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• Gospodărirea ener
giei și combustibilului la 
Combinatul siderurgic 
din Hunedoara : Rezul
tatele bune - îndemn la 
perseverență © Toate 
tractoarele — concen
trate la arături © Rubri
cile noastre: Faptul di
vers, Din țările socialiste, 
Sport, De pretutindeni

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni dimineață, 
pe Garadoum Monn D’Jasngar, di
rectorul politic al cabinetului' pre
ședintelui Republicii Ciad, N’Garta 
Tombalbaye,

La întrevedere au participat tova
rășii Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Reptțblicii Socialiste 
România.

Oaspetele a arătat că are deosebita 
onoare de a înmîna președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj priete
nesc din partea președintelui Repu
blicii Ciad, N’Garta Tombalbaye, 
în care își exprimă dorința ca rela
țiile de prietenie șl cooperare din
tre cele două țări să se extindă șl 
să se întărească continuu. De ase
menea, în numele președintelui Re

publicii Ciad, a adresat președinte
lui Republicii Socialiste România in
vitația de a face o vizită oficială în 
această țară.

Mulțumind cordial, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită președintelui N’Garta 
Tombalbaye un salut prietenesc și 
cele mai bune urări. Șeful statului 
român a acceptat cu plăcere invita
ția și a. spus, la rîndul său, că ar sa
luta cu satisfacție vizita președinte
lui Republicii Ciad în România.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că raporturile 
bilaterale vor cunoaște o nouă și 
puternică dezvoltare, că relațiile eco
nomice și, cooperarea dintre Româ
nia și Ciad se vor intensifica și di
versifica, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii internaționale.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă de caldă cordialitate.

VIZITA PREȘEDINTELUI ZAMBIEI,
KENNETH DAVID KAUNDA

Populația Capitalei a

salutat cu deosebită

căldură, cu ovații și

urale, pe cei doi pre

sentimentelor întregu
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JCEREMONIA SOSIRII Vizită protocolară

ședinti, dînd expresie

lui nostru popor, prieten

de nădejde al poporu

lui zambian

La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, luni au 
sosit în București, într-o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, dr. 
Kenneth David Kaunda, președinte
le Partidului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Republicii 
Zambia, împreună cu soția, doamna 
Betty Kaunda.

Ceremonia sosirii a avut loc pe Ae
roportul internațional Otopeni, care

a fost împodobit sărbătorește. Dra
pelele României și Zambiei, arbora
te pe frontispiciul salonului oficial, 
încadrau portretele celor doi pre
ședinți. Pe mari pancarte erau în
scrise urările : „Bun sosit în Repu
blica Socialistă România Excelenței 
Sale dr. Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al In
dependenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia” ; „Să se dezvolte 
și să se întărească prietenia și cola
borarea dintre popoarele Republicii

Socialiste România șt Republicii 
Zambia”.

La coborîrea din avion, președin- 
Kaunda și 
sint salutați 
președintele 

de tovarășa

tele Kenneth David 
doamna Betty Kaunda 
cu cordialitate de 
Nicolae Ceaușescu șl 
Elena Ceaușescu.

Cei doi președinți își manifestă sa
tisfacția pentru această revedere, 
stringindu-și îndelung miinlle, 
brățișîndu-se cu căldură.

im-

(Continuare în pag. a IlI-a)

după-amiază, dr. Kenneth 
David Kaunda, președintele Partidu
lui Unit al Independenței Naționale, 
președintele Republicii Zambia, îm- 

■ preună cu doamna Betty Kaunda au 
făcut o vizită protocolară tovarășului 

. Nicolșe Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, cu soția, Cor
nel Burtică, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, de față

E.H.K. Mudenda, P. Kawandami, 
V. J. Mwaanga, cu soția, dr. M. BulL

Vizita protocolară, desfășurată în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
a prilejuit o reafirmare a sentimen
telor de prietenie, de stimă și soli
daritate frățească pe care le nutresc 
reciproc popoarele român și zambian, 
a dorinței' lor de a dezvolta și diver
sifica relațiile bilaterale de colabo
rare și cooperare multilaterală, con
lucrarea celor două țări în viața in
ternațională în folosul cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

A
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in drum spre Irak, unde va face o 
vizită oficială, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, Horst Sindermann, a 
făcut, luni la amiază, o escală la 
București.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Manea Mănescu, prim- 
ministru al' guvernului, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Hans Voss, ambasa
dorul R. D. Germane la București.

In timpul escalei, cel doi șefi de 
guvern s-au întreținut cordial, au e- 
vocat cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite în
tre cele două țări, evoluția lor as
cendentă, hotărîrea <ie a acționa și 
mai intens pentru întărirea și adînci- 
rea relațiilor multilaterale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată- Germană.

Publicăm în continuare telegrame adresate 
C.C. al P.C.K., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și hotărîri adoptate de conferințele organiza
țiilor județene de partid care s-au desfășurat 
sîmbătă, 16 noiembrie.

Astăzi, din județele: Bihor, Olt, Prahova,
ÎN PAGINA A ll-ASuceava

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dineu ofi
cial în onoarea președintelui Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, și a 
doamnei Betty Kaunda.

La dineu au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Ștefan Voitec, Ma-

nea Mănescu, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
ambasadorul țării noastre Ia Lusaka, 
precum și alte persoane oficiale.

Au participat E. H. K. Mudenda, 
P. Kawandami, V. J. Mwaanga, dr. 
M. Bull și celelalte persoane oficiale 
zambiene care-1 însoțesc pe pre-

Toustul președintelui
Nicelue Ceaușescu

Dragă tovarășe și prietene președinte al Republicii 
Zambia,

Stimată doamnă Kaunda,
Dragi tovarăși și prieteni,
Este o deosebită plăcere pentru mine și tovarășa mea 

să vă avem din nou ca oaspeți dragi pe dumneavoastră, 
domnule președinte, și pe doamna Kaunda. Doresc să 
vă adresez dumneavoastră, colaboratorilor care vă înso
țesc, în numele conducerii de partid și de stat, un salut 
cordial și urarea de bun venit din nou pe pămîntul 
României.

Sint numai patru ani de cînd ați vizitat pentru prima 
oară România și ceva mai mult de doi ani de cînd noi 
am făcut o vizită de prietenie in frumoasa dumneavoas
tră țară. In această perioadă scurtă, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre popoarele noastre au cunoscut o dez
voltare continuă și puternică. Putem, intr-adevăr, spune 
că popoarele noastre au înțeles că trebuie să colaboreze 
strins, pe baza principiilor noi, de prietenie și egalitate, 
pentru a-șl asigura dezvoltarea economico-socială inde
pendentă, bunăstarea și fericirea lor.

In acești puțini ani, în lume s-au petrecut schimbări 
uriașe. Intre acestea aș menționa faptjil că tot mai multe 
popoare înțeleg că trebuie să se ridice cu hotărîre îm
potriva vechii politici imperialiste de forță și dictat, să-și 
asigure o dezvoltare proprie, să fie stăpîne pe bogățiile 
naționale și să-și făurească o viață așa cum o doresc, în 
deplină libertate.

S-au soluționat unele probleme, care pe atunci con
stituiau o preocupare majoră. Continuă să existe însă 
multe litigii și probleme ce reprezintă un grav pe
ricol și care își așteaptă soluționarea. Intr-adevăr, s-au 
făcut pași în direcția unul curs nou în politica internațio
nală, denumit astăzi cursul spre destindere. Dar,
(Continuare în pag. a IH-a)

(Agerpres)

In timpul dineului oficial

ședințele Kaunda în vizita în țara 
noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Zambia și Republicii 
Socialiste România.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Kenneth 
David Kaunda au rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul președintelui

Tovarășe președinte șl drag frate,
Doamnă Ceaușescu,
Stimate domnule vicepreședinte,
Stimați membri ai Comitetului Central,
Stimați miniștri,
Excelențe,
Frați și surori,
înainte de toate. în numele delegației zambiene, al soției 

mele și al meu personal, precum și al întregii noastre 
delegații, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, dom
nule președinte, partidului, guvernului și întregului po
por ■ român pentru primirea foarte călduroasă ce ne-a 
fost rezervată astăzi la sosirea noastră. Am încă imaginea 
vie a amintirilor foarte fericite legate de vizita mea din 
1970. Atunci era vară. Vremea era strălucitoare și căldu
roasă. Astăzi, timpul nu a fost atit ide bun, însă miile de 
oameni care ne-au salutat la aeroport și în oraș au stat 
mărturie sentimentelor profunde ale acelei prietenii a- 
propiate, care continuă să se dezvolte între oamenii 
României și surorile și frații lor din Zambia.

Este o plăcere cit se poate de mare să vă aduc dumnea
voastră, domnule președinte, Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului României salutul călduros și fră
țesc al poporului din Zambia.

De la vizita mea din 1970 și de cînd am avut onoarea 
să vă primim în 1972, relațiile dintre România și Zam
bia au devenit tot mai prietenești cu fiecare an care a 
trecut. într-adevăr, una din cele mai mari realizări ale 
ultimilor 10 ani de independență. ai Zambiei a fost des
coperirea adevăraților noștri prieteni, prieteni de izbîn- 
dă, prieteni la greu, prieteni în toate împrejurările. 
România este un astfel de prieten, pe care putem conta 
cu adevărat în momente de aprigă nevoie. Desigur, în
(Continuare în pag. a IlI-a)
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BIHOR
Din telegramă

într-o atmosferă de puternic entuziasm ?! deplină 
responsabilitate comunistă; delegații și invitații la 
Conferința organizației județene de partid Bihor, în 
numele celor 66 000 de comuniști, al tuturor locuito
rilor de pe aceste străvechi plaiuri românești — ro
mâni, maghiari și de alte naționalități — Își exprimă 
și cu această ocazie totala lor adeziune la politica 
științifică și consecventă a partidului nostru, desfă
șurată atit pe plan intern cit și pe plan extern, re
cunoștința lor deplină pentru responsabilitatea pa
triotică cu care partidul nostru se ocupă de rezolva
rea problemelor vitale care privesc dezvoltarea ac
tuală și de perspectivă a României socialiste, dez
voltarea armonioasă a tuturor județelor țării și con
tinua ridicare a nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

Comuniștii, toți locuitorii Bihorului, care trăiesc șl 
muncesc in deplină frăție pe aceste frumoase și În
floritoare meleaguri, văd in istoriile documente ale 
celui de-al XI-lea Congres al partidului — unapim 
aprobate de toate organele și organizațiile de partid 
din județul nostru — o operă de Însemnătate funda
mentală, teoretică și practică pentru viitorul luminos 
al României, pentru înaintarea fermă a țării noastre 
pe calea socialismului și comunismului, pentru pro
gresul și prosperitatea poporului român.

Aprobarea deplină a proiectelor de Program șl de 
Directive, a Tezelor Comitetului Central pentru cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. înseamnă, in același 
timp, angajarea de a depune toate eforturile, de a 
consacra întreaga noastră inteligență traducerii lor 
In viață spr« binele și fericirea națiunii noastre so
cialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bihor, 
fără deosebire de naționalitate, au dat mandat dele- 
gaților lor la apropiatul forum al comuniștilor să 
susțină cu toată căldura realegerea dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al acestui popor, Înflăcărat patriot 
și internaționalist consecvent, revoluționar marxist, 
remarcabil conducător de partid și de stat — In înalta 
funcție de secretar general al partidului. Votul dele- 
gaților noștri la cel de-al XI-lea Congres al parti- 
duiui va exprima deplina recunoștință pe care v-o 
purtăm pentru tot ce ați făcut șl faceți spre binele 
și fericirea^ acestui popor, ■ României socialiste, pen
tru triumful socialismului și păcii în lume. Alătu- 
rindu-se acestei nobile și patriotice opțiuni a parti
dului, a Întregului nostru popor, conferința județeană 
de partid se face mesagerul înaltei conștiințe politice, 
patriotice a tuturor locuitorilor de pe aceste plaiuri 
și se angajează să militeze cu toată responsabilitatea 
pentru, transpunerea în viață..a mărețelor obiective pe 
care cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist Român le va. stabili.

Analiztnd cu spirit de exigență comunistă activita
tea desfășurată în toate domeniile vieții economice 
și sociale, delegații la conferință au evidențiat efor
turile depuse pentru traducerea In viață â hotărîrilor 
Congresului al X-lOa și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru Intîmpinarea cu noi și însemnate 
succese a celui de-al XI-lea Congres. Onorîndu-și 
angajamentele luate in vederea realizării Înainte de 
termen a prevederilor actualului cincinal; pentru con
tinua dezvoltare și Înflorire- materială și spirituală a 
județului și a României socialiste, Bihorul produce 
azi’ 2,5 la sută din producția industrială a țării. Efor
turile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de 
a transpune în viață aceste angajamente s-au con
cretizat In îndeplinirea la 25 octombrie a.c. a sarcini
lor de plan pe primii 4 ani ai cincinalului, fapt ce 
le dă garanția realizării întregului cincinal In 4 ani 
și jumătate.

în pragul celui de-al XI-lea Congres al partidului, 
ne angajăm, stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom mobiliza energiile creatoare ale tuturor 
celor ce muncesc cu brațul șl cu mintea în acest colț 
de țară pentru' a participa cu cinste la marea între
cere națională pentru a pune temelii de granit mă
reței opere de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism. Vom lupta neobosit pentru realizarea sarcinilor 
ce ne vor reveni In lumina Programului partidului, a 
Directivelor, pentru dezvoltarea economică, socială șl 
culturală a județului Bihor, pentru înflorirea și pro
pășirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației țudețene Bihor a Partidu

lui Comunist Român, dînd glas voinței celor 66 000 
de Comuniști, exprimată cu prilejul adunărilor și con
ferințelor de dări de seamă și alegeri, precum șl do
rinței și sentimentelor tuturor oamenilor muncii ro
mâni, maghiari și de alte naționalități de pe aceste 
străvechi și frumoase plaiuri românești, hotărăște in 
unanimitate susținerea propunerii ca la cel de-al 
Xl-lea Congres al partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai Iubit și stimat fiu al poporului, 
să fie reales în funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român. . .

Această hotărîre este Izvorîtă din dragostea fier
binte șl nemărginita recunoștință pe care alături de 
întregul nostru popor bihorenii le nutresc față de 
Partidul Comunist Român și de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător de partid șl de stat, patriot înflăcărat 
șl Internaționalist consecvent, de a cărui prodigioasă 
activitate sînt legate indisolubil remarcabilele reali
zări obținute de națiunea română pe drumul conso
lidării șl perfecționării continue a orîndulrli noastre 
socialiste, a făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, marele prestigiu al României în viața in
ternațională. Noi vedem în personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pasionat apărător al drep
tății șl echității sociale, luptător neobosit pentru în
tărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru menținerea și consolidarea 
păcii în lume — un măreț exemplu de activitate re
voluționară, de omenie, cinste și demnitate.

Hotărîrea noastră pornește de la faptul că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al partidului constituie o 
garanție sigură a promovării ferme, neabătute a po
liticii generale interne și externe a partidului șl sta
tului, a înfăptuirii cu succes a Programului partidu
lui, a hotărîrilor pe care le va adopta Congresul al 
Xl-lea pentru înflorirea continuă și multilaterală a 
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă Româ
nia.

Candidați! pentru organele centrale 
ale partidului

Petre Blajovici, Victor Bolojan, Valeriu Dumi
tru Cristescu, Alexandru Czege, Constantin Iones- 
cu, Gheorghe Laza, Neculaie Mircea Mocanu, Ma
ria Moghioroș, Roman Moldovan, Gheorghe Popa, 
Titus Popovici, Alexandru Sencovici.

OLT
Din telegramă

Participant!! la Conferința organizației județene 
Olt a P.C.R. au dezbătut, cu înalt simț de răspunde
re, in spirit comunist, proiectele de documente ce 
vor fi supuse aprobării Congresului al XI-lea și au 
făcut o analiză profundă modului in care au fost 
aplicate in practică hotărîrile Congresului al X-Iea 
și Conferinței Naționale ale partidului, stabilind tot
odată măsuri concrete menite să conducă la ridica
rea pe o treaptă superioară a întregii munci politice 
educative și economice din județ. Concentrați asu
pra sarcinilor pe care le ridică în fața lor prezen
tul, comuniștii, toți oamenii muncii de De aceste 
meleaguri, ca de altfel întregul nostru popor, gin- 
desc cutezător la dimensiunile viitorului, la cele mai 
bune modalități de pregătire și înfăptuire a lui. Is
toricele documente supuse dezbaterii — Programul 
partidului, Directivele, Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea — configurează drumul larg și 
luminos care se profilează în fața României în pe
rioada de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare spre comunism. Cu

sentimente de adincă încredere In perspectivele ță
rii, cu bucuria de a participa la traducerea în viață 
a grandioaselor planuri elaborate de partid, confe
rința își exprimă totala adeziune față de aceste docu
mente pe care le aprobă în unanimitate, față de po
litica internă și externă a partidului și statului nos
tru, ce corespunde intereselor fundamentale ale po
porului român, intereselor progresului și păcii în 
lume. 1

Privind tabloul grandios al celor peste 30. de ani 
de viață liberă, scrutînd viitorul măreț al socialis
mului și comunismului, pe care 11 prefigurează pro
iectul Programului partidului, gindurile noastre, ale 
tuturor se îndreaptă spre scumpul nostru partid, 
către dumneavoastră, iubite tovarășe secretar gene
ral. Comuniștii, toți oamenii muncii din Olt, în con
sens cu întregul popor, ne exprimăm cea mai înaltă 
recunoștință, cele mai vii mulțumiri pentru labo
rioasa dumneavoastră activitate, pentru rolul de 
frunte pe care-1 aveți în elaborarea întregii noastre 
politici interne și externe. în stabilirea liniei stra
tegice și tactice, a direcțiilor principale de acțiune, 
în vederea transformării revoluționare a societății. 
Sîntem mesagerii voinței unanime a comuniștilor, 
a tuturor locuitorilor județului Olt, ca dumneavoas
tră, așa cum o dorește întregul partid, întreaga na
țiune, să fiți reales în înaltă funcție de secretar ge
neral al P.C.R., văzind in aceasta o garanție a am
plificării izbinzilor de pină acum. Este un motiv de 
justificată mindrie și aleasă bucurie pentru noi să 
susținem realegerea dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, fiu al acestor meleaguri 
și al întregii țări. Prin tot ceea ce faceți pentru bi
nele națiunii, v-ați cîștigat în sufletul fiecăruia din
tre noi locul de cel mai iubit fiu al poporului. In 
istoria acestor străvechi meleaguri ale Oltului de 
jos nu s-au înscris niciodată realizări de asemenea 
măreție, ca cele obținute în anii de construcție a 

Telegrame adresate CC, al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotăriri ale conferințelor 

„Dăm mandat Congresului al Xl-lea să dezbată in profunzime 
și să aprobe documentele înscrise pe ordinea de zi, să realeagă 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu secretar general al partidului; 
angajamentul nostru de a înfăptui, punct cu punct, mărețele 
prevederi exprimă înalta răspundere pe care ne-o asumăm 
în fața țării și a istoriei, hotărîrea de a face și mai rodnică 
înaintarea României pe calea socialismului, sub conducerea 

Partidului Comunist Român*'
socialismului și mai ales în perioada cea mal ferti
lă, aceea de după Congresul al IX-lea âl partidului. 
Peisajul nostru economic și social atestă grăitor, 
cu marea putere de convingere a izbinzilor, juste
țea și realismul politicii profund științifice a parti
dului de industrializare socialistă, de repartizare ju
dicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, de înflorire armonioasă, multilaterală a tutu
ror județelor și localităților. Dintr-o ramură aproape 
inexistentă la noi, industria a devenit acum prepon
derentă în economia județului, participînd cu 63 la 
sută la producția materială a județului. Ritmul de 
creștere a producției' industriale a fost .în acest an 
de 31 la sută, astfel incit la fiecare doi ani volumul 
producției globale s-a dublat.

