă, o specialistă daneză a re
marcat ținuta corporală de o 
armonie desăvîrșită a indienilor 
din zona Amazonului. Cercetînd 
urmele de pași pe care aceștia 
le lăsau pe nisip, a constatat că 
partea posterioară a labei pi
ciorului, respectiv călcîiul, se a- 
funda mult mai mult decît par
tea anterioară, degetele. După 
ani de studii, ea a pus la punct 
un tip de încălțăminte care 
permite purtătorului să meargă 
în același fel ca și indienii a- 
mintiți. Denumiți „earth shoes" 
(încălțăminte naturală), acești 
pantofi au, după cit se afirmă, 
efecte miraculoase : ei corijează 
postura defectă, readuc la pozi
ția normală umerii căzuți, ame
liorează circulația sanguină și 
favorizează o mai bună respi
rație, eliminînd. totodată, sen
zația de oboseală a regiunii dor
sale, la capătul unei zile de 
muncă.
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agențiile de presă transmit :
Președintele Gerald Ford 

intenționează să candideze pentru 
funcția supremă la alegerile prezi
dențiale din 1976 — a anunțat secre
tarul de presă al Casei Albe, Ronald 
Nessen. După cum menționează a- 
genția Associated Press, Gerald Ford 
este prima personalitate politică a- 
mericană care iși anunță intenția 
fermă de a-și depune candidatura la 
viitoarele alegeri prezidențiale.

Criza de guvern din Ita
lia. Practic, misiunea de formare a

ESS

Crearea Agenției internaționale pentru energie
PARIS 16 (Agerpres). — 'Consiliul 

O.E.C.D, (Organizația pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare), întru
nit la Paris, a aprobat propunerea 
americană privind crearea' Agenției 
internaționale pentru energie. Aceas
tă inițiativă a fost sprijinită de 21 
din cei 24 de membri ai O.E.C.D. — 
Franța, Finlanda și Grecia abținîn- 
du-se de la vot. Agenția va cuprinde 
16 state membre ale O.E.C.D. — țările 
Pieței comune (în afară de Franța), 
S.U.A.. Japonia, Canada. Austria, 
Elveția. Suedia, Turcia și Spania. 
Alta cinci țări — Australia, Noua

Zeelandă, Portugalia, Islanda și Nor
vegia — deși au votat în favoarea 
creării agenției, din diferite rațiuni 
nu âu aderat imediat ia aceasta — 
a precizat un purtător de cuvint al 
O.E.C.D.

Scopul noului organism este de a 
oferi membrilor cadrul pentru o 
cooperare strînsă în vederea asigu
rării necesarului de produse petro
liere in caz de criză, prin reducerea 
consumului și livrarea reciprocă de 
produse petroliere, în cazul in care 
unul dintre parteneri se află intr-o 
situație dificilă.

unui nou guvern, încredințată, la 29 
octombrie lui Aldo Moro, .a eșuat — 
informează France Presse. Socialist- 
democratiCii au respins propunerile 
premierului desemnat vizma forma
rea unui' guvern minoritar democrat- 
creștin, care ar fi urmat să primeas
că in parlament sprijinul socialiști
lor, al socialist-democraticilor și ai 
republicanilor.

Premierul desemnat al
Turciei, senatorul independent
Sadi Irmak, a declarat după o con
vorbire avută cu președintele Repu
blicii, Fahry Koriitiirk, că s-a hotă- 
rît să formeze un guvern și că va 
prezenta într-o zi sau două lista ca
binetului său. Deși nici unul dintre 
partidele politice nu a acceptat să

participe la un guvern de coaliția 
condus de senatorul Sădi Irmak, a- 
cestea nu au exclus totuși acordarea 
unui vot de incredero premierului 
desemnat.

Președintele Franței, Va_ 
levy Giscard d’Estaing, l-a primit, 
vineri, pe primul ministru al Sue
diei,. Olof Palme. în cursul convor
birii, care a aVut loc cu acest prilej, 
ait fost (abordate probleme de politică- 
externă, între carp cele referitoare 
la Orientul Apropiat, precum și si
tuația energetică mondială.