Agricultura și-a lărgit mult baza tehnico-materia- 
lă, obținîndu-se producții vegetale și animaliere fără 
precedent pe aceste meleaguri. Din Olt au fost lan
sate în întreaga țară însuflețitoarele chemări la în
trecere socialistă pentru anul 1974 de C.A.P. și 
S.M.A. Scornicești. Cooperatorii și mecanizatorii de 
aici și-au onorat chemafea, cooperativa agricolă fi
ind distinsă cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, 
cu medalia de aur „Secera și ciocanul" și cu stea
gul de cooperativă agricolă fruntașă în cultura griu
lui pe anul 1JJ74. Tot dintr-o comună de pe meleagu
rile Oltului — Izbiceni — de curînd, în urma vizitei 
dumneavoastră în județul nostru, a răsunat ecoul 
unei alte inițiative mobilizatoare, inițiativă preluată 
de toți lucrătorii din agricultura județului și a țării, 
aceea de a smulge pămîntului roade cit mai bogate, 
de a face din anul 1975 anul producțiilor record. în 
urma dezbaterilor ce au avut loc în adunările ge
nerale pentru dare de seamă și alegeri, țărănimea 
cooperatistă din județul Olt s-a angajat să obțină 
de pe suprafața de 4 600 hectare o producție de 
15 000 kg porumb știuleți la hectar, iar de pe 18 400 
hectare o producție de 12 000 kg la hectar.

în marea întrecere națională pentru realizarea ac
tualului cincinal înainte de termen, multe colective 
de muncă din județul nostru au reușit să-și reali
zeze cu cinste sarcinile de plan și angajamentele 
asumate. Vom face tot ceea ce este omenește posibil 
pentru a îndeplini sarcinile de plan din acest cin
cinal, creind astfel condițiile înfăptuirii exemplare a 
obiectivelor viitorului cincinal 1976—1980. Sîntem*ho- 
tărîți să desfășurăm în continuare o susținută ac
tivitate politică, organizatorică și educativă nentru 
formarea omului nou, constructor al socialismului și 
comunismului, pentru ca normele eticii și echității 
socialiste să devină un adevărat cod de muncă și de 
viață al comuniștilor, al -tuturor cetățenilor. Vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
acum, cînd patria urcă spre noi înălțimi, organizația 
județeană de partid Olt se angajează să acționeze 
cu hotărîre și fermitate, cu toată dăruirea, cu înal
tă responsabilitate ți exigență comunistă, pentru în
făptuirea mărețelor și luminoaselor obiective ce vor 
fi stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, pen
tru făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism. Vă în
credințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ți 
locuitorii meleagurilor copilăriei dumneavoastră nu 
vor precupeți nici un efort pentru a înfăptui patrio
tica misiune pe care istoria a pus-o In fața genera
ției noastre. Vom fi la înălțimea dorinței șl exem
plului dumneavoastră, care ați pus în slujba noastră, 
a națiunii române, tot ce poate fi, mai frumos, mai 
bun și omenesc pe lume — inima, puterea minții și 
a brațelor, întreaga viață.

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

glas gîndurilor și sentimentelor celor 53 000 comu
niști, ale tuturor locuitorilor ce trăiesc și muncesc 
pe aceste meleaguri, exprimă atașamentul lor 
profund față de cgI care întruchipează cele mal 
nobile trăsături ale poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător încercat, patriot în
flăcărat și Internaționalist consecvent. Conferința 
acordă o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. cel mal iubit fiu 
al Oltului și al întregii Românii, la elaborarea șl 
înfăptuirea politicii Interne șl externe a partidului 
și statului nostru, de a cărei înfăptuire sînt legate 
toate marile împliniri ale celei mai rodnice epoci 
din istoria multiseculară a patriei. Dezvoltarea im

petuoasă a ludețulul Olt reprezintă o mărturie grăi
toare a grijii permanente pe care partidul, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă dez
voltării economice șl sociale a tuturor zonelor ță
rii. Expresia fierbinte! noastre recunoștințe pentru 
sprijinul primit, pentru indicațiile prețioase acordate 
cu prilejul vizitelor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a făcut în județul nostru se împle
tește strîns cu aprecierea unanimă a înaltelor sale 
calități de remarcabil conducător. Eminent om po
litic, secretarul nostru general dovedește o preocu
pare permanentă pentru creșterea rolului conducă
tor al partidului, întărirea legăturilor sale cu ma
sele șl antrenarea întregului popor la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale socialismului, pentru pro
movarea normelor eticii șl echității socialiste. Gîn- 
airea profundă, novatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în permanență împrospătată de cunoaș
terea nemijlocită a realității; se exprimă în con
secvența cu care promovează, în spiritul unul au
tentic internaționalism, relațiile de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu forțele progre
siste șl antiimperlaliste, cu toate țările lumii.

Pentru toate aceste calități, pentru dăruirea în
tregii sale ființe progresului și prosperității poporu
lui român, comuniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile Oltului de |os hotărăsc să încredințeze 
delegaților la Congresul al Xl-lea al P.C.R. man
datul de a realege în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Spiritul creator, dragostea nețărmurită pentru partid, 
patrie șl poporul său, cutezanța revoluționară ce-l 

caracterizează întreaga viață șl luptă sînt o ga
ranție a amplificării succeselor noastre pe calea 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Candidași pentru organele centrale 
ale partidului

Alexandru Bălăci, Vasile Bărbulescu, Matei 
Fira, Emanoil Florescu, Grigore Gheboianu, Matei 
Ghigiu, Nicolae Guină, Mihai Moțatu, Constantin 
Sandu, Ion Savu, Nicolae Ștefan, Aurel Vijoli.

PRAHOVA
Din telegramă

Conferința organizației județene Prahova a Parti
dului Comunist Român, dînd glas gîndurilor și vo
inței celor 88 000 comuniști, ale tuturor oamenilor 
muncii de pe meleagurile străbune ale Prahovei, îsi 
exprimă aprobarea unanimă și deplina adeziune față 
de istoricele documente programatice ale Congresu
lui al XI-lea al partidului — proiectul de Program, 
proiectul de Directive și Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru marele forum al comuniștilor români — față de 
înțeleaptă politică internă și internațională a parti
dului și statului nostru socialist.

în numele comuniștilor, al tuturor muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor, al celorlalți oameni ai 
muncii prahoveni, delegații și invitații la conferință 
au susținut cu căldură și nețărmurită bucurie — ex
presie sinceră a sentimentelor lor de aleasă stimă, 
dragoste și nemărginit atașament — ca dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, patriot înflăcărat și inter
naționalist consecvent, să fiți reales în înalta func
ție de secretar general al Partidului Comunist 
Român. Voința noastră unanimă de a susține din 
toată inima realegerea dumneavoastră ca secretar ge
neral al partidului nostru revoluționar izvorăște, din 
atașamentul profund față de încercatul conducător 
și militant neobosit pentru binele și fericirea po
porului, pentru independența și suveranitatea patriei 
socialiste, pentru instaurarea unui climat de înțele
gere și cooperare între statele lumii, pentru pace și 
socialism.

Lucrările Conferinței organizației județene de 
partid Prahova s-au desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, în spirit critic și autocritic, ele constituind, 
totodată, un minunat prilej de bilanț al activității de
puse și de asumare a unor ferme angajamente ale 
organelor și organizațiilor de partid, ale tuturor oa
menilor muncii prahoveni de a transpune în viață 
sarcinile ce le vor reveni în lumina mărețelor obiec
tive ale înaintării accelerate a țării pe calea edifică
rii societății socialiste multilateral dezvoltate și fău
ririi visului de aur al omenirii — comunismul.

Raportăm Comitetului Central al partidului, dum
neavoastră, tovarășe secretar general, că, în cinstea 
celui de-al XI-lea Congres al partidului, oamenii 
muncii prahoveni, sub conducerea organizației ju
dețene de partid, au repurtat succese remarcabile. De 
la începutul actualului cincinal și pină în prezent, 
colectivele de muncă din industrie au realizat, pes
te prevederi, o producție marfă în valoare de peste 
3 miliarde lei, iar sarcinile de plan la export pe în
tregul cincinal au fost îndeplinite. Succese de seamă 
am obținut și în agricultură, în construcții, în ridi
carea nivelului de trai material și cultural al oame
nilor muncii, în dezvoltarea învățămîntului, științei, 
culturii, în toate celelalte domenii ale vieții sociale.

în aceste zile premergătoare Congresului al XI-lea 
al partidului, oamenii muncii din întreprinderi dez
voltă cu succes o amplă acțiune menită să ducă la 
valorificarea mai intensă a rezervelor existente, ast
fel ca, în fiecare zi, în fiecare lună, să se obțină pro
ducții superioare, randamente mereu mai înalte in 
fiecare unitate economică.

înfăptuind hotărîrile adoptate de conferința jude
țeană de partid, desfășurînd o intensă activitate po- 
litico-organizatorică pentru creșterea rolului condu
cător al organizațiilor de partid, pentru dezvoltarea 
capacității lor organizatorice, a inițiativei lor crea
toare, vom asigura premise sigure pentru îndeplinirea 
înainte de termen a cincinalului, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne vor reveni din istoricele 

documente ce vor fi adoptate de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului. Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de 
partid Prahova, toți fiii și fiicele acestor meleaguri 
vor face totul pentru a-și'spori necontenit contribu
ția la înălțarea patriei noastre socialiste pe noi culmi 
ale civilizației și progresului, pentru traducerea în 
viață a minunatului program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Prahova a Parti

dului Comunist Român, desfășyrîndu-și lucrările în 
climatul de profundă efervescență politică, de 
muncă șl avînt creator generat de istoricele docu
mente ale Congresului al Xl-lea al partidului, ex- 
primînd dorința fierbinte a celor 88 000 de comuniști, 
a tuturor locuitorilor ludețulul, hotărăște, intr-o de
plină unanimitate, să susțină propunerea ca cel 
de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român 
să realeagă In înalta funcție de secretar general al 
partidului pe toVarășul Nicolae Ceaușescu,. cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, eminent conducător 
de partid șl de stat, strălucit militant revoluționar 
al lumii contemporane.

Alături de Întregul nostru popor, noi, comuniștii 
prahoveni, cunoaștem bine, încă din anii grei ai 
luptei desfășurate în Ilegalitate împotriva asupririi 
burghezo-moșlereștl șl a fascismului, iar apoi, din 
anii de profunde transformări revoluționare, spiritul 
de luptă al tovarășului Nicolae Ceaușescu, Intran
sigența sa politică șl Ideologică, fermitatea 6a 

partinică, dăruirea șl devotamentul nețărmurit față 
de patrie șl partid, viziunea sa înaripată, creatoare, 
calități care definesc puternica sa personalitate.

Organizația județeană de partid Prahova, toți 
oamenii muncii din județ poartă o profundă re
cunoștință gri|ii permanente pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
acordat-o și o acordă dezvoltării județului nostru, 
pentru indicațiile prețioase și orientările de perspec
tivă pe care nl le-a dat cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în unitățile economice, care au 
contribuit la perfecționarea neîncetată a muncii or
ganelor și organizațiilor de partid, a activității eco
nomice.

Conștiențl șl mîndrl de înfăptuirile Istorice ale so
cialismului pe pămîntul străbun al patriei, comuniștii 
prahoveni dau o înaltă prețuire contribuției per
sonale, deosebite, aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la stabilirea liniei strategice și tactice a 
partidului nostru, la fundamentarea teoretică și 
practică a procesului revoluționar de făurire a so
cialismului multilateral dezvoltat și de trecere a 
României spre comunism.

Punînd mal presus de orice Interesele comunista 
ale națiuni), Inaugurind o etapă nouă, care se de
finește ca fiind cea mal rodnică din întreaga istorie 
contemporană a patriei noastre, militînd neobosit 
pentru realizarea dezideratelor de dreptate și echi
tate socială înscrise în Programul partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a dat o nouă și largă 
perspectivă procesului de dezvoltare și perfecționare 
continuă a democrației socialiste, de promovare a 
unul profund șl permanent dialog cu masele, fiind 
el însuși un minunat exemplu de slujire cu devota
ment a intereselor poporului. Mereu la datorie, în 
mijlocul oamenilor, acolo unde se hotărăște soarta 
planurilor dezvoltării noastre multilaterale, secretarul 
general al partidului și-a cîștigat, pe bună dreptate, 
stima și prețuirea, respectul și recunoștința între
gului popor, care vede în munca sa neobosită, în 
gîndirea sa cutezătoare, în spiritul său revoluționar, 
întruchiparea celor mai alese năzuințe ale națiunii, 
certitudinile mersului nostru înainte spre comunism.

Patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl-a închinat viața 
luptei pentru triumful ideilor socialismului în lume, 
unitatea tuturor țărilor socialiste, pentru construirea 
unor relații noi între popoare, bazate pe încredere 
și respect reciproc, pe principiile păcii și progresu
lui, pe excluderea forței și a amenințării cu forța, 
pe Ideile generoase ale făuririi unei lumi mai drepte 
și mai bune, contribuind astfel la creșterea in
fluenței politice și a prestigiului internațional al 
României socialiste.

Toate aceste trăsături, activitatea sa de o viață 
desfășurată în slujba partidului și poporului, încre
derea nestrămutată și respectul profund pe care 
le nutrim din adîncul Inimilor noastre față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne determină să a- 
cordăm delegaților noștri la cel de-al Xl-lea Con
gres al partidului mandatul de a susține, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe 
meleagurile prahovene, realegerea sa în funcția de 
secretar general al partidului.

Ne exprimăm deplina noastră convingere că 
partidul nostru comunist, avînd în frunte pe cel mal 
bun șl destoinic fiu al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. va conduce în continuare, cu înțe
lepciune și deplin succes, măreața operă — pre
figurată cu strălucire în Programul partidului — de 
înfăptuire a societății socialiste multilateral dez
voltate șl de înaintare a României spre comunism.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Gheorghe N. Aldea, Dumitru Alecu, Ion Bîrjac, 
Ștefan Birlea, Ion Catrinescu, Vasile Chivulescu, 
Ilie Cișu, Dumitru Coliu, Gheorghe Dinu, Ion 
Fătăceanu, Mihail Florescu, Mircea Valeriu Izbă- 
șoiu, Gheorghe Oprea, Aristina Parotă, Gheorghe 
Petrescu.

SUCEAVA
Din telegramă

Conferința organizației de partid Suceava, desfă
șurată într-o atmosferă de responsabilitate comunis
tă, de vibrantă și luminoasă îhîndrie patriotică, a 
exprimat puternic atașamentul nețărmurit al tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste străbune meleaguri 
românești față de politica profund științifică, mar- 
xist-leninistă a partidului nostru, a dat glas unani
mei adeziuni a sucevenilor față de conținutul isto
ricelor documente ale Congresului al XI-lea al par
tidului ce prefigurează măreția destinelor acestui 
harnic și brav popor, care vede In forța revoluționa
ră. profund transformatoare, in uriașa capacitate mo
bilizatoare a Partidului Comunist Român, garanția 
împlinirii aspirațiilor sale de progres multilateral șl 
demnitate.’

Pe acest fond de mare încredere, participanții la 
conferință, în același glas cu toți locuitorii Tării de 
Sus, cu întreaga noastră națiune, și-au reafirmat 
fierbintea dorință ca cel mai iubit fiu al poporului, 
conștiință din conștiința ltii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să fie reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului. Această voință nestrămutată 
izvorăște din deosebita prețuire ce o dăm excepțio
nalelor calități ale comunistului înflăcărat care și-a 
închinat întreaga viață de revoluționar, cutezanța fi
inței și neasemuita putere de muncă făuririi pe le
gendarul pămint al țării a celei mai drepte și umane 
orînduiri. Ea exprimă totodată recunoașterea virtuți
lor eminentului om politic vizionar, de reputație 
mondială, care, identificindu-se cu cele mai scumpe, 
idealuri ale poporului, s-a situat cu strălucire în 
fruntea forțelor de înfăptuire a lor, a militat și mi
litează energic pentru înțelegere, colaborare și pace 
în lume, oferindu-ne garanția că tot ceea ce ne pro
punem mai înălțător pentru viitorul patriei va de
veni realitate, spre fericirea și gloria națiunii. ■ 
României socialiste. •

Conferința organizației noastre de partid, in nu
mele celor peste 53 000 comuniști, al tuturor cetățe
nilor județului, vă raportează, mult stimate tovarășe 
secretar general, că traducînd in faptă prevederile 
documentelor. Congresului al X-lea, Conferinței Na-' 
ționale ale partidului, indicațiile și îndemnurile dum
neavoastră au dobindit un avans in actualul cincinal 
de peste 130 de zile, că sarcinile pe 10 luni ale anului 
curent au fost înfăptuite în industrie cu 11 zile mai 
devreme, realizîndu-se suplimentar <o producție de 
255 milioane lei la producția globală, și de peste 257 
milioane lei la producția marfă, ceea ce va permite 
ca pină la începerea lucrărilor înaltului forum al co
muniștilor din patria noastră să înfăptuim planul pe 
11 luni ale acestui an cu un avans de 10 zile.

Vă raportăm de asemenea cu bucurie că un im
portant număr de unități agricole de stat și coope
ratiste din județ au realizat la unii indicatori în nu
mai 4 ani sarcinile ce le-au revenit pe întregul cin
cinal, că au fost încheiate în condiții optime lucră
rile din campania de toamnă, bilanțul înscriind între 
alte rezultate meritorii ale acestui an și obținerea de 
către 4 ferme de stat și 4 cooperative agricole a unei 
producții de cartofi de peste 35 tone la hectar, pâ 
întreaga suprafață cultivată, iar de către 11 unități 
peste 30 tone la hectar.

Succese de seamă s-au obținut și în celelalte do
menii ale vieții economice, sociale și spirituale.

Dezbaterile prilejuite de conferință au relevat ln- 
tr-un accentuat spirit de lucru și exigență că județul 
dispune de importante resurse umane și materiale in 
toate sectoarele de activitate, că toți comuniștii, or
ganele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii 
suceveni — tineri și virstnici, bărbați și femei —pro
fund’, recunoscători ppntru ajutorul acordat de condu-,. iz 
cereâ' partîduluî pentru înflorirea acestor meleaguri,.... 
conștiehți de îndatoririle-ce le revin — sînt hotăriți ■ -
să-l valorifice din plin, punlndu-și întreaga respon
sabilitate, patosul creator, inițiativa și dăruirea In 
slujba materializării exemplare a angajamentului lor 
de onoare — realizarea sarcinilor actualului cincinal 
în 4 ani și jumătate.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
asemenea întregului popor, strîns uniți in jurul parti
dului, al conducerii sale, sucevenii, învățînd din stră
lucitul dumneavoastră exemplu de slujire a idealu
rilor ce ne luminează prezentul și viitorul, a aspi
rațiilor ce ne înaripează sentimentele și setea de îm
plinire, își vor consacra întregul devotament, puterea 
minții și brațelor înfăptuirii hotărîrilor ce vor fi a- 
doptate de Congresul al XI-lea al partidului.

Hotărîre a Conferinței
în numele celor peste 53 000 de comuniști, al tu

turor sucevenilor, participanții la conferința organi
zației județene de partid, într-o atmosferă de deose
bit entuziasm și deplină unanimitate de voință, aso- 
cilndu-și simțămintele inimii și fermitatea gîndulul 
cu sentimentele și vrerea întregului popor, au dat 
glas dorinței arzătoare ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la Congresul al Xl-lea în 
înalta funcție de secretar general al Partidului Co
munist Român.

Această puternică voință își are ca trainic temei 
nemărginita încredere pe care ne-o punem în vir
tuțile politice și morale ale strălucitului revoluționar 
care, de peste patru decenii, slujește cu totală de
voțiune Idealurile comuniste, aspirațiile sacre ale 
poporului, pe care îl reprezintă în tot ceea ce are 
mai înălțător ca demnitate și cinste, ca înțelepciune 
șl talent, putere de muncă, sete de libertate și pro
gres.

Sîntem mîndrl că tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
scris pentru totdeauna în cronica de aur a Istoriei 
noastre noi, și a bărbaților Iluștri ai acestui neam, 
și-a adus o contribuție hotărîtoare, de cel mai mare 
preț, la fundamentarea politicii Interne șl internațio
nale a partidului și statului nostru, la amplificarea 
și orientarea energiilor creatoare ale poporului, spre 
edificarea unei opere materiale și spirituale gran
dioase, puse în slujba bunăstării celor ce muncesc, 
a generațiilor de astăzi și de mîine, militînd totodată 
energic pentru statornicirea în lume a unui generos 
climat de înțelegere, colaborare șl pace.

Este un fapt unanim recunoscut că dinamismul 
nostru constructiv din ultimul deceniu, spiritul pro
fund novator ce a pătruns toate domeniile vieții eco
nomice, politice și sociale — aslgurind creșterea fără 
precedent a prestigiului patriei noastre socialiste pe 
arena mondială — poartă efigia puternicei persona
lități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a eminentu
lui revoluționar care, prin, forța, luciditatea și origi
nalitatea cugetării, o întemeiat, am putea spune, o 
nouă școală în gindlrea politică românească, Izvo
rîtă din filozofia marxist-leninistă și organic legată de 
ea, îmbogățind-o cu sensuri conforme cu realitățile 
lumii contemporane, cu elemente specifice istoriei 
noastre concrete.

Comuniștii Țării de Sus, toți sucevenii, asemenea 
întregului popor, consideră, de aceea, că realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului constituie o garanție a ma
terializării programului măreț de făurire pe pămîn
tul patriei a societății socialiste multilateral dezvol
tate șl de înaintare spre comunism, a realizării unor 
noi fapte de glorie pe glia străbună, spre prosperi
tatea șl fericirea poporului român.

Candidații pentru organste centrate 
ate partidului

Emil Bodnaraș, Irimle Catargiu, Ion Cosrna, 
Miu Dobrescu, Lucian Fătu, Mihai Găinariu, Mi
hail Hașcganu, Alexandru Iliescu, Neculai Irimia, 
Costache Mănăstircanu, Corncliu Mănescu, Mihal 
Suder.
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VIZITA ÎN ROMANIA A PREȘEDINTELUI. KENNETH KAUNDA

In timpul vizitei protocolare

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag. I)

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Kenneth Kaunda

Cea de-a treia întîlnire dintre pre
ședinții României și Zambiei mar
chează o nouă și importantă etapă 
în cursul ascendent al relațiilor bi
laterale, ilustrează pregnant voința 
de extindere și diversificare a legă
turilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, dorința de a con
tribui activ la dezvoltarea cooperării 
internaționale, la consolidarea cursu
lui spre destindere și securitate, de 
pace și înțelegere între popoare.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Kenneth 
David Kaunda, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Betty Kaunda.

In întîmpinarea înalților oaspeți, 
la scara avionului, au venit tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat,. Ma
nea Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Președintele Zambiei este însoțit 
In vizita sa in România de E. H. K.

Mudenda, membru al Comitetului 
Central al Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președintele 
Comitetului politic constituțional ju
ridic și de afaceri externe al parti
dului, P. Kawandami, membru al Co
mitetului Central al Partidului Unit 
al Independenței Naționale, adjunct 
al președintelui Comitetului pentru 
tineret și sport al partidului, V. J. 
Mwaanga, membru al parlamentului, 
ministrul afacerilor externe, dr. M. 
Bull, membru al parlamentului, mi
nistrul sănătății, R. T. Sikasula, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Zambia în Româ
nia, P. D. Zuze, membru al parla
mentului, ministru de stat al avia
ției, P, J. Chisanga, secretarul gu
vernului, M. C. Chona, asistent spe
cial al președintelui în probleme po
litice, L. M. Lishomwa, asistent spe
cial al președintelui în probleme e- 
conomice, și alte persoane oficiale.

Garda militară prezintă onorul. 
Sînt intonate imnurile de stat ale 
Zambiei și României. In semn de. 
salut sînt trase 21 salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Kenneth David Kaunda 
trec apoi în revistă garda de onoare.

Are loc apoi prezentarea șefilor 
misiunilor diplomatice.

Sînt prezentate, de asemenea, per
soanele oficiale române venite în în- 
tîmpinaie — membri și membri su
pleant! ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari al C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de 
Staț, miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale, generali și ofițeri 
superiori.

Defilarea gărzii de onoare Încheie 
solemnitatea sosirii.

Numeroși bucureștenl prezenți la 
aeroport fac o entuziastă primire so
lilor poporului zambian. Mulțimea O- 
vationează pentru prietenia dintre 
cele două țări și popoare, aclamă cu 
multă căldură pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth D. Kaunda, 
exprimîndu-și satisfacția pentru re
luarea dialogului la Înalt nivel ro- 
mâno-zambian.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Kenneth David Kaunda 
răspund prietenește aclamațiilor, a- 
poi, într-o mașină escortată de mo- 
tocicliștl, părăsesc aeroportul.

De-a lungul traseului, mii de lo
cuitori ai Capitalei fac aceeași ma
nifestare caldă, de deosebită stimă 
și considerație celor doi președinți, 
aplaudă cu însuflețire, manifestînd 
pentru prietenia dintre cele două țări 
și popoare.

(Agerpres)
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din păcate, trebuie să recunoaș
tem că sîntem de-abia la început. 
Sînt necesare eforturi susținute din 
partea tuturor popoarelor pentru a 
asigura cu adevărat un curs nou care 
să garanteze posibilitatea fiecărui po
por de a trăi în pace și liniște.

în 1970, la prima dumneavoastră 
vizită în România, am vorbit despre 
preocuparea noastră privind începe
rea conferinței general-europene. As
tăzi putem spune că lucrările ei se 
desfășoară de doi ani și există po
sibilitatea ca în cursul anului viitor 
să fie încheiate cu succes.

Am discutat atunci despre situația 
din Africa. Am reluat discuțiile cu 
prilejul vizitei pe care am făcut-o în 
frumoasa dumneavoastră țară și — 
dacă-mi amintesc bine — am ajuns 
la concluzia că în cel mult trei ani 
de zile colonialismul din Africa se va 
prăbuși, că Angola și Mozambicul își 
vor cîștiga independența. Putem con
stata cu satisfacție că acest proces a 
Început cu succes, că Guineea-Bissau 
este de acum un stat independent, 
că Mozambicul și-a constituit un gu
vern care acționează pentru instau
rarea independenței depline, iar în 
Angola se desfășoară aceeași acțiune 
și sperăm că va fi dusă la bun sfîr- 
șit pentru cîștigarea deplină a inde
pendenței.

Aș dori să menționez cu multă 
bucurie faptul că în soluționarea a- 
cestor probleme România și Zambia 
și-au adus contribuția lor activă. Pu
tem spune, deci, că și în acest do
meniu, al dezvoltării solidarității 
pentru o politică nouă, de egalitate 
între popoare, colaborarea ’dintre 
România și Zambia s-a înscris în 
contextul politicii generale a luptei 
împotriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru relații noi între 
toate popoarele lumii.

Mai sînt încă probleme care preo
cupă în mod deosebit omenirea. In
tre acestea — situația din Orientul 
Mijlociu este din nou într-un aseme
nea grad de agravare, îneît consti
tuie un pericol deosebit pentru pacea 
din această zonă și a întregii ome
niri. Considerăm că sînt necesare 
eforturi susținute pentru a se ajunge 
cit mai rapid la o soluție pașnică în 
Orientul Mijlociu, pentru reluarea cît 
mai grabnică a negocierilor de la 
Geneva. Și în această problemă s-au 
produs însă schimbări mari, printre 
care cea mai importantă este aceea 
a afirmării poporului palestinean ca 
o entitate proprie, recunoscută pe 
glșn internațional, și care este hotă- 
, ' să-și asigure o dezvoltare li
beră, independentă. România consi
deră că rezolvarea situației din 
Orientul Mijlociu este nemijlocit le
gată de soluționarea problemei pa- 
lestinene, de constituirea unui stat 
propriu palestinean, care să se 
bucure de drepturi depline, de in
dependență și suveranitate și să 
participe activ, cu toate popoarele 
din Orientul Mijlociu, la instaurarea 
unei păci trainice și drepte.

Printre problemele care preocupă 
astăzi omenirea aș menționa și pe 
acelea ale subdezvoltării, ale lichi

dării decalajului — care, din păcate, 
în acești ani s-a accentuat — între 
țările dezvoltate șl țările în curs de 
dezvoltare. Se poate spune că de so
luționarea acestei probleme într-un 
mod nou, care să asigure progresul 
rapid al țărilor subdezvoltate pe ca
lea unei economii puternice, a ridi
cării bunăstării popoarelor respecti
ve, depind dezvoltarea viitoare a tu
turor țărilor și însăși pacea în lume. 
Iată de ce România consideră că rea
lizarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, care să asi
gure deplina egalitate între state, 
participarea tuturor țărilor la solu
ționarea problemelor economice, so
ciale și politice constituie factorul 
hotărîtor pentru progresul omenirii.

Stimate tovarășe președinte,
Aș dori ca lntîlnirea noastră de 

acum, vizita pe care o faceți în 
România să contribuie la extinderea 
și mai puternică a colaborării între 
partidele și popoarele noastre. In 
cei patru ani care au trecut de la 
prima vizită pe care ați făcut-o în 
România, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al Indepen
denței Naționale s-au dezvoltat rela
ții foarte largi și — poate — aceasta 
a constituit factorul cel mal impor
tant al progresului relațiilor rioăstre 
în toate domeniile.

Tovarășa mea ml-a reamintit că în 
cursul vizitei la Lusaka am devenit 
membri ai partidului dumneavoastră. 
De altfel, sper că și acest lucru a 
contribuit la dezvoltarea bunelor re
lații dintre partidele noastre. Aș dori 
ca, și în continuare, să se întărească 
tot mai puternic relațiile dintre 
partidele noastre — care, fiecare în 
condițiile specifice din țara respec
tivă este chemat să asigure conduce
rea poporului pe calea unei dezvol
tări libere și a asigurării bunăstării.

Trăim într-o lume ce se dezvoltă 
și se schimbă foarte rapid. Tendința 
generală a tuturor acestor schimbări 
este în direcția progresului econo- 
mico-social și național al tuturor 
popoarelor. Mai mult ca oricînd, for
țele politice care se pronunță pentru 
progres și dezvoltarea independentă 
a popoarelor, masele populare și po
poarele însele sînt cele care au cu- 
vîntul hotărîtor în determinarea 
schimbărilor pe plan național și 
internațional. Aș dori ca rela
țiile dintre țările și partidele 
noastre să corespundă cît mai 
bine intereselor dezvoltării po
poarelor noastre și, totodată, să se 
înscrie ca o contribuție activă la so
lidaritatea tuturor forțelor care se 
pronunță pentru progres, pentru pace, 
și colaborare internațională.

Cu aceste gînduri, doresc să rog pe 
toți tovarășii și prietenii prezenți aici 
să ridice, împreună cu mine, un toast 
în sănătatea prietenului și tovarășu
lui nostru de luptă pentru progres 
social și pace ;

In sănătatea doamnei Kaunda ;
în sănătatea tuturor oaspeților 

tambieni ;
Pentru prosperitatea și fericirea 

poporului zambian prieten I
Pentru pace și colaborare între toa

te popoarele lumii 1 (Vii aplauze).
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cadrul acestui proces ne-am descope
rit și dușmanii reali.

Este, deci, un prilej de bucuria 
pentru noi să constatăm larga varie
tate de legături care apropie foarte 
mult partidele, popoarele și țările 
noastre. Relațiile dintre cele două 
partide politice — adică dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Unit 
al Independenței — s-au întărit foar
te mult. Ca o dovadă a acestui fapt, 
o puternică delegație a Partidului 
Unit al Independenței vizitează în 
prezent țara dumneavoastră. Relațiile 
dintre țările și guvernele noastre 
s-au lărgit și s-au îmbunătățit în 
multe domenii în care preocupă
rile noastre sînt identice ; am 
acționat împreună cu hotărîre 
în multe forumuri internaționale 
pentru a apăra libertatea și drepta
tea, pentru a promova pacea și secu
ritatea în lumea întreagă. Relațiile 
noastre economice s-au îmbunătățit 
de asemenea. Participarea română 
la dezvoltarea economică a Zambiei 
a crescut. Sperăm să conlucrăm tot 
mai larg cu românii și cu întreprin
derile lor. Ei au adus nu numai un 
nou spirit de participare în cadrul 

. .acțiunilor de Cooperare, dar au și 
- inspirat o încredere în sînul poporu

lui zambian. Ei au demonstrat, de 
asemenea, că este posibil ca unii 
europeni să conlucreze cu zamblenii 
pe baza egalității și respectului reci
proc pentru realizarea unor obiec
tive comune. Ei au sprijinit creșterea 
încrederii între rase, în sensul că 
viitorul acestei lumi, pacea și secu
ritatea omenirii depind de respectul 
reciproc, indiferent de rasă, culoare, 
convingere sau concepție de viață.

Nouă, zambienilor, ne plac românii 
și pentru alte motive. Din punct de 
vedere ideologic, România se si
tuează pe o poziție împotriva impe
rialismului, împotriva colonialismu
lui, împotriva exploatării unei țări 
de către o altă țară. La fel sîntem 
și noi. Sistemele noastre politice 
sînt concepute și orientate spre satis
facerea intereselor popoarelor noas
tre. Ca urmare, relațiile noastre sînt 
foarte puternice și prietenești, de
oarece credem în aceleași principii. 
Credem în libertate și dreptate. Cre
dem în respectul suveranității și in
tegrității tuturor națiunilor. Credem 
în colaborare și neamestec în aface
rile interne ale altor țări indepen
dente. De asemenea, sîntem hotăriți 
să luptăm pentru a apăra aceste 
principii. In ianuarie 1973, regimul 
din Rhodesia a închis frontiera cu 
noi. Prin natura sa, acesta era un 
act deosebit de grav, menit să sub
mineze independența noastră națio
nală ; era un act împotriva integri
tății șl suveranității noastre. Ne-am 
ridicat cu curaj pentru a ține piept 
acestui act de agresiune. Spre bucu
ria celor 5 milioane de zambieni, 
România, sub conducerea dumnea
voastră, a reacționat rapid și ni s-a 
alăturat în lupta noastră prin acor
darea unui sprijin generos. Nici nu 
poate fi vreo demonstrație mai bună 
a angajării României în sprijinul 
cauzei noastre decît contribuția pe 
care dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și țara dumneavoastră ați 
adus-o pentru a ajuta poporul zam

bian să-șl apere independența. Prin 
urmare, permiteți-mi, deci, să folo
sesc acest prilej pentru a exprima 
gratitudinea noastră partidului, gu
vernului și întregului popor român, 
pentru contribuția adusă și pentru 
prietenia arătată. Succesul nostru 
este datorat în parte acestei angajări 
pozitive și contribuției României 
față de apărarea națiunii noastre și 
față de întărirea economiei noastre. 
Permiteți-mi să asigur conducerea 
română șl poporul țării dumneavoas
tră că atunci cind s-au hotărît să 
ajute Zambia n-au făcut-o în zadar, 
deoarece sintem absolut deciși să ră- 
mînem noi înșine, indiferent de 
greutățile ce se vor ivi în cale.

Din fericire, situația căreia a tre
buit să-i facem față în Sudul Africii 
în ultimii 10 ani a început să arate 
semne de îmbunătățire. Mai avem 
încă probleme, însă timpul este de 
partea majorității celor ce luptă încă 
pentru independență. Milioanele care 
formează masele oprimate au încă 
nevoie de inspirație din partea po
porului român și a conducătorilor 
săi. Ei au încă nevoie de sprijinul 
moral, financiar și material pentru a 
Îndeplini aspirațiile lor. Atît timp 
cît se află în luptă, noi, care ne si
tuăm în primele rîndurî ale acestei 
lupte pentru eliberarea Africii, tre
buie să înfruntăm și să depășim 
multe crize. Nu poate fi pusă la în
doială hotărîrea noastră de a ne a- 
păra împotriva oricăror acte de agre
siune. Totuși, dacă ni se va cere să 
contribuim la clădirea păcii, vom fi 
gata să facem aceasta. Vom ajuta la 
edificarea păcii peste tot unde este 
posibil și vom sprijini lupta pentru 
eliberare prin toate mijloacele dacă 
este singura alternativă ce-i rămîne 
Africii.

In sfîrșit, permiteți-mi să vă spun 
că România și Zambia au ales bine 
cîhd s-au hotărît să fie prieteni. 
Dorim ca prietenia noastră să însem
ne ceva pentru popoarele noastre. De 
aceea, vom fi gata să continuăm efor
turile conlucrării în lupta comună, 
care să ne ducă la o mai mare apro
piere in toate domeniile. Sîntem 
gata să căutăm noi domenii de co
laborare, pentru a întări și mai mult 
legăturile de prietenie dintre cele 
două țări ale noastre.

Vizita dumneavoastră în Zambia 
este un prilej de multe amintiri pen
tru noi, iar vizita noastră de acum 
în Republica Socialistă România 
dorim să marcheze o nouă piatră de 
hotar în dezvoltarea prieteniei dintre 
România și Zambia.

De aceea, am marea plăcere să rog 
pe toți colegii mei să mi se alăture 
în acest toast :

In sănătatea domnului președinte 
Ceaușescu și a doamnei Ceaușescu ;

Pentru prietenia dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Unit al 
Independenței ;

Pentru relațiile călduroase și apro
piate între guvernele șl popoarele 
noastre ;

Pentru solidaritatea celor două țări 
ale noastre în lupta pentru apărarea 
integrității și suveranității noastre ;

Pentru pacea și securitatea tuturor 
popoarelor lumii, în libertate și drep
tate 1 (Vii aplauze).

„Programul privind pregătirea^ forjei de 
muncă se va realiza în strînsă legătură cu di
versificarea cerințelor economiei și vieții so
ciale, cu exigențele progresului tehnic, ale in
troducerii metodelor științifice de conducere, 
precum și cu necesitățile formării multilaterale 
a omului societății socialiste".

(Din proiectul de Directive ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R.).

perfectă, de găsirea solu
țiilor optime în condiții 
de simultaneitate, de inter
ferare.

Și iată, măiestria aceas
ta a fost demonstrată — și 
din ea răsar acum, odată 
cu noul Șantier naval Con
stanta. primele două mi
neraliere de mare tonaj, 
cu mult mai devreme. 
Ideea — originală, îndrăz-

crau la montajul unor an- 
samble mari de otel care 
trebuiau să fie suprastruc
tura ; cabine, coridoare, 
puntea de comandă, mici 
saloane... Atenția mea ur
mărea absorbită munca, 
eforturile acestor tineri 
muncitori, opera lor. Opera 
lor era temerară. Am sim
țit nevoia să-i întreb pe 
vreo doi dintre ei, într-o

la construcția secțiilor, bloc- 
secțiilor, alții la construc
ția cargoului de 1920 t.d.w., 
iar alții aici, pe mineralier. 
„Lucrăm, construim mai 
mult cu copiii ăștia — că 
la toți le pot fi tată si le 
și spun asta, pentru că am 
copii mai mari decît ei — 
spunea Tarălungă. Munci
torii mai în vîrstă, mai
ștrii, ajutorii, șefii de e-

nerallelrele de 55 de mii 
t.d.w. — iar de la aistes 
vom trece la altele mai 
mari"...