Președintele Tunisiei, Ha_ 
bib Bourguiba. aflat Intr-o vizită 
particulară în Franța, a avut, vineri, 
o întrevedere cu președintele Fran
ței', Valery Giscard d’Estaing. Cei 
doi șefi de stat s-au referit la rela
țiile franco-tunisiene și la o serie de 
probleme privind situația interna
țională, un accent deosebit punîn- 
du-se pe evoluția conflictului din 
Orientul Apropiat și pe criza mon
dială deenergie.

piere de Nicosia, a fost eliberat și a 
sosit în sectorul grec al capitalei 
cipriote. Restul ciprioților greci vor 
fi eliberați în decurs de cîteva zile 
în grupuri compuse din aproximativ 
100 de persoane.

0 mare manifestație de 
protest a avut 'oc vineri 'a Paris 
față de: intervenția forțelor de poli
ție -în oficiile PlT.T., in timpul gre
vei salariaților din acest sector. Ma- 
nifestanții purtau pancarte, cerînd 
„respectarea dreptului la grevă și 
la libertăți sindicale".

Alegeri municipale și 
comunale parțiale Ee desfă- 
șoară azi și mîine în mai multe pro
vincii din Italia. Cei peste un milion 
de alegători urmează să desemneze 
pe membrii consiliilor locale din- 
tr-un număr de 406 comune, precum 
și pe cei ai consiliului provincial din 
Avellino.

Impotriva represiunilor 
din Chile. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și președin
tele celei de-a XXIX-a sesiuni a 
Adunării Generale, Abdelaziz Boute- 
flika, au cerut juntei militare de la 
Santiago de Chile să pună în apli
care, fără întîrziere, prevederile re
zoluției adoptate recent de O.N.U. in 
legătură cu apărarea drepturilor 
omului în Chile. După cum se știe, 
rezoluția Adunării Generale con
damnă acțiunile represive din Chile 
și cere juntei militare să înceteze 
teroarea, să elibereze pe deținuții 
politici și să restabilească drepturile 
și libertățile omului în această țară.

. 'LWhlP' ■ ' :
Reuniunea Comitetului 

internațional al opiniei pu
blice pentru securitate și 
cooperare în Europa 3 avut 
loc la Bruxelles. Au participat de
legați din 20 de țări, printre care și 
România, precum și reprezentanți a 
11 organizații internaționale. Reu
niunea a prilejuit abordarea unor 
probleme ale situației politice în 
Europa, din punctul de vedere al 
realizării pe continent a unui climat 
de reală securitate și cooperare în
tre toate statele.

® MARSEILLEZA IN 
VERSIUNE NOUĂ. De a' 
cum înainte, deschiderea cere
moniilor oficiale cu caracter na
țional, inclusiv a marilor reu
niuni sportive — care vor avea 
loc în capitala Franței — va fi 
însoțită de intonarea unei Mar- 
seilleze schimbate, cu un ritm 
mai lent și din care tobele au 
fost eliminate. Noua variantă a 
imnului național este conside
rată a fi mai lirică și mai so
lemnă decit tradiționala Mar- 
șeilleză.

• BĂTRÎNUL
REA. Josă Tapia

Șl
din

MA-
Bilbao

(Spania) a stabilit, în apele 
insulei Tenerife, un nou record 
european în pescuitul tonului, cu 
o captură în greutate de 350 kg. 
Pentru a trage peștele în am
barcațiune au fost necesare trei 
ore. „A fost o luptă titanică 7- 
a declarat Tapia. La sfîrșit, 
eu și fratele meu eram com
plet epuizați". Așadar, „Bătrînul 
și marea", într-o nouă versiune. 
Numai că de data aceasta cu un
efirșit fericit.

Primul grup din cei 1 400 
de ciprioți greci,în princIpal 
persoane în vîrstă, deținuți de for
țele turcești in două sate din apro-

I DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Azi, în Grecia,
alegeri parlamentare

După o întrerupere 
de 10 ani, cetățenii cu 
drept de vot (6 008 842 
dintre care 2 997 166 
bărbați și 3 011 676 
femei) sint chemați 
astăzi să desemne
ze o reprezentantă 
națională nouă, a că
rei primă misiune va 
fi conturarea cadrului 
constituțional adecvat 
instaurării unei vieți 
publice democratice, 
dezvoltării economico- 
sociale a țării.