„Ce înseamnă univer
sali ?" — am întrebat. „Vă 
explic — a continuat nea 
Giicu Tarălungă. La noi 
muncitorul trebuie să se 
formeze în așa fel că dacă 
îi dai bucefta de otel în 
mină — esl să știe să o lu-

— la orice muncă îl pul
pe varoor. îl iei de aici. îl 
trimiți dincolo, unde este 
mai urgent — el să facă 
față. Nu construiești va
poare dacă nu ai aseme- 
ne<a oameni care cunosc 
drumul oțelului, de la ta
blă și. pînă la construcția 
corpului navei, piuă la ar
marea- si montarea fiecărui 
șurub, sîrmuliță ; execuția,

Există un șantier 
mic și trebuia 
construit un șan
tier naval. mare. 
Și acest șantier 

mare trebuia gîndit și 
ajutat să se înalte de oa
menii acestui șantier mic. 
Se strângeau într-un sin
gur ghem de probleme șl 
griji : realizarea sarcinilor 
de plan ale șantierului 
vechi — reparațiile vapoa
relor. construcția cargou
rilor de 1920 t.d.w. _ și 
realizarea investițiilor Ia 
construcția noului șantier 
naval. Și. pe deasupra, 
construcția primelor două 
mineraliere de mare tonaj. 
Cele două mineraliere nu 
puteau fi construite în în
tregime în vechiul șantier 
și era necesar ca construc
torii navelor să se extindă 
și pe porțiuni de teren din 
noul șantier în lucru. La 
fel și in privința docurilor 
uscate : navele acestea de 
mare tonaj nu puteau fi 
construite altundeva decît 
numai pe docurile uscate.

aflate în plină construe-, 
tie. Toți factorii erau con- 
știenti că se stînjenesc. 
Pentru constructorii hale
lor mari și pentru con
structorii docurilor ar fi 
fost avantajos ca construc
torul de nave să aștepte 
deoparte pină cind termi
nă ei halele, docurile; și 
pentru constructorii nave
lor ar fi fost de asemenea 
mai convenabil să intre in 
hale și în docuri după ce 
erau terminate. Măiestria 
trebuia să se dovedească 
din modul cum construc
torii șantierului naval și 
constructorii celor două 
mineraliere vor lucra în 
același teren — unii 
construind halele, docu
rile. șantierul ; ceilalți 
construind vapoarele. Din 
rezolvarea cu succes a 
acestei probleme dificile 
trebuiau să iasă două 
mineraliere, două vapoa
re. mult mai devreme. 
A fost nevoie de gîndire 
continuă, de inventivitate 
continuă, de colaborare

Constructorii de nave
neaită — a< fost a condu
cerii partidului, a secreta
rului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vredni
ca clasă muncitoare de la 
țărmul mării s-a regăsit 
cu toate aspirațiile, cu toa
te talentele și cu toate 
forțele ei în această idee ; 
a trăit-o și a dus-o la în
deplinire, cu sprijinul ge
neros și sub atenta con
ducere a partidului.

Mă aflam, ca prim 
pasager, pe cover
ta de oțel fierbin
te a primului mi
neralier. Zeci de 

muncitori tineri și unii 
chiar foarte tineri lu-

clipă de răgaz : ,,Aveți voi 
curajul să construiți colosu- 
ăsta și să înfruntați cu el 
oceanele 1 ?“

Auzise întrebarea mea 
un om mai în vîrstă 
și s-a apropiat să-și aprin
dă țigara. „Da — a spus 
el — este o îndrăzneală Si 
un curalj. Și o mîndrie și 
o onoare. Acuma, aici se 
formeană generația de 
constructori de nave de 
mare tonaj".

Omul se numește Gheor- 
ghe Țatrălungă — nenea 
Gicu îi spun băieții. Coor
donează activitatea citorva 
zeci de oameni, repartizați 
unii în hală și pe platformă,

chlpe sîntem rari, sîntem 
un nucleu răspind-it prin
tre tinerii ăștia, pe care 
trebuie să-i învățăm, tre
buie să construim cu ei. Ei 
ucenicesc pe cele mal mari 
nave pe care le construim 
noi și în unul din cele 
mai moderne șantiere. Ei 
fac cea mai mare școală
— ei știu asta. Și mun
cesc bine. Este un curaj — 
dar mai este și faptul că 
noi sîntem muncitori uni
versali, așa ne-am format 
alici — universali — si așa 
se explică curajul cu care 
atm trecut de la reparații 
de nave la construcția 
cargourilor de 1920 t.d.w.
— și de la cargouri^ la mi-

creze pînă la capăt, să o 
treacă prin toate operațiile, 
pină o transformă într-un 
vapor. Universali — fac 
totul. Fiecare om să știe 
să construiască nava în
treagă, de la foaia de ta
blă pînă la, vaporul care 
pleacă să înfrunte mările. 
Din astfel de oameni este 
alcătuit nucleul nostru de 
costructori navali : astfel 
de oameni trebuie să a- 
jungă băieții ăștia. Si asta 
este un curaj. Este mai 
greu decît în alte uzine — 
dar avantajul este uriais : 
un muncitor cu o calificare 
universală — strungar.. su
dor. lăcătuș, frezor, mon- 
tor, electrician, instalator

locul ii rostul fiecărei 
piese".

De cealaltă parte a 
docurilor, macaraua uriașă 
tocmai prinsese de pe plat
formă un bloc enorm, cu 
formă ciudată, îl ridicase 
aipoi în aer și cu mișcări 
încete îl ducea să-1 co
boare în adîncul celui de-al 
doilea doc. „Ce piesă, ce 
bucată duce macaraua a- 
ceea ?“ — l-am întrebat pe 
un băiețaș. S-a uitat la 
mine, a pus mina streașină 
si a privit macaraua Înde
părtată. învăpăiată de 
soare : „Sint bucăți din 
dublu fund, la mineralie
rul doi" — a răspuns, și 
și-a văzut de lucru.

Ceea ce spunea
Gh. Tarălungă 
despre pregătirea, 
despre calificarea 
universală a oa

menilor din șantier mai 
auzisem — sub o formă 
sau alta — de la se
cretarul comitetului de 
partid, de la comuniști, de 
la șeful secției mecanic-șef, 
de la șeful de echipă Ion 
Barbu, de la toți munci
torii,, maiștrii, șefii de e- 
chipă care alcătuiau acel 
nucleu de constructori na
vali, Curajul lor venea 
dintr-o vastă experiență 
de-a lungul timpului, 
dintr-o mare încredere 
în pregătirea, în capa
citatea lor profesională. 
Acești oameni invocau tra
diția muncitorească a șan
tierului lor. de la înteme
ierea șantierului — și tra
diția celor treizeci de ani 
de construcție socialistă. 
Lucraseră pe sute de ti
puri de nave din toată lu
mea ; făcuseră reparații, 
toate operațiile și toate 
meseriile care se cer pe 
o navă ; construiseră aici, 
în modestul lor șantier, 
toate tipurile de nave 
mai mici, dar a căror 
tehnicitate nu se deose
bește decît prin proporții 
de tehnicitatea navelor 
mari. Deci, de la ingineri, 
tehnicieni, maiștri, pînă la 
muncitori — își făcuseră o 
pregătire universală : cres
cuse în ei ambiția policali
ficării. a calificărilor com

plexe — ambiția și mindrla 
de a fi muncitori univer
sali, capabili să -facă față 
în toate meseriile.

Apăruse astfel un nou 
tip de munciltor, cu un 
orizont profesional larg, cu 
o capaicitate de acomodare 
în orice ramură și cu un 
profil spiritual mai bo
gat — muncitori bine in
formați, la curent cu tot 
ce apare, multilateral cali
ficați ; un colectiv ager, 
suplu, elastic, operativ și 
competent în orice împre
jurări. Șantierul lor fusese 
modest : ei nu și-au pără
sit șantierul — dimpotrivă, 
aiu adus mereu și pe alții, 
atrași de noblețea Și de 
mirajul muncii lor. atrași 
de secretele vapoarelor. 
Un colectiv conștient, se
tos după tot ce este nou, 
dornic de depășire. Și iată, 
acum acest nucieu de con
structori crescuți în spiri
tul unei permanente în
noiri revoluționează indus
tria constructoare de nave 
românești. Este adevărait 
— sint ajutați de toată in
dustria. de toată tehnica, 
de întregul potențial eco
nomic și industrial al 
tării întregi : sînt sprijiniți 
și încurajați de politica 
înțeleaptă a tării noaetre ; 
dar și ei s'rnt un colectiv 
pasionat, perseverent, cu 
un înailt prestigiu profesio
nal.

Traian COȘOVEI
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CONGRESUL PARTIDULUI

marea întrecere
In marea întrecere socia

listă pentru înfăptuirea im
portantului obiectiv național 
— cincinalul înainte de ter
men — consemnăm, în aces
te zile din preajma Congre
sului al Xr-lea al partidu
lui, un bilanț rodnic : pină la 
17 noiembrie, întreprinderile 
industriale din 20 de județe 

ale țării și cele din municipiul București au îndeplinit integral sarci
nile de producție pe anii 1971—1974. în acest fel, s-au creat condiții ca 
pină la sfirșitul acestei perioade întreprinderile respective să realizeze 
□ producție suplimentară de peste 62 miliarde lei.

In Capitală și în 20 de 
județe industria și-a în
deplinit planul pe patru 

ani

Producția suplimentară 
a industriei de mașini- 
unelte și electrotehnicii

nlnd acestui minister vor realiza, pină 
suplimentară de circa 5,4 miliarde lei.

Unitățile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini-Unelte și Electroteh
nicii au realizat — la data 
de 18 noiembrie — sarcinile 
pe patru ani ai cincinalului 
la producția globală. Conti- 
nuind să lucreze în ritm și 
mai susținut, colectivele din 
unitățile industriale aparți- 

la sfirșitul anului, o producție

S-au încheiat lucrările pen
tru dublarea magistralei fe
roviare București — Brașov 
— Sighișoara — Teiuș — Cluj, 
în lungime de 500 kilometri. 
Concomitent, în peste 50 de 

stații de cale ferată s-au întreprins lucrări de centralizare electrodi- 
namică. Modernizarea unei astfel de artere se va reflecta într-o consi
derabilă sporire a traficului zilnic de călători și mărfuri, în reducerea 
timpului de imobilizare a garniturilor, precum și al operațiilor de 
formare și descărcare a trenurilor. Muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
proiectanții Trustului central de construcții din Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, autorii lucrărilor închină acest succes 
celui de-al XI-lea Congres al partidului.

500 km de magistrală 
feroviară dublă

GALAȚI (Corespondentul 
„Scinteii", Dan Plăeșu) : Si- 
derurgiștii gălățeni au înce
put această ultimă săptămînă 
ce ne mai desparte de Con
gresul al XI-lea al partidu
lui sub auspiciile unor re
marcabile realizări. De la 

începutul anului și pină în prezent, ei au obținut peste plan circa 
51 000 tone cocs metalurgic, mai mult de 50 000 tone fontă, peste 
90 000 tone oțel, aproape 20 000 tone tablă groasă, în jur de 23 000 tone 
tablă șl bandă laminată la rece și alte importante sporuri de producție. 
Colectivul combinatului siderurgic este hotărit să amplifice în această 
săptămînă producțiile record amintite, pentru a cinsti cu rezultate din 
cele mai Însemnate marele forum al comuniștilor români.

Recordurile siderurgiș- 
tilor gălățeni

BRAȘOV (Corespondentul 
„Scinteii", Nicolae Mocanu). 
— Cu circa 4 luni în urmă, 
colectivul secției de autouti- 

' lări a întreprinderii de au
tocamioane din Brașov — o 
adevărată uzină constructoa
re de mașini-unelte și agre

gate — a predat ultimul din cele 42 agregate care formează linia au
tomată pentru prelucrarea blocului motor Diesel de 135 CP. Iată că, 
zilele acestea, inimosul colectiv al secției a obținut un nou și stră
lucit succes în cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului : ter
minarea montării a 20 noi agregate, care formează linia automată de 
prelucrare a chiulasei și care au fost executate tot prin autoutilare. 
Executarea în țară a liniei automate de prelucrat chiulase aduce sta
tului economii de circa 10 milioane lei valută. In prezent, colectivul 
secției de autoutilare al întreprinderii lucrează Ia realizarea agrega
telor care vor forma linia automată pentru prelucrarea blocului motor 
Diesel de 215 CP și care va cuprinde 60 agregate.

Linii tehnologice 
de înaltă tehnicitate

„ZILELE CÂRȚII POLITICE'1

Intre 15 și 23 noiembrie, Capitala și alte orașe ale țării găzduiesc „Zilele 
cărții politice". în acest cadru au loc manifestări diverse în librării, 
uzine, școli, sub forma unor întîlniri ale editorilor și autorilor cu citi
torii, a unor expoziții de carte politică și a prezentării unor lucrări re
cent apărute. O succintă privire retrospectivă demonstrează că în ulti
mele trei decenii s-au tipărit aproape 11 000 de titluri din acest domeniu 
editorial, intr-un tiraj de peste 250 milioane de exemplare, ceea ce repre
zintă 18 la sută din totalul cărților tipărite anual la noi în țară.

SIMPOZIOANE, 
DEZBATERI

• în județul Vaslui, membrii bi
roului și ai comitetului județean de 
partid s-au întîlnit cu diferite ca
tegorii de oameni ai muncii, în ca
drul ‘unor acțiuni de masă menite 
să contribuie la dezbaterea și apro
fundarea documentelor ce vor fi 
supuse spre aprobare apropiatului 
Congres.

• La Casa filmului din Capitală 
a avut loc, luni, o sesiune de co
municări pe teme actuale ale crea
ției cinematografice, inițiată de or
ganizația de partid a Asociației ci
neaștilor în cinstea apropiatului 
Congres al P.C.R. Comunicările 
— prezentate de creatori, critici și 
istorici de film — s-au referit la 
„Spiritul de partid — atitudine 
fundamentală a cinematografiei ro
mânești", „Realitatea, sursă de in
spirație a filmelor noastre", „Răs
punderea politică și artistică a re
gizorului în prezentarea veridică a 
actualității și a istoriei poporului 
său", „Teme, conflicte și eroi ai 
filmelor românești de actualitate", 
„Femeia, ca eroină și personaj în 
filmele noastre" ș.a.
• La Ploiești a avut loc un inte

resant colocviu intitulat „Știin
ță, cultură, educație — contri
buții feminine". Cele 19 refera
te, susținute de reprezentante cu 
autoritate ale domeniilor respective, 
au fost urmărite de un public nu
meros.

o „Municipiul Deva. între Congre
sele al X-lea și al XI-lea ale par
tidului" este titlul unui simpozion 
care a fost înscris pe agenda mani
festărilor din județul Hunedoara.

EXPOZIȚII
0 Județul Alba găzduiește mai 

multe expoziții jubiliare consacrate 
dezvoltării industriale a județului 
în prezent și în perspectivă (la Casa 
de cultură a municipiului Alba Iu- 
lia), creației artiștilor plastici ama
tori din Aiud (la casa de cultură 
din localitate), artei populare (la 
muzeul de etnografie din comuna 
Lupșa).

• în holul central al Universi
tății din Craiova s-a deschis al 
treilea salon de toamnă al artiștilor 
plastici amatori din cenaclul „Con
stantin Brâncuși" — expoziție o- 
magială, cuprinzînd peste 60 de lu
crări de ,picțură și: sculptură.

o Două expoziții itinerante po
posesc în satele și comunele jude
țului Buzău ; una cu o selecție de 
lucrări ale pictorilor tinerei gene
rații, iar a doua cu opere ale mem
brilor cenaclului U.A.P.

e „România la cotele anului 1980”
— așa se intitulează expoziția de 
carte deschisă la biblioteca jude
țeană din Tirgu-Jiu. Tot în județul 
Gorj, la Casa de cultură din Țicleni 
a fost organizată expoziția de fo
tografii și grafice „Orașul nostru
— ieri, azi, mîine".

GOSPODĂRIREA ENERGIEI Șl COMBUSTIBILULUI

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN HUNEDOARA
La Combinatul siderurgic din Hunedoara există o intensă preocu

pare pentru gospodărirea judicioasă a resurselor energetice. O dove
dește faptul că în zece luni din acest an au fost economisite, față de 
normele de consum, 79 369 tone combustibil convențional și 20 041 MWh 
energie electrică. Explicația acestor realizări ne-a redat-o sintetic ing. 
Ionel Cîndea, secretarul comitetului de partid al combinatului:

lor de temperatură a apel de răcire 
la cuptoarele Martin de la oțelăria 
nr. 2 ; a fost realizată preîncălzirea 
aerului de combustie cu ajutorul 
căldurii provenite din aburul purje- 
lor ; s-au reparat conductele și ar
măturile agregatelor de la cup
torul laminorului de 800 mm ; la 
oțelăria nr. 2 au fost montate insta
lații cu funcție dublă : de recuperare

REZULTATELE BUNE
INHEMN EA PERSEUEBENTA

— Sarcinile ce ne reveneau din 
Decretul Consiliului de Stat cu privire 
la economisirea resurselor energetice 
au fost abordate la noi cu seriozitate. 
Nu numai pe ansamblul combinatu
lui, ci în fiecare uzină sau secție, aș 
putea spune la fiecare loc de muncă, 
au fost elaborate măsuri precise, de
taliate, a căror înfăptuire a fost 
urmărită în permanență. Diminua
rea consumurilor 
energetice la a- 
numite „puncte 
cheie" a presupus 
întocmirea unor 
studii complete, 
aprofundate, in 
scopul relevării 
celor mai econo
mice soluții teh
nice. Dar o con
tribuție majoră 
Ia economisirea 
combustibilului și 
energiei au adu
s-o oamenii mun
cii din combinat. Inițiative por
nite de la diverse locuri de mun
că, cum sînt „Fiecare cuptor să 
producă pe lună o șarjă de oțel 
cu energie electrică economisită", 
„întreaga cantitate de oțel — dată 
peste plan — să fie produsă cu 
combustibil economisit", sau „Să la
minăm întreaga cantitate de oțel, 
peste plan, cu energie economisită" 
au fost, în scurtă vreme, generaliza
te în forme specifice în întregul 
combinat.

In legătură cu aplicarea prevederi
lor Decretului Consiliului de Stat 
privitoare la economisirea combusti
bilului și energiei, cu transpunerea 
în practică a măsurilor concrete sta
bilite în acest sens, am continuat dis
cuția cu ing. Constantin Nagy, di
rectorul uzinei de producție, trans
port și distribuție a energiei din ca
drul combinatului.

— Au fost găsite soluții de eco
nomisire a energiei în unele sec
toare importante ale combinatului. 
Bunăoară, aplicarea concluziilor stu
diului asupra cauzelor depășirii con
sumurilor de energie electrică la fa
brica nouă de aglomerare a permis 
încadrarea acestui sector de pro
ducție in consumurile planificate. De 
asemenea, s-au executat o serie de 
lucrări de îmbunătățire a gradienți-

a pulberilor metalice și de recupe
rare a căldurii. Utilizăm practic in
tegral, în scopuri energetice sau teh
nologice, gazul de furnal și gazul de 
cocs.

— Cum explicați însă că o serie 
de măsuri — cum sînt cele referi
toare la modernizarea unor utilaje, 
montarea unor instalații de recupe
rare — nu au fost încă finalizate, 
deși a trecut termenul stabilit 7

— Nu pot da o explicație globală. 
Pot spune că turbogeneratorul de 
12 MW cu prize și condensație din 
CT 3 nu este montat, deoarece I.C.M. 
Reșița nu a livrat utilajul la termen, 
întirziată este și darea în exploata
re a cazanului recuperator nr. 11, de 
la laminorul de 1 300 mm. Construc
torul, I.C.S. Hunedoara, motivează că 
îi lipsesc unele utilaje.

S-a tergiversat aprobarea investi
ției pentru cîteva recuperatoare de 
pulberi și căldură la mai multe cup
toare Martin. Acum avem finanțarea 
asigurată și sintem în faza de con
tractare a utilajelor, a construcției.

— La cuptoarele adinei, de la lami
norul de 800 mm, sînt montate ca
zane recuperatoare care nu funcțio
nează. Se pierde astfel și căldură, 
s-au irosit și bani pentru realizarea 
lor. De altfel, în combinat există re
surse energetice secundare recupera
bile economic, evaluate la circa

94 000 tone combustibil convențional, 
dar care nu sînt puse în valoare. Ce 
perspective se întrevăd pentru valo
rificarea acestor resurse secundare ?

— In cazul recuperatoarelor este 
vorba de o deficiență constructivă, 
dar și de concepție tehnică. Practic, 
nu se pot obține parametrii scontați 
și, de aceea, le vom „reprofila" pen
tru producerea apei calde. Rămine 
însă de stabilit ce vom face cu a- 
ceastă apă caldă.

— Care este stadiul aplicării mă
surilor privind înlocuirea și moder
nizarea arzătoarelor și întocmirea 
bilanțurilor energetice ?

— Au fost executate toate lucrările 
de modernizare, 
de perfecționare a 
arzătoarelor. Mai 
sînt încă 14 arză
toare care trebu
iau înlocuite, dar 
operația nu a fost 
posibilă din cauza 
întârzierii livrări
lor din partea 
furnizorului, în
treprinderea me
canică din Mediaș. 
De asemenea, pî- 
nă acum au fost 
finalizate lucrările

Ia jumătate din bilanțuri. Operațiu
nea continuă.

— Recent, Marea Adunare Națio
nală a hotărit continuarea și intensi
ficarea acțiunii de economisire a re
surselor energetice. Ce soluții noi a- 
veți în vedere în acest sens ?

— La noi in combinat există încă 
rezerve de economisire a combusti
bilului și energiei, ce pot fi puse în 
valoare. In unele cazuri este vorba 
de înlocuirea unor tehnologii vechi 
cu altele moderne. Pentru aceas
ta am înaintat forurilor de re
sort unele propuneri, dar facto
rii din centrală și din minister nu 
au decis încă. Aș putea aminti, intre 
soluțiile propuse, modernizarea oțe- 
lăriilor nr. 1 și nr. 2 ; dotarea o- 
țelăriei electrice de la Hunedoara cu 
o instalație de desprăfuire, în vede
rea îmbunătățirii procesului de ela
borare a oțelului electric, prin 
care s-ar putea economisi circa 
50 kWh pe tona de oțel. Sau, 
preluind o experiență bună de 
la laminorul de 1 300 mm, se pot în
locui actualele cuptoare adinei de la 
laminorul de 1 000 mm c 1 cuptoare 
cu flacără întoarsă și recuperatoare 
metalice de radiații, obțiijîndu-se 
astfel, anual, 10 000 tone combustibV 
convențional economii.

Rezerve există din belșug. Pe tind, 
deci, fructificarea lor deplină ?

Cornelîu CARLAN

Sărbătorirea 
revistei 

„Pentru patrie"
Ieri după amiază, a avut loc ‘ in 

București o adunare consacrată ani
versării a 25 de ani de la apariția 
publicației „Pentru patrie", revistă 
ilustrată a Ministerului de Interne. 
Au participat cadre de conducere din 
minister, redactori și colaboratori ai 
revistei, reprezentanți ai presei cen
trale, ai Uniunii Ziariștilor. Aduna
rea a adresat în încheiere o telegra
mă' C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Aceluiași moment aniversar ii est? 
consacrată și expoziția de fotografii 
deschisă, începînd de ieri, în holul 
casei de cultură a Ministerului de 
Interne.

Toate tractoarele j 
concentrate la arături

Concomitent cu lucrările de însămînțare și de recoltare a culturi
lor tîrzii, acolo unde acestea nu au fost încheiate, tractoarele de care 
dispun unitățile agricole au fost concentrate la executarea arăturilor 
de toamnă. Se cuvin subliniate acțiunile întreprinse în județele Dolj, 
Argeș, Constanța, Tulcea, Olt și Teleorman, unde organizațiile de partid 
și conducerile unităților agricole s-au ocupat de crearea condițiilor 
pentru folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor la arat, 
organizînd munca in schimburi prelungite și chiar în două schimburi. 
Există însă posibilități pentru creșterea vitezei zilnice la arat și în
cheierea cît mai repede a acestei importante lucrări. Ne referim în
deosebi la un șir de unități din județele Ilfov, Prahova, Vrancea și 
altele, unde ritmul de lucru nu este încă satisfăcător.

Pentru creșterea producției agricole și înfăptuirea angajamentelor 
asumate de a obține recolte sporite în anul viitor, organizațiile de 
partid trebuie să mobilizeze pe toți cooperatorii și mecanizatorii la 
muncă în cimp, astfel îneît arăturile și fertilizarea să poată fi termi
nate intr-un timp cit mai scurt, pe toată suprafața planificată.

Înfăptuiri ale 
acestor ani in 
județul Vîlcea
Rm. Vîlcea își sporește zestrea 

urbanistică cu aproape 1 000 aparta
mente anual. în decursul unui sin
gur cincinal, pe harta orașului au 
apărut cîteva cartiere noi. Moder
nul magazin „Cozia", ca și cele
lalte unități comerciale ale orașu
lui, realizează acum o „cifră de vin- 
zări" dublă față de cea înregistrată 
cu zece ani în urmă, fapt explica
bil, dacă amintim că și numărul 
persoanelor ocupate în ramurile 
neagricole ale economiei vîlcene a 
crescut in ultimul deceniu cu pes
te 30 000.

Industria, care era clndva prezen
tă doar prin citeva fabrici de cheres
tea, se definește astăzi prin unele 
din cele mai moderne ramuri ale 
sale : chimia, energetica, construc
țiile de mașini. Producția industria
lă a anului 1938 obținută de județ 
se realizează astăzi in mai puțin de 
23 ore. Față de anul trecut, în a- 
cest an, volumul producției-marfă 
industriale este mai mare cu 56,5 la 
sută, iar cel al exportului de 2,3 
ori. In perioada relativ scurtă a 
două cincinale s-au înălțat aici hi
drocentrala de pe Lotru, mai pu
ternică decit cele de pe Bistrița și 
Argeș luate la un loc, primele obiec
tive ale programului de amenajare 
complexă a Oltului, un combinat 
chimic și o mare uzină de sodă, o mo
dernă întreprindere producătoare de 
instalații complexe pentru noile ra
finării și uzine chimice.

în imagine : Combinatul chimic 
din Rm. Vîlcea care, în actualul 
cincinal, a cunoscut o puternică 
dezvoltare. Foto : S. Cristian

Avem în fața ochilor, In 
aceste zile premergătoare 
Congresului partidului, 
imaginea amplă a partici
pării responsabile a în
tregului popor la desăvîr- 
șirea vieții noi, socialiste. 
Este aceasta, pentru noi, 
un excepțional indemn la 
meditație asupra rostului 
și îndatoririlor oamenilor 
de artă. O primă concluzie 
se detașează evident : cind 
făuritorul de frumuseți, 
făuritorul de artă scrisă, 
zugrăvită, închegată în ar
monii melodice, pornește la 
imaginarea sau mai bine 
zis săvîrșirea unor aseme
nea opere, sau cind cearcă 
să dezbată, să-și lămu
rească sieși, sau altora, 
probleme de literatură, de 
artă, e bine să aibă ca iz
vor și ca fundament al gîn- 
dirii, al concepției despre 
artă, principiile umanismu
lui socialist ce generează 
orice activitate în care 
trebuie să se oglindească 
larga arie a vieții sociale, 
sondarea conștiinței unora 
din mentorii acestei mari 
comunități, acele caractere 
și forme de viață consti
tuind o circulară imagine 
esențială, intens grăitoare: 
a patriei, a națiunii.

Formulat foarte strîns, de 
la aceste deziderate ar tre
bui să pornească senti
mentul de responsabilitate 
al scriitorului pentru a în
chega o operă care să 
ne reprezinte. Să ne repre
zinte ca națiune, dar și ca 
indivizi. Orice societate 
umană, precum și cea 
socialistă — a noastră, în

speță — nu Înfățișează o 
imagine uniformă. O so
cietate, mai ales socialistă, 
este o undă vie, senzorială 
și senzitivă, care iscă o me
lodie variată, o construcție 
de game sufletești ce con
stituie marea simfonie a 
vieții umane. Din această 
multitudine expresivă se 
detașează personalități care, 
desăvirșindu-și datele va

împlinește un act de pro
movare, de definire, de co
mentare și permanență, 
prin valoare.

în această lumină se con
turează responsabilitatea 
socială a scriitorului. Ea se 
face simțită și vgzută prin 
cuvint, prin cuvintul în
cărcat de semnificațiile 
prezentului imediat, cit și 
de gesturile de neînlăturat

rile dintre culturi, dintre 
realizările de spirit și artă 
ale umanității sînt realități 
definite, care nu se mai 
cer subliniate. Literatura 
noastră trebuie să ne re
prezinte ca umanitatea să 
ne includă ca expresie atit 
națională, cît și larg uma
nă.

Pentru a avea o literatură 
care să ne reprezinte, de

în vremea,
cu marile ei cerințe
lorice inițiale, tind a ex
prima artistic experiențe 
sociale și individuale din 
perspectiva unei înalte 
responsabilități, exprimînd 
tocmai acele relații sociale, 
acele cuceriri revoluționare, 
acele etape de transfor
mare și desăvîrșire a omu
lui unei societăți noi.

Literatura și arta sînt 
făcute de oameni cu voca
ție care trăiesc și creează 
nu de pe poziții extra- 
umane, ci aflîndu-se, așa 
cum se spune și in Pro
gramul Partidului Comunist 
Român, în mijlocul vie
ții, al activității umane re
voluționare. Fie că zugră
vește trecutul sau prezentul 
imediat, autorul, scriitorul

ale trecutului valorificat. 
Responsabilitatea scriito
rului, a omului de artă se 
mărturisește, se dovedește 
prin adeziune, prin since
ritate și prin libertate. 
Scriitorul are libertatea de 
a fi sincer, obiectiv cu 
orice preț. Sincer și în cele 
mai fantaste imaginări, 
dacă aceste imaginări nu 
contrafac, nu desfigurează 
culorile vieții, liantul sen
sibil dintre ființele umane.

Urmînd aceste date tre
buie creată acea literatură 
care să ne reprezinte în 
fața oglinzii în care ne re
flectăm, în care ne privim, 
ca indivizi și ca națiune 
Cultura și arta unui popor 
nu se claustrează. Legătu

largă concepție și largă 
cuprindere a fenomenelor 
vieții noastre actuale, ea nu 
trebuie făcută pe mode, pe 
îndreptări unilaterale.. S-a 
putut observa cum unii au
tori și unele publicații văd 
uniform, monocord, cu 
forme de expresie ste- 
reotipe, introducerea în 
cuvint și idee a unor înalte 
sentimente și forme de 
viață, concepții înalte de 
idee socială.

Dar niciodată, nicicînd, 
chiar genii ale cuvîntului 
și ideii nu au creat capo
dopere pe o singură temă. 
Toate marile opere s-au di
ferențiat. Avem o singură 
„Scrisoare a III-a“, o singu
ră „Limba noastră-i limbă

sfîntă, limba vechilor ca
zanii" ; Blok a scris un 
singur poem „Cei doispre
zece", Beethoven o singură 
„Eroică". Valorificarea sau 
preamărirea unor secvențe 
ale istoriei, mari epoci cu 
semnificații și deziderate 
definitorii și creatoare de 
noi forme de viață, pot fi 
realizate divers, pe mai 
multe coarde și modalități, 
nu doar de expresie, ci și 
de imaginare și conținut, 
folosind mai mult, mergînd 
mai cu adresă și adincime 
în conștiințe.

Mă întorc la ideea lite
raturii și artei făcute de 
creatorii care trăiesc în 
miezul vieții sociale, sub
scriind la adevărul cunoscut 
că literatura și arta au 
jucat totdeauna un uriaș 
rol politic, cind au înțeles 
subordonarea necesităților 
poporului. Literatura noas
tră mare furnizează stră
lucite pilde. Acest lucru 
cred, că ar trebui să intre 
în înțelesul major al res
ponsabilității sociale a 
scriitorului, în al cărui 
destin și poziție nu pri
mează calități particulare. 
Noi nu ne referim la cri
teriile de apreciere a ta
lentului, a valorii. Ne refe
rim la demnitatea scriito
rului, la modul în care își 
asumă o responsabilitate în 
epocă și față de oamenii 
generației sale, a adevăru
lui respectat și asupra res
pectului și considerării 
ce i se cuvine respectînd 
aceste îndatoriri, — legi 
etice și artistice.

Radu BOUREANU

In ultimele zile, în județul VAS
LUI, forțele mecanice au fost con
centrate la executarea arăturilor de 
toamnă. în perioada 7—14 noiembrie 
s-au arat 13 800 hectare. Este un ritm 
superior celui realizat în perioadele 
precedente, dar, așa cum se aprecia
ză la direcția agricolă județeană, este 
încă nesatisfăcător față de cel pre
văzut. Ca urmare, din suprafața me- 
canizabilă în cooperativele agricole 
— de 118 500 ha — au fost arate nu
mai 73 360 hectare. Ing. Iulian Uliu, 
din cadrul Trustului S.M.A. Vaslui, 
ne informa că o activitate mai sus
ținută se desfășoară în cooperativele 
agricole din raza de activitate a 
S.M.A. Delești, Grumezoaia, Gura 
Idrici, Laza, Zorleni, Băcești, Al. 
Vlahuță și altele. Rămîneri în urmă, 
determinate de neeliberarea terenu
rilor de coceni, se înregistrează în 
cooperativele agricole din raza 
S.M.A. Oltenești, cum sînt Crețeșii, 
Oltenești, Tîrzii, Albești, a S.M.A. 
Zăpodeni — Bîrsești, Telejna, Ștefan 
cel Mare. Faptele au demonstrat că, 
acolo unde există preocupare pentru 
o bună organizare a muncii, coope
ratorii au eliberat terenul de coceni 
odată cu recoltatul, ceea ce a permis 
mecanizatorilor să lucreze din plin 
la executarea arăturilor. In asemenea 
cazuri, conducerea trustului județean 
al S.M.A. a procedat la o judicioasă 
folosire a tractoarelor din unitățile 
cooperatiste care nu aveau asigurat 
front de lucru pentru arături, de- 
plasindu-le spre alte unități.

întrucît mai sînt cooperative agri
cole — cum sînt cele din Oltenești, 
Solești, Laza, Zăpodeni — în care 
transportul de pe cimp al cocenilor 
întîrzie, se impune să se acționeze 
cu toate forțele existente pentru 
grăbirea ritmului de strîngere a re
coltelor tîrzii, spre a permite trac
toarelor să lucreze cu întreaga capa
citate. Respectîndu-se planificarea 
zilnică a muncii în toate S.M.A., 
există suficiente posibilități ca arătu
rile de toamnă să fie încheiate pe 
suprafețele mecanizabile pină la 
sfirșitul acestei săptămîni.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scintell"

Expoziție — tîrg
Direcția agricolă și Uniunea 

județeană a cooperativelor agri
cole de producție Ilfov au orga
nizat duminică, 17 noiembrie, la 
Sinești, cea de-a doua ediție a 
expoziției-tirg zootehnice, meni
tă să contribuie la popularizarea 
celor mai valoroase experiențe 
acumulate în stațiunile de cer
cetare, unitățile agricole de stat 
și cooperatiste și în gospodăriile 
cetățenilor din județ, în crește
rea animalelor.

Prezentarea in cadrul expozi
ției a unui mare număr de gru
pe și rase de animale și păsări

încheierea recoltării porumbului In 
unitățile agricole cooperatiste din ju
dețul BUZĂU a adus pe prim plan 
al priorităților desfășurarea arături
lor de toamnă. Această lucrare s-a 
executat doar pe 81 la sută din su
prafața planificată în cooperativele 
agricole. Astfel, într-un interval de 
șapte zile, cind timpul a fost favora
bil. ritmul zilnic de lucru s-a situat 
sub posibilitățile de care dispun uni
tățile. Spre exemplu, față de media pe 
județ, în consiliile intercooperatiste 
Balta Albă, Pulești, Mihăilești, Ru- 
șețu, abia s-au arat între 51—60 la., 
sută din suprafețele prevăzute. I 
intervalul 7—14 noiembrie, la con
siliile amintite s-a realizat numai 
8—12 procente din total.

„Situația nesatisfăcătoare a arătu
rilor de toamnă — ne spunea ingi
nerul Gh. Maftei, director adjunct al 
direcției agricole județene — a făcut 
obiectul unei analize operative în ca
drul căreia s-a indicat gruparea 
tractoarelor pe ferme și tarlale pen
tru a putea fi mai bine su
pravegheate și coordonate lucrările. 
De asemenea, s-au operat unele 
mișcări de tractoare între coope
rativele agricole. Bunăoară, de la 
Poșta Cilnău au fost -deplasate 15 
tractoare la Cochirleanca, de la Zăr- 
nești au fost trimise zece tractoare 
la Racovițeni ; alte 12 tractoare de 
la cooperativa Oreavu au fost duse 
la Ziduri. Graficul de lucru a fost 
refăcut, stabilindu-se un ritm de 
2 400 ha arături zilnic. în aceste con
diții, lucrarea va fi încheiată In ur
mătoarele 7—8 zile.

Concomitent cu aceste măsuri, este 
necesar ca organizațiile de partid, 
conducerile cooperativelor agricole 
să-și intensifice activitatea, spre a 
asigura pretutindeni condiții pentru 
realizarea și depășirea vitezei de 
lucru prevăzute.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

la Sinești llfov
cu caracteristici productive su
perioare evidențiază preocupări
le permanente ale lucrătorilor 
din acest sector și din stațiunile 
de cercetare din județ pentru 
înfăptuirea programului națio
nal de dezvoltare a zootehniei, 
pentru concentrarea și speciali
zarea producției în unități eco
nomice intercooperatiste și de 
stat, ceea ce a asigurat în ulti
mii ani creșterea producțiilor 
de lapte, carne și lină.

Alexandra BRAD 
corespondentul „Scintell"
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Reprezentantul P. C. R. ia lucrările Congresului 
P. S. Belgian s-a întors în Capitală

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării a plecat la Moscova

Tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., care a 
reprezentat Partidul Comunist Ro
mân la lucrările Congresului Parti

dului Socialist Belgian, s-a înapoiat, 
luni seara, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășul Constantin 
Drăgan. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Luni a plecat la Moscova tovară
șul Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Emilian Dobrescu,

ministru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, alte persoane oficiale.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București. (Agernr"s)

COMUNICAT 
cu privire la ședința a 44-a a Comisiei 
permanente C. A. E. R. pentru siderurgie

Sosirea unei delegații de deputați ai 
Bundestagului Republicii Federale Germania

Luni după-amiază a sosit In Ca
pitală o delegație de deputați ai 
Bundestagului Republicii Federale 
Germania, membri ai Comitetului 
pentru colaborarea europeană și in
ternațională, condusă de Erwin Lan
ge, .deputat al P.S.D.G., președintele 
comitetului. Din delegație mai fac 
parte Erich Wolfram, prof. dr. Hans 
Georg Schachtschabel și Wolfgang 
Schwabe, deputați ai P.S.D.G., dr. 
Max Schulze-Vorberg, deputat al 
U.C.S., Rudolf Opitz și Georg Gallus, 
deputați ai P.L.D., Albert M. Zoeldi. 
secretar general al Comitetului pen

tru colaborarea europeană și inter
națională.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de acad. Au
rel Moga, vicepreședinte al Grupului 
parlamentar de prietenie România- 
R.F.G., de deputați, membri ai Co
misiei pentru politică externă a 
M.A.N. și ai Grupului parlamentar 
român pentru prietenie și cooperare 
în Europa.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. F. Germania la București.