Majoritatea observa
torilor sint de acord 
în a aprecia că de re
zultatul alegerilor de
pinde soluționarea 
multor aspecte'- legate 
de interesele vitale ale 
poporului grec, cum 
sint : curățirea apara
tului de stat de ele
mentele legate de fosta 
juntă militară, stabi
lirea. conținutului con
cret al formei de gu- 
vernămînt, depășirea 
dificultăților actuale și 
reimpulsionarea eco
nomiei, trasarea linii
lor politicii externe. 
Altfel spus, modul cum 
vor fi reglementate a- 
ceste mari probleme cu 
care este confruntată 
Grecia, ieșită de mai 
puțin de patru luni din 
lunga noapte a unei 
dictaturi militare, de
pinde într-o largă mă
sură de componența 
viitorului parlament.

Pentru cele 300 de 
mandate concurează 
1 426 de candidați, re- 
prezentînd 39 de par
tide și grupări poli
tice, din care însă cele 
mai multe cu o influ
ență strict locală. Prac
tic, alegerile sint dis- 

K______ _____________

putate de patru for
malii care prezintă 
candidați în toate cele 
56 de circumscripții e- 
lectorale ale țării : 
Noua Democrație, a 
premierului Constan
tin Caramanlis, Uniu
nea de Centru-Noile
forțe, condusă de 
Ghiorghios Mavros, 
Mișcarea Socialistă 
Panelenă (PASOK),
înființată de Andreas 
Papandreu, și coaliția 
Stingă Unită, cu o 
conducere colectivă.

în grade diferite, 
desigur, aceste for
mații s-au preocupat 
să se prezinte in fața 
electoratului cu ele
mente programatice și 
cu cadre noi, cores
punzător evoluțiilor 
intervenite in viața 
politică a țării, afir
mării tot mai puter
nice a necesității unui 
curs nou, îndreptat 
spre stabilitate poli
tică, progres social-e
conomic și o democra
ție reală. în discursul
rostit vineri 
încheierea 
electorale, 
Constantin

seara, la 
campaniei 
premierul 
Caraman

lis 3-a pronunțat pen
tru „asigurarea inde
pendenței naționale, a 
securității și demnită
ții naționale" — ca 
obiective prioritare în 
domeniul politicii ex
terne.

Este știut că în con
textul afirmării ten
dințelor înnoitoare a. 
avut loc, după cum 
se' știe, legaliza
rea Partidului Comu
nist din Grecia, care, 
pentru prima dată 
după 35 de ani de in

terdicție, și-a putut 
confrunta deschis pro
gramul — in cadrul 
Stingii Unite — cu 
platformele celorlalte 
forțe politice aie țării, 
dind campaniei in ve
derea alegerilor de as
tăzi un plus de pro
funzime și dinamism. 
„Stingă unită, subli
nia Ilias Iliou, mem
bru al secretariatului 
coaliției, in cuvîntarea 
la marele miting de la 
13 noiembrie, oferă 
poporului grec expe
riența și maturitatea 
oțelite in lupte și pri
vațiuni, ca și vigoarea 
și entuziasmul pe care 
cel mai de nădejde și 
cel mai dinamic sector 
al său, muncitorii, l-au 
manifestat totdeauna 
pentru ideile noi — de 
aceea, prezența unei 
stingi unite puternice 
în parlament va con
stitui o garanție pen
tru sprijinul ferm al 
unor programe cu a- 
devărat pozitive". Ob
servatorii de La Atena 
apreciază unanim că 
Stingă Unită, expri
mînd vederile și cerin
țele maselor largi 
populare, a prezentat 
electoratului progra
mul cel mai concret și 
coerent.