(Agerpres)

CONCURS PENTRU BURSELE

UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI
Uniunea artiștilor plastici din 

Republica Socialistă România 
anunță concursul de burse pen- 

S tru anul 1975.
Se acordă 5 burse a cite I 500 

lei lunar, timp de un an, absol
venților din ultimii 3 ani de Ia 
data absolvirii Institutelor de 
artă plastică „Nicolae Grlgores- 
cu“ și „Ion Andreescu", precum 
și ai Facultăților de desen (cu 
examen de stat).

Candidații la aceste burse vor 
depune la sediul Uniunii artiș
tilor plastici din București, 
pină la 4 ianuarie 1975, acte 
cu care să dovedească numirea 
în invățămint in cadrul perso
nalului de predare sau în alte 
organizații socialiste pe baza re
partizării, precum și angajarea 
sau transferarea din alte sec
toare de activitate la cerere sau 
în interesul serviciului in ,con
dițiile prevăzute de statutul per
sonalului didactic adoptat prin 
legea nr. 6/1969. Odată cu aceste 
dovezi, candidații vor depune un 
memoriu de activitate artistică. 
Toți candidații la burse vor tri
mite un număr de lucrări de 
artă pentru concurs la sediul 
Uniunii artiștilor plastici din 
București — Calea Victoriei nr. 
155, pînă la 11 ianuarie 1975, 
ora 13. Absolvenții avind ca 
specialitate pictura, grafica sau 
artele decorative vor depune 
cite 10 lucrări, toate în aceeași 
specialitate. Absolvenții a'înd

ca specialitate sculptura vor 
depune fiecare cite 5 lucrări ori
ginale. Cheltuielile de expediere 
și returnare ale lucrărilor tri
mise la concurs privesc pe can
didați, inclusiv taxele de îna- 
gazinaj C.F.R. șl transportul lu
crărilor de la gară la sediul 
Uniunii artiștilor plastici.

Examinarea lucrărilor de către 
juriu instituit prin hotărirea 
comitetului de conducere al 
Uniunii artiștilor plastici va a- 
vea loc la București in perioada 
14—28 ianuarie 1975. Rezultatul 
concursului va fi anunțat prin 
presă la începutul lunii februa,- 
rie 1975 — și personal, prin poș
tă, ciștigătorilor de burse.

Absolvenții cărora ,li se acordă 
burse sînt obligați să prezinte 
trimestrial adeverințe care să 
ateste încadrarea și funcționarea 
lor continuă în invățămîntul di
dactic de predare sau alte orga
nizații socialiste. Bursa se acor
dă numai pentru perioada în 
care bursierul prestează efectiv 
o activitate remunerată în 
cimpul muncii, în baza reparti
ției guvernamentale sau trans
ferului la alt loc de muncă : în
treruperile de activitate, indife
rent de motiv, sistează dreptul 
Ia bursă.

Amănunte privind organizarea 
concursului pentru bursele men
ționate se pot obține telefonic 
la Uniunea artiștilor plastici 
din București — telefon 12 18 29.

teatre
O A.R.I.A. (Ia Opera Română) : 
Ansamblul național de cintece și 
dansuri din Zambia — 20.
© Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Ciclu de pre- 
legeri-audiții — 19.
o Orchestra simfonică a Radiote- 
lcviziunii române : Concert susți
nut de orchestra de cameră ; di
rijor : Petre Bocotan — 20.
• Teatrul de operetă: Răspîntla
— 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Trei generații — 19,30; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Tran
zit — 19.30.
© Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30 ; (sa
la Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
q Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei) : Un băiat de za
hăr... ars — 19.

Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Piruete muzicale
— 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor șl 
Mustăcioara — 10.
© Teatrul Țăndărică (sala Victo
riei) : Bu-Ali — 17.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece — 
19,30.
€> Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.

© Asediul î DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Zăpada fierbinte J BUCEGI — 
15,30; 18; 20,15.
© Răsună valea : UNIREA — 16; 
18; 20.
© Alo, Salvarea ! : LIRA — 15,15;
17,45; 20,15.
o Proprietarii x DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
o Conspirația : FERENTARI —
15,30; 18: 20,15.
© Veronica se întoarce : GIU
LEȘTI — 15,30: 18; 20.15.
© întoarcerea lui Magellan : CO- 
TROCENI — 14: 16: 18; 20.
© Ceața : CRINGAȘI — 16; 18,15. 
© Bariera : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
© Explozia : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
© Trei scrisori secrete : MOȘI
LOR — 16; 18; 20.
© „Stejar" — extremă urgență j 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
© Comoara din Vadul vechi : 
MUNCA — 16; 18; 20.
© Vifornița : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
© Porțile albastre ale orașului : 
FLACĂRA — 15.30; 18; 20.
© Secretul cifrului : ARTA —
15,30; 17,45; 20.
© Pădurea pierdută : VITAN — 
15,30; 18; 20.
© Un comisar acuză x RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15, CLUBUL UZINE
LOR REPUBLICA — 16; 18; 20.
© Dacii : FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Departe de Tipperary x ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
© Facerea lumii : MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.

t V
cinema PROGRAMUL 1

o Frații Jderi : PATRIA — 9,30; 
13; 16; 19, AURORA — 9; 12,30; 16;
19.30.
© Neamul Șoimăreștilor (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 10; 
12,30; 16; 19, PACEA — 15,30; 19.
© Cavalerii teutoni : SCALA — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,15.
q Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30. 
© „Z“ : FESTIVAL — 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30, GLORIA — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30.
© Luptătorii din umbră — 14,30, 
Apa ca un bivol negru — 16,30,
Copil minune — 18,15; 20,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
© Ziduri vechi : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Ultimele lor cuvinte: CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
© Tatăl risipitor : FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Capcana : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 2n,45, PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
© Agentul straniu : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
23.30.
© Tudor x LUMINA — 9; 12,30;
16; 19.
© Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 17. ___
© Amintiri din copilărie : DOINA
— 11; 13; 15; 19,30.
© Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Ciprian Porumbescu : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30.
© Cu mîinile curate : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Poliția acuză, legea achită : 
GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
© Joe Hill : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Anchetă la Marienbad : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

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

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Filme documentare.
11.20 Desene animate.
11.35 Șl-or fl cit neamul românesa 

— documentar TV.
11.45 „Pe apa Crlșurilor" — melo

dii populare.
12,00 Reporter ’74.
12.20 Telex.
12.25 închiderea programului
16,00 Curs de limba rusă. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză. 
17 30 Telex.
17.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,05 Desene animate.
18.30 Legile țării — legile noastre.
18,40 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18,55 File glorioase din lupta parti

dului.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © în centrul acti

vității politice : pregătirile 
pentru Congresul al XI-lea.

20,00 Revista economică TV.
20.30 Luna creației originale româ

nești. Teatru TV. Ciclul „Oa
meni ai zilelor noastre4!-. 
„Ape și stele" de Doru Moțoc. 
Premieră pe țară.

21.25 Mic atlas muzical.
21.45 Șantier de creație. Din pro

ducțiile cinecluburilor.
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Film artistic : „Drumurile 
bărbaților" — producție a 
studiourilor din R. S. Ceho
slovacă. Premieră TV. Regia : 
Ivo Toman. în distribuție : 
Karel Hlusicka. Jan Kanyza, 
Zdenek Kutil, Karel Dollapi- 
na, Inka Cekanova.

21,30 Film documentar : „Casa". 
Producție „Al. Sahia".

21,40 Telex.
21,45 „Adolescenții visători" — mu

zică ușoară cu Mihai Con- 
stahtinescu.

22,00 Ce știm și ce nu știm des
pre...

Cronica zilei
Ansamblul național de cintece 

și dansuri din Zambia a prezentat, 
luni seara, în sala Savoy a Teatru
lui „C. Tănase", un spectacol de gală 
organizat de Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste.

La spectacol au fost prezenți Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni da 
cultură și artă, un numeros public.

A asistat, de asemenea, A. K. Si- 
mulchimba, membru al parlamentu
lui, ministru de stat pentru afaceri 
culturale.

,Cei prezenți au răsplătit cu aplau
ze virtuozitatea artiștilor zambieni.

★
Sub egida Consiliului județean 

Mureș al F.U.S., în comuna Șincai 
a avut loc solemnitatea dezvelirii 
unui bust al ilustrului istoric și fi

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 

20, 21 și 22 noiembrie. în țară : Cerul 
se va înnora în nord-vestul țării, 
unde vor cădea ploi slabe locale. în 
celelalte regiuni, vremea va fi rela

lolog, fruntaș al școlii ardelene 
Gheorghe Șincai, cu prilejul împli
nirii a 220 de ani de la nașterea sa. 
Bustul a fost realizat de Constantin 
Dombi din localitate.

★
între 11 și 14 noiembrie a.c. a avut 

loc la Praga concursul internațional 
GASTROPRAG-74, care reunește o 
dată la 4 ani pe cei mai buni bucă
tari, cofetari și ospătari din 9 țări 
europene.

Tara noastră a participat la această 
prestigioasă manifestare cu o echipă 
de specialiști din rețeaua Ministeru
lui Comerțului Interior și a Ministe
rului Turismului, care a reușit să cîș- 
tige 12 medalii de aur. 5 de argint 
și 8 de bronz. Acest bilanț constituie 
incă o dovadă a aprecierii de care se 
bucură arta culinară românească 
peste hotare.

(Agerpres)

în perioada 12—16 noiembrie 1974 
și-a desfășurat lucrările la Bucu
rești cea de-a 44-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
siderurgie la care au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a R.S.F. Iugoslavia, pre
cum și reprezentanții Biroului Or
ganizației de colaborare in siderur- 
gie ,,Intermetal“.

Participanții la ședința comisiei au 
fost salutați de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, viceprim-ministru al gu
vernului român, reprezentantul per
manent al României la C.A.E.R.

Comisia a examinat stadiul Înde
plinirii prevederilor Programului 
complex privind colaborarea in do
meniul asigurării necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. cij materii pri
me, laminate și țevi și a stabilit mă
suri corespunzătoare referitoare la 
adincirea colaborării in aceste do
menii.

La ședința comisiei au fost exami
nate, de asemenea, probleme ale

colaborării in domeniul ridicării 
productivității muncii in siderurgie 
și automatizării proceselor siderur
gice, precum și rezultatele unor cer
cetări științifice și tehnice efectuate 
prin colaborare, în legătură cu obți
nerea de noi mărci de oțeluri su- 
dabile, cu rezistență mărită, și a 
adoptat planul de colaborare, între 
țările membre ale C.A.E.R,, in efec
tuarea cercetărilor științifice și teh
nice, care prezintă interes reciproc, 
pentru perioada 1976—1980.

Comisia a adoptat, totodată, unele 
recomandări privind colaborarea in 
domeniul reducerii consumului spe
cific de cocs la furnale și a exami
nat alte probleme de colaborare ale 
țărilor membre ale C.A.E.R, și Iu
goslaviei în domeniul siderurgiei.

Comisia a adoptat planul său da 
lucru pe anul 1975.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească șl de 
înțelegere reciprocă.

ȘEDINȚA COMISIEI PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ

tiv rece, cu ceață, mai ales dimi
neața și seara în primele zile. Vin- 
tul va sufla slab pînă la potrivit, 
predominînd din vest. Temperatura 
în scădere, in vestul țării. Minimele 
vor fi cuprinse intre minus 5 și plus 
5 grade, iar maximele între 2 și 12 
grade. In București : Ceața se va di
minua treptat, cerul devenind schim
bător. Temperatura ușor variabilă.

PRAGA 18 (Corespondentul Ager
pres transmite). — La Praga s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
XXIII-a ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria u- 
șoară. Comisia a dezbătut sarcinile 
sale ce rezultă din hotărîrile celei 
de-a 28-a sesiuni a Comitetului E- 
xecutiv C.A.E.R., probleme legate de 
specializarea și cooperarea multila
terală în producție a unor anumite 
produse textile, încălțăminte sporti
vă și mobilă, și planul de lucru al 
comisiei pentru anul viitor. Mem

brii delegațiilor au examinat, de a- 
semenea, proiectul de convenție pen
tru înființarea Uniunii Economice 
Internaționale in domeniul industriei 
textile, activitatea centrului coordo
nator în domeniul pieilor sintetice, 
posibilitățile de satisfacere a nece
sităților industriei ușoare cu materii 
prime chimice și naturale șl au as
cultat o informare asupra rezultate
lor obținute pînă acum în acțiunea 
de coordonare a planurilor economi
ilor naționale pe perioada 1976—1980 
in domeniul industriei ușoare.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

palmierii

FAPTUL
DIVERS
IO cu 
felicitări

în timp ce așteptau subiecte
le pentru teza pe care o aveau 
in ziua respectivă, elevii anu
lui IV de Ia liceul „I. Neculce" 
din București au aflat că profe
soara lor, Felicia Mihai, fusese 
internată de urgență în spital și 
supusă unei intervenții chirurgi
cale deosebit de dificile, fiind 
nevoie de o transfuzie masivă 
de singe. La apelul Comisiei de 
Cruce Roșie a sectorului 8, au 
răspuns imediat prezent mai 
bine de 60 de elevi. Acum, 
profesoara F.M. este în afară de 
pericol. Nu știm ce note vor ob
ține cei peste 60 de elevi la te
zele susținute în acea zi, 
pentru gestul lor merită 
felicitări !

Pe litoral
înfloresc

10
dar 
cu

de
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ADNOTĂRI LA DUMINICA SPORTIVĂ
Handbalul românesc in perioada 

unor teste internaționale
® Echipa masculină — de la meciurile cu formația R. F. Germa
nia direct la „Cupa mondială !" ® „Trofeul Carpați" — turneu 

de vîrf pentru handbalul feminin

Reprezentativa de rugbi — 
neînvinsă in ’74

In afara celor peste 200 
hectare de parcuri si spații 
verzi, constelația de stațiuni 
balneare a I.H.R. Mangalia Nord 
are ca zestre florală si un nu
măr de circa 2 000 de plante si 
arbuști ornamentali. Peste 400
sint palmieri și bananieri. Un
punct de mare atracție îl con
stituie arbustul „Poinsetia", ori
ginar din țările cu climă tropi
cală, căruia ii „înfloresc"... frun
zele, care se colorează intr-un 
roșu aprins, fiind așteptat să-și 
dezvăluie, in curind, frumusețea. 
Alte plante rare, curiozități ale 
naturii, provin din țări de pe tot 
globul. Semn că ospitalierul li
toral românesc priește nu numai 
oaspeților de pretutindeni, 
și florilor.

dar

Amatorii de handbal au arătat mult 
interes față de reintîlnirea cu echipa 
națională a României. La ambele în
treceri ale acesteia'cu formația R. F. 
Germania, tribunele sălilor de la 
București și apoi de la Ploiești au 
fost arhipline. Miile de spectatori au 
înregistrat cu multă plăcere nu nu
mai dubla victorie asupra unei echi
pe de calitate cum este aceea repre- 
zentînd handbalul vest-german, ci și 
evoluția formației române- — clasa 
mereu înaltă a vechilor internațio
nali, ascensiunea celor din generația 
medie, ca șl apariția promițătoare a 
unor tineri jucători. Practic, echipa 
națională a României și-a desfășurat 
jocul în amîndouă partidele fără 
principalul ei realizator. Ștefan Bir- 
talan — ușor accidentat și prezent 
pe teren doar foarte puține minute 
— fapt care i-a cerut să-și pună în 
valoare alte calități, cum ar fi, mai 
întii, activitățile la înaintare pe a- 
ripi și prin doi atacanți centrali. A- 
ripile Cosma, Voinea, Tudosie și Dră- 
găniță (utilizat, in special, la meciul 
de la Ploiești in care a lipsit Cosma) 
au demonstrat posibilitățile de refa
cere a jocului pe aripi la echipa na
țională, cu rezultate dintre cele mai 
eficiente. E interesant de remarcat 
că, la Ploiești, chiar Gațu a jucat o 
parte din timp aripă dreaptă, postul 
de coordonator fiind asumat de Licu, 
Toate acestea au dovedit, pe de o 
parte, încă o dată, valențele multi
ple ale vechilor internaționali Gațu, 
Licu, Klcsid, Gunesch, iar. pe de altă 
parte, faptul că experimentele antre
norilor Nedef și Vlase se desfășoară 
cu succes în ideea obținerii la for
mația reprezentativă a mai multor 
formule valabile pentru eventualita
tea absenței unora dintre titulari. 
De altfel, la „Cupa mondială" — care 
va începe și se va desfășura săptă- 
mîna aceasta in Suedia, cu partici
parea primelor șapte clasate la cam
pionatul lumii, plus echipa țării gaz
dă — selecționata României va conti
nua șirul unor experiențe de forma
ție și de joc, în același scop al do- 
bindirii permanenței în rezultate, in
diferent de absenta unuia sau altuia 
dintre titulari. Iar, în Suedia, un a- 
semenea absent fortuit ar putea fi.

pe mai departe, chiar Ștefan Birta- 
lan.

Cit privește handbalul feminin, e- 
chipele A și B ale României vor in
tra de azi intr-un turneu-test de 
mare însemnătate și semnificație. 
Turneul pentru „Trofeul Carpați". 
care începe astăzi la ora 17 in Sala 
sporturilor din Ploiești, va aduce se
lecționatele noastre față în față cu 
echipele Iugoslaviei (campioană mon
dială). R.D. Germane (excampioană 
a lumii), U.R.S.S. și Poloniei ! Deci, 
o confruntare la cel mai înalt nivel a 
valorilor din handbalul feminin, cu 
posibilități de apreciere a evoluției 
viitoarelor candidate la titlurile su
preme — mondial și olimpic.

Valerlu MIRONESCU

Cu meciul și victoria de la Sum- 
perk (16—6 cu Cehoslovacia), selec
ționata de rugbi a României a în
cheiat competițiile internaționale pe 
,1974. Bilanțul anului apare pentru 
rugbiul nostru deosebit de fructuos : 
opt victorii din tot atîtea meciuri, 
între acestea — prestigioasă perfor
manță — victoria asupra echipei 
Franței. De altfel, succesul in fața 
francezilor deschide reprezentativei 
noastre „cale liberă" către cucerirea 
noii ediții a campionatului european 
F.I.R.A. Firește, în măsura în care 
— așa cum anticipează majoritatea 
specialiștilor — va reuși să ciștige 
și ultimele două partide ale campio
natului, în primăvară, cu Italia și 
Spania. .

Partida cu Cehoslovacia — contind, 
de asemenea, pentru campionatul Eu
ropei — ne-a arătat că jocul trico
lorilor păstrează aceleași valența 
competitive, dar care se cer continuu 
Îmbunătățite. Duminică am remarcat 
coeziunea pachetului de Înaintași, 
verva și preocuparea liniei de trei-

sferturi de a acționa colectiv șl in 
forță, atit in atac, cit și in apărare, 
însă ne-a surprins că, in repriza se
cundă, capacitatea fizică, elanul 
chiar, au scăzut simțitor, ceea ce a 
permis adversarilor să domine co
pios în anumite perioade de timp. 
Antrenorii P. Cosmănescu și V. Iri- 
mescu vor continua, desigur, cu bune 
rezultate munca de fortificare a noii 
echipe reprezentative. Să nu uităm 
insă că pregătirea selecționabililor 
va putea fi si mai temeinică numai 
în măsura in care toate secțiile de 
rugbi, antrenorii și conducerile aces
tora vor înțelege răspunderea ce le 
incumbă pentru reprezentarea demnă 
a rugbiului românesc In arena inter
națională.

Ocazia imediată de a dovedi înțele
gerea acestor îndatoriri o constituie 
campionatul național, a cărui primă 
parte se va desfășura tn perioada i- 
mediat următoare.

I. DUM1TR1U

Nuntașii »
pompieri

Tocmai cind se juca „nuneas- 
ca" și lăutarul cînta de mama 
focului că mirele (strungar la 
întreprinderea de construcții 

Bocșa, județul 
și cu mireasa 

ochi, și la sprîn-

metalice din 
Caraș-Severin) 
seamănă „și la 
cene, ca doi porumbei la pene", 
Gheorghe Vit, care lucra pe o 
macara-turn in apropiere, a ză
rit o vilvățaie țișnind pe coșul 
de la1 Sala unde avea loc petre
cerea. Vit a dat alarma și, ime
diat, pompierii întreprinderii, a- 
jutați de nuntași, au sărit să 
stingă incendiul provocat de un 
scurt-circuit. După cum ne asi
gură corespondentul nostru vo
luntar Ion Rotărescu — după 
stingerea incendiului, cintecul 
și jocul s-au incins cu și mai 
mare aprindere. Ca la nuntă !

ÎN CÎTEVA
® Rezultate și clasamente din 

campionatele de fotbal
DIVIZIA A. Etapa a 13-a, rezulta

te : F. C. Argeș — „U“ Cluj-Napoca 
1—2 (1-0) ; F. C. Galați — Steaua 
0-0 ; U.T.A. - A.S.A. Tg. Mureș 1—0 
(1—0) ; Dinamo — Universitatea Cra
iova 1—0 (1—0) ; C.F.R. — F. C. Chi
mia 1—1 (1—0) ; Politehnica Iași — 
Jiul 1—0 (1—0) ; Steagul roșu — 
Politehnica Timișoara 3—1 (2—0) ; 
F.C.M. Reșița — F. C. Constanța 
3—0 (1—0) ; Sportul studențesc — 
Olimpia 0—0. Clasament : Dinamo
— 21 puncte, F. C. Reșița — 18, 
U.T.A. — 17, A.S.A. Tg. Mureș —
17, Olimpia — 14, „U“ Cluj-Napoca
— 14, Steagul roșu — 13, Steaua — 
13, C.F.R. — 12, Jiul — 12, Universi
tatea Craiova — 12, Politehnica Ti
mișoara — 12, F. C. Argeș — 11, F. C. 
Constanța — 11, Sportul studențesc
— 11, Politehnica Iași — 10, F. C. 
Chimia — 9, F. C. Galați — 6.

DIVIZIA B. Seria I. Clasament : 
S. C. Bacău — 18, Metalul Plopeni —
18, Gloria Buzău — 17, Progresul
Brăila — 17, C.S.U. Galați — 16, F. C. 
Petrolul — 16. Seria a Il-a. Clasa-

RÎNDURI
ment : Rapid — 25, Dinamo Slatina 
— 20, Metalul București — 19. Seria 
a IlI-a : Minerul Baia Mare — 19, 
Șoimii — 19, Corvinul — 18, F. C. 
Bihor — 18, C.F.R. Timișoara — 17.

© Meciurile din optimile de fi
nală ale „Cupei României"

Ieri a avut loc tragerea la sorți a 
meciurilor din optimile de finală ale 
„Cupei României" la fotbal. Iată pro
gramul întîlnirilor ce se vor desfă
șura la 27 noiembrie : Universitatea 
Cluj-Napoca — Știința Petroșani ; 
U.T.A. — Universitatea Craiova ; 
Jiul — Rapid ; F.C.M. Reșița — Pro
gresul Brăila ; C.F.R. Cluj-Napoca — 
Steagul roșu ; Politehnica Timișoa
ra — Steaua ; Ceahlăul Piatra Neamț 
— Bihoreancă Marghita ; A.S.A. Tg. 
Mureș — C.S. Botoșani. în această 
etapă a cupei, meciurile se vor dis
puta pe terenuri neutre, cluburile in
teresate urmînd să cadă de acord a- 
supra localităților unde vor avea 
loc partidele optimilor de finală.

polo: Dinamo București 
in turneul final al

„Cupei campionilor europeni"
Turneul final al „Cupei campioni

lor europeni" la polo pe apă se va 
desfășura intre 6 și 8 decembrie la 
Belgrad și va reuni formațiile Dina
mo București. Den Robben Hilversum 
(Olanda), O.S.C. Budapesta și Parti
zan Belgrad.

în ultima zi a grupei semifinale, 
desfășurată în localitatea olandeză 
Amersfoort, echipa Dinamo Bucu
rești a intilnit formația Ruda Hvczda 
Kosice, pe care a învins-o cu scorul 
de 10—7 (2—0, 1—1, 5—4, 2—2) asigu- 
rindu-și astfel, pentru a treia oară, 
calificarea in faza finală a competi
ției. Formația Den Robben Hilversum 
a reușit să ciștige cu scorul de 8—7 
(1—1, 2—1, 3—2, 2—3) jocul susținut 
cu deținătoarea trofeului, echipa 
M.G.U. Moscova, care a ratat în mod 
surprinzător calificarea.

Iată clasamentul final al grupei : 
1. Den Robben Hilversum — 5 punc
te ; 2. Dinamo București — 4 puncte ; 
3. M.G.U. Moscova — 3 puncte ; 4. 
Ruda Hvezda Kosice — 0 puncte.

| Noaptea e un
sfetnic bun

— Alo, casa Nistor 1
— Da, vă rog. Cu cine dorifi 1
— Cu Vasilică, fiul dv.
— Nu e acasă.
— Dar nu știți unde poate fl 

la o oră atit de tirzie ?
— Dar ce te interesează, 

dom’le, pe dumneata, ce face 
copilul meu la ora asta ?

— La ora asta, Vasilică se află 
la circa de miliție, numărul...

Am reprodus un dialog, strict 
autentic, repetat de 11 ori, in a- 
ceeași seară, intre lucrători de 
miliție si 14 părinți invitați să-fi 
ia in primire odraslele depistate 
hoinărind fără rost prin gările 
Bucufeștiului. La plecare, atit 
părinților, cit si fiilor acestora 
li s-a urat „noapte bună". 
Slim cum 
spune că 
bun.

Nu 
vor fi dormit, dar se 
noaptea e un sfetnic

Ghită
9

si Veronica
9

— Dolgor, vezi te rog ce are ma
șina aceea ! Spre surprinderea 
noastră, tinăra tricoteză mongolă a 
înțeles imediat cuvintele specialis
tului Ilie Mânu. Atit ea, cit și 
Țambaa, fost lăcătuș mecanic, a- 
cum maistru în secția de mașini 
circulare a fabricii de tricotaje din 
Ulan Bator. O intervenție de cîteva 
clipe și utilajul și-a reluat pulsul 
normal. Firele curg din nou nestin
gherit, îmbrăcînd cilindrul metalic 
intr-un manșon de bumbac subțire, 
imaculat.

r- Vorbiți românește ?
— Puțin, răspunde prompt Țam- 

baa. Aflu că a făcut un stagiu de 
specializare de trei luni în România 
împreună cu alți compatrioți. Rein- 
torși in patrie, au lucrat alături de 
„dascălii" lor bucureșteni de la fa
bricile „Tinăra Gardă" și „Crinul", 
umăr lingă umăr, la montarea și în
cercarea mașinilor, la punerea în 
funcțiune a întreprinderii — o nouă 
premieră a industriei ușoare din 
Mongolia prietenă, construită în co
laborare cu țara noastră. Munca, 
greutățile, dorința de a le. depăși 
i-au apropiat. S-au înțeles la în
ceput mai mult prin gesturi, din 
priviri, apoi prin cuvinte și „din su
flet", cum s-a exprimat directorul 
întreprinderii, tovarășa D. Naidan.

în cabinetul acesteia, adevărat 
stat major asaltat mereu de sala- 
riați cu treburi urgente, am avut o 
scurtă dar amicală convorbire des
pre noua întreprindere, despre ca
drele sale și, în mod cu totul deo
sebit, despre contribuția specialiști
lor noștri la nașterea și dezvoltarea 
acestui nou obiectiv industrial 
mongoL

— La început a fost vorba de re

novarea și modernizarea atelierului, 
care a funcționat aici ca anexă a 
fabricii de postav. Apoi s-a ho.tărit 
transformarea lui intr-o unitate de 
sine stătătoare. Lucrarea a compor
tat renovarea clădirii, reutilarea cu 
mașini moderne. Specialiștii ro
mâni au executat intr-un timp 
record betonarea pardoselilor, in
stalațiile de încălzire, electri-

București, distinsă la 23 August cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste. Desigur, este eroul ță
rii dumneavoastră, dar, intr-un fel, 
și eroina noastră. Fotografia ei, 
însoțită de o relatare asupra pri
mirii ei de către ministrul in
dustriei ușoare și alimentare al 
R. P. Mongole, P. Damdin, a a- 
părut în paginile ziarului „Unen".
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INTRE PRIETENI
Note de drum din R. P. Mongolă

ce și de forță, tencuielile. Din Cluj 
și Tîrgu-Mureș au fost aduse, 
montate și puse în probe tehnolo
gice mașini de mare randament. 
Odată cu fabrica au crescut și 
oamenii. Cei calificați la București, 
printre care figurează inginerul 
mecanic-șef D. Dasdorj, absolvent 
al facultății de specialitate din 
București, i-au învățat meserie pe 
noii veniți, în general fete tinere, 
absolvente ale școlii de 8 și 10 ani. 
Am ajuns la 250 de salariați, dintre 
care 237 sînt femei. Printre acestea 
lucrează, și ne mîndrim cu acest 
fapt, un erou al muncii socialiste.

— Numele titularei ?
— Aneta Diaconu, maistră în con

fecții la fabrica „Tinăra Gardă" din

De altfel, am colaborat și colabo
răm foarte bine cu toți specialiștii 
români, începînd cu constructorii și 
terminînd cu cei ce se află acum 
aici : ing. Alexandrina Minoiu, 
maiștrii I. Grozavu, I. Mânu, N. Ion- 
da și I. Dragomir. Sînt comunicativi, 
buni tovarăși, dornici să-și împăr
tășească întreaga experiență, să-și 
dăruiască toată puterea muncii lor 
creatoare.

încheind cu aceste cuvinte, tova
rășa Naidan ne face apoi cunoștin
ță cu întreprinderea și oamenii ei. 
Străbatem hale largi, luminoase, în 
care domnesc curățenia și ordinea 
desăvîrșită, o atmosferă de muncă 
însuflețită. între secții — o sală 
complet pustie. Aici, precum și in

alte hale, s-au creat, datorită dis
tribuirii judicioase a utilajelor, spa
ții de producție suplimentare. Am
plasarea de noi mașini, ne spun 
interlocutorii, ar putea duce chiar 
la dublarea capacității întreprinde
rii, problemă aflată acum în studiu. 
Nu este o inițiativă singulară a a- 
cestui colectiv, după cum aveam 
să ne convingem in secția de con
fecții, acolo unde se realizează fi
nisajul produselor, unde se poate 
vedea șl aprecia rodul activității 
sale. La capătul celor două linii 
tehnologice sînt etalate pe o masă 
spațioasă mostre : pulovere, bluze, 
jachete pentru femei și bărbați, 
costumașe pentru copii — con
fecționate din bumbac, fire sin
tetice simple și in amestec cu 
lină. De o mare varietate ca 
model, culori, dimensiuni. Cele pu
foase și groase sînt din păr de 
cămilă, cele subțiri și fine — din 
lină de oaie, cele mai aspre — din 
păr de capră, simplu și în diferite 
combinații. Tot ceea ce încorporea
ză lină reprezintă „încercări", cum 
le denumesc înșiși creatorii lor, de 
a valorifica sub forma tricotajelor 
superior finisate una din cele mai 
bogate materii prime din Mongolia. 
Modelele, inspirate din arta, tradi
țiile și obiceiurile locale, degajă, în 
același timp, fantezie, bun gust. Un 
exemplu, din multe altele, al serio
zității, hărniciei și pasiunii cu care, 
de o jumătate de secol de cind au 
pus temelii republicii populare, 
muncesc pentru înălțarea patriei 
lor socialiste, pentru făurirea unei 
vieți noi locuitorilor acestor stră
vechi meleaguri.

Gabriela BONDOC

Dintre toate perechile de în
drăgostiți care se plimbau pe 
străzile orașului Piatra Neamț, 
nici una nu zăbovea, hoinărind 
pe străzi, pînă tirziu din noapte, 
ca perechea Ghiță și Veronica. 
Tandru și zimbitor, Gheorghe 
Răducanu, rizgiiat de amici cu 
diminutivul Ghiță, era teribil de 
atent nu atit la ochii frumoși ai 
Veronicăi, cit la incuietorile unor 
magazine și chioșcuri alimenta
re, in care cei doi „îndrăgostiți" 
se furișau și sustrăgeau bani din, 
încasările de peste zi. Pină în, 
seara in care porniseră să dea 
„marea lovitură" din cariera lor 
de „îndrăgostiți lulea", cind s-au 
pomenit „îmbrățișați" de lucră
torii de miliție, care ne-au in
format, ulterior, că „prejudiciul 
adus avutului obștesc de cei doi 
(aproape 12 000 lei) a fost 
recuperat". Să sperăm că vor fi 
și cei doi recuperați. Sp.e binele 
lor.

A plătit 
cu viata j

Mecanizatorul Constantin _ 
cob, de la cooperativa agricolă I 
Zărneșli, județul Brasov, a por- i 
nit la drum cu un transport 
clandestin de cartofi. Pentru a | 
nu da ochii cu organele de mi
liție, el a ales o rută ocolită, 1 
prin Măgura Peșterii, pe un 
drum dificil, impracticabil. La ' 
un moment dat, in timp ce in- I 
cerca să efectueze o manevră de 
întoarcere, tractorul si remorca | 
au scăpat la vale, pe o pantă . 
abruptă, ducind . cu ele si pe I 
tractorist, care si-a pierdut j 
viața. 1

Rubrics redactata de
Peîre POPA
șl corespondenții „Scîntell* 5
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LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U. „Un semnal privind problemele
alimentației în lume“

18 (Agerpres). — într-o de- 
făcută presei după înche- 
cursul zilei de duminică, a

a edificării unei păci trainice
în Orientul Apropiat

— Poziția României expusă în Adunarea Generală
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

•— în cadrul dezbaterilor actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
privind problema palestineană a luat 
cuvîntul Ion Datcu, șeful misiunii 
permanente a României pe lingă Na
țiunile Unite. Relevînd importanța 
problemei luate în dezbatere, vorbi
torul a arătat că soluționarea ei re
prezintă „o componentă esențială a 
edificării unei păci juste și trainice 
în Orientul Apropiat", fiind vorba, 
în esență, de „contribuția pe care 
Organizația Națiunilor Unite o poate 
aduce la respectarea drepturilor na
ționale ale poporului palestinean, în 
scopul rezolvării juste și definitive a 
Situației din regiunea respectivă".

Viața însăși demonstrează că, as
tăzi, comunitatea internațională dis
pune de capacitatea și resursele ne
cesare rezolvării problemelor 
naționale, atunci cînd există 
politică necesară — a arătat 
torul, care 
României 
soluționării 
flictelor și 
„Calea _
soluționarea politică a problemelor 
litigioase, a subliniat el, se impune 
tot mai mult, așa cum o atestă eve
nimentele politice ale ultimilor ani, 
ca singura capabilă să elimine foca
rele de tensiune și conflict, sursele 
de animozitate și neîncredere între 
state". Probleme dificile și spinoase, 
de dată mai veche sau mai recentă, 
au fost abordate în acest mod și nu 
fără succes, fiind „esențial faptul că 
a prevalat hotărîrea de a le examina 
la masa tratativelor, de a le soluțio
na pe căi politice". în acest context, 
a spus vorbitorul, mesajul pe care 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia îl aduce în această dezbatere este 
„să facem în așa fel îneît rațiunea, 
calea reglementării politice, respec
tul față de interesele fiecărui popor 
din regiune și ale tuturor, în ansam
blu, să triumfe și în abordarea situa
ției din Orientul Apropiat".

Relevînd că sînt necesare eforturi 
stăruitoare atît în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, cit și în afara 
acesteia, în vederea unei soluționări 
trainice și durabile a situației din 
Orientul Apropiat și pentru regle
mentarea echitabilă, în acest cadru, 
a problemei palestinene, corespunză
tor intereselor tuturor popoarelor din 
regiune, vorbitorul a arătat că, după 
opinia guvernului român, găsirea so
luțiilor în acest spirit trebuie să por
nească de la recunoașterea realită
ților din zonă. De asemenea, ele tre
buie să fie rodul participării șl co
laborării tuturor popoarelor intere
sate — singura garanție a viabilită
ții lor, a creării condițiilor pentru ca 
fiecare popor în parte să poată trăi 
în pace, să-și făurească viața con
form dorințelor și intereselor sale.

Ca șl în alte părți ale lumii, a 
arătat reprezentantul român, trebuie 
să se impună și în Orientul Apropiat 
adevărul că nu poate fi liber un po
por care nesocotește libertatea altui 
popor, că nici un popor nu se poate 
dezvolta independent și suveran dacă 
nu recunoaște același drept funda
mental altor popoare. De asemenea, 
trebuie să se impună adevărul că 
securitatea unui stat se poate înte
meia numai pe o politică de pace și 
prietenie cu țările și popoarele ve
cine, cu toate țările lumii, prin res
pectarea suveranității și indepen
denței lor naționale.

Guvernul Republicii Socialist» 
România, a arătat vorbitorul, a sus
ținut în mod constant, de-a lungul 
anilor, că, în vederea unei reglemen-

inter- 
voința 
vorbi- 
pozițiaa reafirmat apoi

cu privire la necesitatea 
politice a tuturor con- 

problemelor divergente, 
tratativelor și a înțelegerii,

tărl politice juste și durabile în 
Orientul Apropiat, va trebui să se 
asigure îndeplinirea a trei cerințe 
fundamentale : retragerea trupelor 
Israeliene din teritoriile arabe ocu
pate în urma conflictului din iunie 
1967, recunoașterea și garantarea 
dreptului la existență, indepen
dență, suveranitate și integritate te
ritorială a tuturor statelor care există 
in zonă și soluționarea echitabilă a 
problemei poporului palestinean.

„Așa cum s-a dovedit în mod 
practic, menținerea sub ocupație a 
teritoriilor arabe ocupate în iunie 
1967 constituie o permanentă sursă 
de Încordare în zonă. O întreagă 
experiență istorică dovedește că secu
ritatea unui stat nu se poate realiza 
decît printr-o politică de pace și 
prietenie cu vecinii, de renunțare 
la folosirea forței sau la amenința
rea cu forța și prin relații de bună
voință, lucru care este valabil și în 
Orientul Apropiat". în același timp, 
„recunoașterea și garantarea drep
tului la existență, independență, su
veranitate și integritate teritorială a 
tuturor statelor care există în zonă 
este o cerință dictată de înseși inte
resele păcii și securității în Orientul 
Apropiat. îndeplinirea ei deschide 
perspective favorabile pentru coexis
tența pașnică a tuturor popoarelor 
din regiune, creează condiții pentru 
ca ele să-și poată dedica întreaga 
energie propășirii lor economice și 
sociale, dezvoltării lor libere și inde
pendente".

„Totodată, guvernul român consi
deră că înfăptuirea unei păci juste 
și trainice in Orientul Apropiat este 
nemijlocit legată de respectarea drep
turilor naționale ale poporului pales
tinean, inclusiv a dreptului său de 
a-și hotărî singur propriul destin și 
de a-și organiza un stat propriu 
independent". „România, a arătat 
vorbitorul, sprijină năzuința poporu
lui palestinean, atît de încercat de 
soartă, de a-și făuri un stat propriu. 
In cadrul căruia să se poată consa
cra dezvoltării sale economice și so
ciale și care să ducă o politică de 
colaborare cu toate statele, în pro
priul său interes, in interesul păcii, 
securității și destinderii internațio
nale".

în acest sens, pentru continuarea 
prezenței palestinenllor la dezbaterea 
problemelor care îi privesc în mod 
direct, România consideră necesar ca 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei să participe la Conferința de la 
Geneva asupra Orientului Apropiat. 
„Nu poate fi negociată situația din 
Orientul Apropiat fără a fi discutată 
chestiunea palestineană și, de ase
menea, nu poate fi abordată situația 
poporului palestinean fără ca repre
zentanții săi legitimi să fie reprezen
tări în mod corespunzător".