Emiterea unor pro
nosticuri asupra rezul
tatelor este Îngreunată 
de anumiți factori. In
tervalul de cînd nu 
s-a mai ținut un scru
tin parlamentar este 
foarte mare, iar parti
dele ce se înfruntă 
sint, totuși, altele de- 
cît cele tradiționale. O 
mare necunoscută o 
constituie preferințele

pe care le vor mani
festa cei peste 500 000 
de tineri care vor vota 
astăffl pentru prima 
dată. în sfîrșit, repre
zentarea in parlament 
va fi foarte mult in
fluențată de sistemul 
foarte complicat elec

toral — așa-numitul 
sistem proporțional în
tărit — care dezavan
tajează coalițiile, în 
primul rînd Stingă U- 
nită. Deocamdată, sin
gura certitudine o con
stituie faptul că parla
mentul ce va fi ales

astăzi se va întruni, in 
prima sa ședință, luni, 
9 decembrie, la o .zi 
după referendumul a- 
supra formei de stat 
constituționale a Gre
ciei.

I. BADEA

L0NDRA’ Noul buget și 
perspectivele situației economice

CONGRESUL P.S.U. DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL
BERLINUL OCCIDENTAL 16. — 

Corespondentul nostru transmite : 
Vineri după-amiază și-a început lu
crările cel de-al IV-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Berli
nul Occidental, consacrat, în special, 
pregătirii alegerilor pentru Camera 
deputaților și pentru adunările re
prezentanților din districtele orașu
lui, alegeri care vor avea Ioc la 2 
martie 1975. Președintele partidului, 
Gerhard Danelius, a analizat dez
voltarea partidului de la cel de-al 
lll-lea congres și a făcut o expu
nere de motive asupra programului 
electoral al Partidului Socialist Unit 
din Berlinul Occidental. Vorbitorul 
a arătat că obiectivele de luptă 'ale 
partidului constau în îmbunătățirea 
imediată a situației muncitorilor și 
funcționarilor.

PLENARA C. C.
AL P. C. FRANCEZ
PARIS 16 (Agerpres). — La Pa

ris a avut loc o plenară a C.C. al 
Partidului Comunist Francez, în ca
drul căreia au fost examinate sar
cinile ce stau în fața comuniștilor 
francezi înaintea celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.F.

în cuvîntarea rostită la plenară, 
secretarul general al P.C.F.. Georges 
Marchais, a accentuat necesitatea u- 
nității forțelor de stînga, pe baza 
programului comun de guvernămint, 
în scopul satisfacerii revendicărilor 
fundamentale ale oamenilor muncii 
francezi.

Plenara a stabilit ca Roland Leroy, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.F., să fie și director 
al ziarului L’Humanite, în locul lui 
Etienne Fajon, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.C.F., 
care va răspunde de problemele 
muncii educative în cadrul partidu
lui.

® DISPUTĂ INTRE 
OBSCURANTISTI SI A- 
DEPȚI Al ÎNNOIRILOR. 
Presa americană se ocupă pe 
larg în aceste zile de tulbură
rile din districtul Kanawha 
(statul Virginia de vest). Inci
dentele durează de două luni, 
dar, în ultimele zile, au cunos
cut o virulență sporită, ducînd 
la ciocniri grave. Pricina agita
ției o constituie un șir de ma
nuale introduse de la începutul 
anului de învățămînt de Consi
liul școlar al districtului. 
Cercuri retrograde pretind că 
texte din aceste manuale, sem
nate de scriitori și oameni de 
știință de renume, americani și 
europeni, ar propovădui idei și 
concepții „mult prea liberale, 
materialiste, moderniste". Abu- 
zînd de credulitatea populației 
acestei regiuni mai puțin 
evoluate, aceste cercuri i-au 
determinat pe mulți părinți să-și 
retragă copiii de la școală. Apă- A 
rătorii manualelor au calificat 
aceste manifestări drept „fana
tism, intoleranță, obscurantism" 
și, pîiță la urmă, au obținut 
ciștig de cauză : manualele care 
fuseseră retrase la un moment 
dat au fost reintroduse, iar 
elevii învață pe ele.

După trei zile de 
dezbateri furtunoase, 
guvernul laburist a ob
ținut in Camera Co
munelor aprobarea bu
getului prezentat la 
începutul săptăminii 
de ministrul finanțe
lor, Dennis Healey. 
Este a treia formulă 
de buget in ultimele 
opt luni.

Potrivit părerilor 
„cancelarului trezore
riei", ca. și ale depu
taților ce au luat cu- 
vintul,' situația eco
nomiei britanice se 
caracterizează printr-o 
rată inaltă a infla
ției, prin creșterea 
accentuată a prețuri
lor, prin • existența 
unui deficit al balan
ței de plăți la un ni
vel neîntjlnit in în
treaga istorie a țării 
și sporirea constantă 
a șomajului. Pe de 
altă parte, producția 
industrială bate pasul 
pe loc, iar nivelul de 
trai al maselor înregis
trează scăderi sensibile. 
Judecind după opiniile 
exprimate atit de de
putății de ' pe băncile 
guvernamentale, cit 
și de cei de pe bănci
le opoziției, cauzele 
acestei situații tre
buie privite in strîn- 
să conexiune cu feno
menele ce se constată

in totalitatea lumii ca
pitaliste : penuria și 
sporirea costurilor 
materiilor prime, in
flația, devalorizarea 
monetară, reducerea 
investițiilor produc
tive.

în aceste împreju
rări, ministrul finan
țelor a prezentat par
lamentului ceea ce a 
numit „strategia pe 
termen mediu a gu
vernului". Paralel cu 
eforturile îndreptate 
spre urgentarea ex
tracției petrolului din 
Marea Nordului, se au 
în vedere o serie de 
măsuri de austeritate, 
îndreptate în direcția 
economisirii combus
tibilului și conservă
rii energiei. In ace
lași timp, guvernul 
are în vedere „învio
rarea producției", în 
primul rînd prin spo
rirea. investițiilor pro
ductive, sumele nece
sare urmînd să - pro
vină fie din împru
muturi externe, fie 
din fondurile puse la 
dispoziție de stat prin 
intermediul băncilor, 
fie din economiile 
create prin limitarea 
cheltuielilor publice 
sau a unor cheltuieli 
militare. Paralel, se 
prevăd unele sporiri 
de prețuri.

La fel cum proce
dase cu o zi înainte 
prim-ministrul Wil
son, ministrul finan
țelor a explicat că 
pentru a se crea po
sibilitatea „ieșirii din 
actualele dificultăți" 
trebuie făcute sacri
ficii și în mod special 
trebuie „să se pună 
capăt oricărei risipe 
și consum exagerat".

Comentariile presei 
pe marginea ■ dezbater 
rilor parlamentare a- 
supra noului buget 
sint contradictorii. Li
nele ziare relevă ace
le aspecte care privesc 
eforturile îndreptate 
spre redresarea eco
nomiei, stăvilirea in
flației și a creșterii 
șomajului, ca și cele 
referitoare la spori
rea pensiilor și a alo
cațiilor familiale de 
care vor beneficia cei 
cu venituri . reduse. 
Alți comentatori, re
flecting punctul de ve
dere al unor sectoare 
laburiste, inclusiv al 
sindicaliștilor, consi
deră aceste măsuri ca 
insuficiente intrucît, 
în ciuda lor, bugetul 
„aruncă o mare parte 
a dificultăților pe spa
tele celor ce mun
cesc".

N. PLOPEANU

EVENIMENTELE DIN BOLIVIA
Bolivia, țara care pare să dețină 

recordul de neinvidiat al puciurilor 
militare din America Latină, a în
registrat pe lista performanțelor 
de acest gen, împrospătate de obi
cei de mai multe ori pe an, o nouă 
tentativă de rebeliune militară, la 
Santa Cruz, în sud-estul țării.

împrejurările acestei rebeliuni 
nu sint prea clare. Se pare că este 
vorba de disensiuni și rivalități 
personale în rîndurile fostei echipe 
guvernamentale. Oricum, ele au 
oferit pretextul adoptării imediate 
a unor măsuri de mină-forte la 
care, de altfel, elementele mili
tare de dreapta făcuseră fățiș alu
zie înainte.

La numai două zile de Ia „rein- 
staurarea ordinii" în provincia re
belă și după decretarea prealabilă 
a stării, de asediu în întreaga țară, 
a fost anunțată o nouă amînare, 
cu cel puțin cinci ani a alegerilor 
prezidențiale, care ultima dată fu
seseră fixate pentru anul viitor, 
într-adevăr. potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, primul decret- 
lege aprobat de noul cabinet legi
ferează asumarea de către , elemen
tele de dreapta a „controlului to
tal" asupra treburilor publice pînă 
în 1980.

Pentru ca acest control să se 
poată desfășura „în cele mai bune 
condiții", asociațiile politice și or
ganizațiile sindicale au fost dizol
vate, iar zeci de persoane, bănuite 
de „lipsă de loialitate", printre care

și doi foști miniștri, au fost ares
tate. Aceste măsuri menite să in
firme repetatele asigurări de reîn
toarcere la forme constituționale 
de guvernare sint apreciate de că
tre „France Presse" ca echiva- 
lînd cu eliminarea pînă și a unei 
aparențe de democrație, conside
rată, de altfel, potrivit ultimelor 
declarații oficiale, ca „depășită" și 
oricum „incapabilă să răspundă 
problemelor care se ridică in fața 
societății noastre".

Hotărîrea de a interzice orice 
activitate politică și sindicală a 
provocat intensificarea manifestări
lor de protest ale unor categorii tot 
mai largi ale populației. In prezent, 
în întreaga țară și în special lă Co
chabamba și La Paz, la chemarea 
Centralei muncitorilor bolivieni 
se desfășoară un șir de greve și de
monstrații, printre cele mai impor
tante numărîndu-se cea organizată 
de către puternica Federație a mi
nerilor la mina „Siglo XX".

în contextul în care aria nemul
țumirilor se extinde, inclusiv în 
rîndurile unor cadre militare medii 
cu stare de spirit patriotică, este 
de presupus, așa după cum apre
ciază majoritatea observatorilor 
scenei politice latino-americane, că 
situația din Bolivia, în pofida ul
timei' runde de măsuri dure, de
parte de a se stabiliza, se află în 
perspectiva imediată a unor noi 
zguduiri.

Ioana BARBU

® NEURONI ARTIFI
CIALI. Cum se transmit sem
nalele externe — vizuale, audi
tive etc. — spre creier ? Se con
sideră că un răspuns definitiv 
la această veche și fundamen
tală întrebare a biologiei depin
de, esențialmente, de posibilita
tea de a cultiva celule nervoase 
(neuroni) în laborator. Un grup 
de specialiști de la Institutul de 
biochimie din Martinsried de 
lingă Miinchen, condus de sa
vantul Bernd Hamprecht, a de
monstrat că neuroni născuți din 
fuziunea celulelor nervoase ale 
șobolanilor și ale șoarecilor — 
îndeosebi celule tumorale — 
continuă să se dezvolte intr-un 
lichid nutritiv, formînd prelun
giri comparabile cu rețelele ner
voase „naturale". Noile celule, 
reacționind prompt la excitațiile 
exterioare produse de diferite 
substanțe sau de introducerea 
unor electrozi, se pretează de 
minune la analiza proprietăților 
lor chimice și electrice. Cercetă
rile sint la început, dar se speră 
că ele vor duce în curînd la 
răspunsuri interesante în pro
blematica transmiterii semna
lelor și, implicit, la „secretul" 
inteligenței umane.

® RELICVĂ A VECHI
LOR CIVILIZAȚII DIN 
ANZI. în departamentul Aya- 
cucho din Peru a fost descoperit 
un templu aparținînd anticelor 
civilizații peruane, construit, po
trivit aprecierii experților, în 
urmă cu aproape 1 200 de ani. 
Monumentul, realizat din piatră, 
se află în apropierea unei ca
taracte, Ia 400 km de orașul 
Ayacucho, fiind ridicat în cins
tea unei zeități a apelor.
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