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
soluționarea problemei palestinene, 
în conformitate cu interesele și drep
turile legitime ale poporului palesti
nean, va constitui, fără îndoială, unul 
din factorii importanți ai rezolvării 
problemelor Orientului Apropiat, va 
contribui la întărirea procesului de 
destindere internațională, a păcii și 
securității în lume.

★
Comitetul pentru problemele poli

tice și de securitate a adoptat, prin 
consens, recomandarea ca Adunarea 
Generală să aprobe lărgirea compo
nenței conferinței Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, începînd de 
la 1 ianuarie 1975, prin includerea 
Republicii Democrate Germane, Re
publicii Federale Germania, Iranului, 
Perului șl Zairului.

LONDRA. — Un vibrant apel la 
intensificarea eforturilor pentru 
încheierea cu succes a Conferinței 
general-europene a fost lansat de 
delegații la întîlnirea internațio
nală a reprezentanților opiniei pu
blice din Anglia, Belgia, Danemar
ca, Franța, Grecia, Italia, Olanda și 
Portugalia, desfășurată sîmbătă și 
duminică la Londra. Delegații pre- 
zenți la conferință au hotărît ca 
„folosind mijloacele cele mai adec
vate să informeze și să mobilizeze 
opinia publică asupra necesității 
trecerii de urgență la acțiune, pen
tru a determina guvernele să în
treprindă măsuri concrete pentru 
instaurarea unei păci trainice pe 
continentul nostru, ceea ce va în
semna o contribuție de seamă la 
întărirea păcii în lume".

Luînd cuvîntul la întilnire, lordul 
Fenner Brockway a subliniat im
portanța caracterului de continui
tate a eforturilor îndreptate spre 
creșterea securității și cooperării 
în Europa. „Ceea ce dorim, a snus 
vorbitorul, este ca și după înche
ierea Conferinței general-europene 
să se continue acțiunile începute.

Conferința actuală trebuie să 
creeze condiții care să garanteze 
continuarea eforturilor comune în 
direcția instaurării unor relații noi, 
mai bune și mai echitabile pe con
i’nen tul european". O serie de de
legați au evidențiat importanța 
elaborării de către conferința de la 
Geneva a unor angajamente și mă
suri concrete — de ordin politic, 
juridic și militar — care să garan
teze fiecărei țări că se poate dez
volta liber, la adăpost de orice pe
ricol de agresiune sau imixtiune în 
treburile sale interne.

Participanții la conferință au In
sistat asupra urgenței desființării 
pactelor militare și asupra necesi
tății înfăptuirii dezarmării — dezi
derat fierbinte al tuturor popoare
lor. în declarația finală se mențio
nează, de asemenea, importanța 
„stabilirii în diverse 
Europei a unor zone 
mele nucleare, care 
apoi la interzicerea
acestor arme și la evacuarea tutu
ror bazelor străine". (De la co
respondentul nostru, N. Plopeanu).

ROMA 
clarație 
ierea, în 
Conferinței mondiale a alimentației, 
care și-a desfășurat lucrările la 
Roma, Sayed Marei, secretarul ge
neral al reuniunii, a menționat că 
principalul rezultat al acesteia a 
fost de a atrage atenția opiniei pu
blice internaționale asupra proble
melor pe care le ridică în lume foa
metea și malnutriția. S-a reușit, de 
asemenea, să se pună bazele unor ac-

țiunl Internaționale în vederea re
zolvării problemelor alimentației, a 
spus secretarul general al conferin
ței, care a apreciat apoi constituirea 
Consiliului mondial al alimentației, 
hotărîtă în cadrul reuniunii, ca fiind 
un act important, acest organism a- 
vînd misiunea de a coordona acti
vitățile instituțiilor din cadrul 
O.N.U. legate de producția, nutriția 
și securitatea alimentară, comerțul cu 
produse alimentare, ajutorul alimen
tar și alte probleme.

Ordine și medalii românești
acordate unor cetățeni sovietici

La 
română din Moscova a 

luni, ceremonia lnmînării 
și medalii acordate prin 
președintelui Republicii

z

regiuni ale 
libere de ar
să conducă 

definitivă a

ORIENTUL APROPIAT
® Egiptul se pronunță pentru reluarea grabnică 
a convorbirilor de pace de la Geneva ® Incident 

israeliano-libanez
CAIRO 18 (Agerpres). — Egiptul 

se pronunță pentru convocarea cit 
mal urgentă la Geneva a Conferin
ței pentru Orientul Apropiat, consi- 
derînd-o singurul forum acceptabil 
pentru prezentarea și discutarea pro
punerilor vizînd lichidarea crizei — 
a declarat Ismail Fahml, ministrul de 
externe egiptean, Intr-un interviu a- 
cordat săptămînalului „Rose EI 
Youssef". Egiptul, a arătat Ismail 
Fahmi, va susține această poziție în 
toate contactele sale diplomatice vii
toare.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Șeful 
statului libanez, Suleiman Frangieh, 
a examinat împreună cu primul mi
nistru Rachid Solh și cu ministrul 
de externe, Philip Takla, actuala si
tuație creată în sudul țării, ca ur-

O
economică română

la Lisabona
LISABONA 18 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Portu
galiei, Mario Soares, a primit luni 
pe Cicerone Gorunescu, secretar ge
neral al Camerei de comerț și in
dustrie, care conduce delegația eco
nomică română aflată în Portugalia. 
La întrevedere a participat ambasa
dorul român, Marin Iliescu.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor româno-por- 
tugheze, in special în domeniul eco
nomic. A fost relevată necesitatea 
unei ample cunoașteri reciproce a 
posibilităților celor două țări, în ve
derea dezvoltării schimburilor co
merciale și a cooperării economice.

în aceeași zi, delegația economică 
română a avut contacte de lucru cu 
conducerea Camerei de comerț din 
Lisabona, purtînd convorbiri cu re
prezentanți ai firmelor comerciale șl 
cercurilor bancare. De asemenea, de
legația română a avut o întrevedere 
cu conducerea Fondului de dezvol
tare a exportului din Portugalia.

mare a repetatelor acte de agresiune 
comise în această zonă de forțele 
militare israeliene.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Unități 
libaneze de coastă au deschis focul 
cu mortiere, tancuri și artilerie a- 
supra a două ambarcațiuni militare 
israeliene, care au pătruns în noap
tea de duminică spre luni în apele 
teritoriale ale Libanului și au bom
bardat tabăra refugiaților palestineni 
de la Rashidiyeh — a anunțat un 
comunicat al Ministerului Apărării la 
Beirut.

Știrea a fost confirmată oficial la 
Tel-Aviv.

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
Ambasada 
avut loc, 
de ordine 
decret al
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unor cetățeni sovietici, cu 
prilejul celei de a XXX-a aniversări

a eliberării României de sub domi
nația fascistă.

Ordinele și medaliile au fost inmi- 
nate de către Gheorghe Badrus, am
basadorul României la Moscova.

în numele celor decorați, au expri
mat mulțumiri N. I. Mohov, adjunct 
al ministrului culturii al U.R.S.S., și 
compozitorul Aram Haciaturian, ar
tist al poporului din U.R.S.S.

VIZITA IN FRANȚA A MINISTRULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE AL ROMÂNIEI

PARIS 18. — Corespondentul nostru 
transmite : General de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, 
care se află în Franța însoțit de o 
delegație militară română, la invita
ția ministrului francez al apărării, 
Jacques Soufflet, a vizitat o serie de 
obiective militare, ' precum și unele 
întreprinderi industriale.

după-amiază, ministrul ro- 
apărării naționale a avut o 

............... al
Luni 

mân al 
convorbire cu ministrul francez 
apărării.

Seara, ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan, a oferit in 
saloanele ambasadei un dineu la 
care au participat cei doi miniștri, 
precum și alte personalități ale vie
ții politice și militare din Franța.

la

SEMNIFICAȚIILE SCRUTINULUI DIN BRAZILIA
BRASILIA 18 (Agerpres). — După 

numărarea a 23 milioane de voturi. 
„Mișcarea Democratică Braziliană" 
(M.D.B.) — singurul partid de opo
ziție admis In mod oficial — conduce 
detașat în principalele state ale ță
rii, întrunind, pină în prezent, de 
două ori mai multe sufragii decît 
„Alianța Renovatoare Națională" 
(ARENA), de guvernămînt, în cursa 
pentru reînnoirea unei treimi din

componența Senatului Federal. Po
trivit rezultatelor parțiale, M.D.B. 
totalizează 5 470 223 voturi, față de 
2 562 363 exprimate în favoarea 
ARENA și dispune de o confortabi
lă majoritate în 18 din cele 22 de 
state.

Totuși, în Senat, unde doar o trei
me din cele 66 de mandate au fost 
reînnoite, ARENA beneficiază în 
continuare de o largă majoritate.

agențiMe de presă transmit

dată cînd un președinte american 
în exercițiu Întreprinde o vizită în 
Japonia.

Vizita șahinșahului Ira
nului Ia Moscova.Au avut 100 
convorbiri între Leonid Brejnev, Ni
kolai Podgornîi, Alexei Kosîghin șl 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Președintele interimar al Ciprului, 
Pahlavi" Aryamehr, care se află într-o ‘ - • • .......
vizită în Uniunea Sovietică. Au fost 
discutate probleme ale colaborării 
dintre cele două țări și perspectivele 
acesteia. S-a efectuat, de asemenea, 
un schimb de păreri în probleme 
ale situației internaționale.

Contacte Interciprioîe

Glafkos. Clerides, și vicepreședintele 
Rauf Denktaș, liderul comunității 
turce din insulă, au avut o nouă în
trevedere. Au fost examinate proble
me in legătură cu persoanele decla
rate dispărute în timpul evenimen
telor din Cipru din iulie-august și 
alte chestiuni cu caracter umanitar.

Congresul S.O. și-a re
luat lucrările. Printre probleme- 
le cu caracter prioritar aflata pe 
agenda sesiunii figurează șase pro
iecte de lege' care au primit vetoul 
președintelui Gerald Ford, precum 
și audierile în vederea confirmării 
în funcție a vicepreședintelui desem
nat, Nelson Rockefeller.

Convorbiri iugoslavo-un- 
gar®. Iosip Broz Tito> președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., 
l-a primit pe Aprd Antal, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Adunării de 
Stat a R. P. Ungare, conducătorul 
unei delegații parlamentare aflate în 
vizită la Belgrad, și a avut cu acesta 
o convorbire prietenească.

Președintele herald Ford 
a sosit în Japoniapentru 0 vl* 
zită consacrată examinării evoluției 
relațiilor bilaterale, precum și a prin
cipalelor aspecte ale actualei situații 
internaționale. Este pentru prima

Principalele distincții franceze 
in domeniul literaturii au fost 
acordate luni la Paris. Premiul 
„Goncourt" i-a fost decernat lui 
Pascal Laine, pentru romanul 
„La Dentellidre". Premiul „Re- 
naudot" a fost obținut de Geor
ges Borgeaud, cunoscut scriitor 
elvețian, autor al romanului 
„Voyage a l’Etranger". In 
sfirșit, „Premiul creatorilor", 
care, instituit anul acesta, este 
supranumit „Premiul anti-Gon- 
court", a revenit lui Michel 
Lancelot.

Cosîul vieții în Uruguay 
a crescut, în primele zece luni ale 
acestui an, cu 73,5 la sută. Numai în 
luna octombrie s-au înregistrat majo
rări ale prețurilor cu 7 la sută.

La Phenian au avut loc con* 
vorbiri Intre o delegație a R.P.D. Co
reene și o delegație economică și fi
nanciară a Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și a Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei. A 
fost efectuat un schimb de opinii în 
probleme de interes comun pentru 
cele două părți.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

atena Rezultatele alegerilor

din Grecia

• INTRE FICJIUNE SI 
REALITATE. Spectatorilor oc
cidentali li se propun spre vi
zionare, pentru viitorul imediat, 
un șir de filme avînd ca temă 
fel de fel de cataclisme și în- 
tîmplări terifiante : odiseea ce
lor 1 200 de pasageri ai unui pa
chebot de lux, la bordul căruia 
au fost plasate mai multe bom
be („Jnggernaut"), . distrugerea 
orașului San Francisco în urma 
seismului din 1906 („Cutremu
rul"), erupția vulcanului Fele în 
1902, soldată cu 64 000 de morți 
(„Sfirșitul lumii"), perforarea 
cabinei unui Jumbo-jet de către 
un supersonic de dimensiuni 
mai mici („Airport "75“), ocupa
rea New Yorkului de către o 
specie de... albine gigantice și 
altele asemănătoare. Mizînd pe 
un spectaculos factice, producă
torii speră într-o 
încasărilor, aflate, 
timp, într-o îngrijorătoare 
dere. „L’Express" oferă și o altă 
explicație legată de insecurita
tea economică și de previziunile 
sumbre ale unei noi depresiuni 
în țările capitaliste : la ieșirea 
din sălile de cinema, unde timp 
de două ore a fost părtaș la a- 
semenea catastrofe fictive, reali
tatea cotidiană 1 se va părea 
spectatorului mult mai ușor de 
suportat...

redresare a 
în ultimul 

scă-

• O 
CULĂ 
cienii de __________ ____
ford și cei de la Centrul de cer
cetări Brookhaven din Upton 
(New York) au descoperit, in
dependent unii de alții, o par
ticulă atomică cu proprietăți 
care o fac să se deosebească 
mult de tot ceea ce se cunoaște 
sau poate fi prevăzut de către 
actualele teorii științifice din 
fizica nucleară. Unul din sa- 
vanți a declarat că această des
coperire va putea aduce o mare 
contribuție la înțelegerea natu
rii atomului. Produsă de ciocni
rea frontală dintre un electron 
și un pozitron, particula este de 
trei ori mai grea decît nucleele 
de hidrogen și are o viață foar
te lungă — de 100 000 de ori 
mai lungă decît a particulelor 
cunoscute pină in prezent. Exis
tă o forță care oprește pentru 
mult timp dezintegrarea noii 
particule, iar oamenii de știință 
nu pot interpreta, pentru mo
ment, fenomenul.

NOUĂ PARTI- 
ATOMICĂ. Fizl- 
la Universitatea Stan-

• STIMULENT PEN
TRU PREDAREA MACU
LATURII. în Uniunea Sovie
tică a fost luată 
măsură menită să 
darea către oficiile 
a unor însemnate 
maculatură. Reeditîndu-se în ti
raje de cite 500 000 de exem
plare un număr de șapte cărți 
deosebit de căutate, s-a cerut a- 
matorilor să predea pentru fie
care exemplar pe care vor să-l 
cumpere cite 20 de kg de macu
latură. în felul acesta se speră că 
vor fi obținute 70 000 de tone de 
hirtie.

de curind o 
asigure pre- 
de colectar'e 
cantități de

Cu aproape 2 mili
oane și jumătate de 
voturi, reprezentînd 
peste 54 la sută din 
totalul buletinelor va
lide, partidul Noua 
Democrație, condus 
de premierul Constan
tin Caramanlis, a 
cîștigat alegerile le
gislative desfășurate 
duminică în Grecia, 
asigurîndu-și totodată, 
în baza prevederilor 
legii electorale, care 
favorizează formațiile 
politice mari, și majo
ritatea de 214 dintre 
cele 300 de locuri ale 
noului parlament. 
Este, după cum subli
niază ziarul „Kathi- 
merini", „cea mai 
mare majoritate parla
mentară obținută în 
țară după al doilea 
război mondial". Ur
mează, în ordine, U- 
nlunea de Centru- 
Noile Forțe cu peste 
20 la sută din sufra
gii și 64 de mandate 
în parlament. Miș
carea Socialistă Pan- 
elenă-PASOK, cu 13,27 
la sută și 12 mandate, 
și Stingă Unită, căreia 
i-au revenit peste 9 la 
sută din voturi și 10 
mandate. Formația de 
extremă dreaptă, 
niunea

. mocrată, a ieșit com
plet înfrîntă din ale
geri, neputîndu-și asi
gura nici un loc în 
parlament, fapt inter
pretat unanim la Ate
na, după cum releva 
ziarul citat mai sus, 

„o condamnare se-

u-
Național-De-

veră de către poporul 
grec a dictaturii".

într-o primă de
clarație după cunoaș
terea rezultatelor, pre
mierul Caramanlis a 
dat asigurări că va 
face tot ce va de
pinde de el pentru 
transpunerea în viață 
a programului electo
ral. „începe — a decla
rat el — o perioadă a 
asumării răspunderilor 
de către toți, pentru 
că problemele cu care 
este confruntată na
țiunea elenă sînt nu
meroase și dificile. Va 
trebui să contribuim 
cu toții la evoluția 
normală și calmă a 
vieții noastre națio
nale. Trebuie să na 
unească datoria comu
nă de a contribui la 
fundamentarea demo
crației și prosperității 
țării".

Presa proguverna- 
mentală relevă că ma
joritatea atribuită Noii 
Democrații va permite 
adoptarea rapidă a 
unui text constituțio
nal definitiv al țării, 
va facilita activitatea 
legislativă a parlamen
tului și 
competențelor 
executive.

Rezultatele 
lor suscită vii 
tarii in cercurile poli
tice din Atena. Votul 
de duminică — relevă 
o declarație comună a

E.D.A. șl P.C.G. (in
terior) — arată că po
porul condamnă dicta
tura. El angajează pe 
Caramanlis la înfăp
tuirea promisiunilor 
privind epurarea și 
pedepsirea principali
lor vinovați ai 
turii militare 
staurarea unei 
constituționale 
cratice. La rîndul său, 
primul secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia, 
H. Florakis, a

dicta
și in- 
ordini 
demo-

declarat

că, „în ciuda condi
țiilor inegale, a tim
pului limitat și a ba
rierelor legii electo
rale, Stingă Unită a 
rezistat încercărilor și 
obține un prim succes 
In lupta sa. Comuniștii 
și-au întărit legăturile 
cu poporul, și-au dez- 
voltat organizațiile, 
pentru a deveni și mai 
puternici în fruntea 
luptei maselor pentru 
o democratizare reală 
și independentă na
țională".

Presa greacă de luni 
Informează că, imediat 
după cunoașterea re
zultatelor definitive, 
premierul Caramanliș 
va înainta președinte
lui țării demisia actua
lului „guvern de ser-

viciu". în mod firesc, 
el va primi din nou 
misiunea formării ca
binetului, în compo
nența căruia vor intra 
numai deputați ai par
tidului Noua Democra
ție. Printre primele 
acte ale acestuia se va 
număra deschiderea 
campaniei în vederea 
referendumului asupra 
formei de stat, stabilit 
pentru 8 decembrie. 
Parlamentul ales du
minică se va întruni, 
după aceea, la 9 
cembrie, urmînd 
ratifice programul 
măsurile adoptate 
tre timp de noul 
vern.

Cabinda — sub controlul 
armatei portugheze.In ulttma 
perioadă de timp, elementele sepa
ratiste, reunite în așa-numitul Front 
al Eliberării Enclavei Cabinda, au 
atacat forțele guvernamentale. Deta
șamentele armatei portugheze au 
reușit, printre altele, să cucerească 
fortul Massimbi și să elibereze os
taticii deținuți de răsculați.

0 nouă IM® dis'SGtă Ber
lin - Havana a fost inaugurată 
de compania aeriană a R.D. Germane 

aproape 
capitale 
„IL-62" 

și „Cu-

„Interflug". Distanța de 
10 000 km dintre cele două 
va fi străbătută de avioane 
ale companiilor „Interflug"
bana de Aviacion" într-un interval de 
14 ore, cu o escală în Insulele Azore.

• CONSULTAȚII DES
TINATE... MEDICILOR 
Pe lingă 
din Tours 
ființat un 
telefonice, 
liștilor în 
In fiecare 
permanență 
tr-un 
pă i 
voie apelează și ei la profesori 
reputați — este gata să răspun
dă telefonic la informațiile ce
rute de practicienii din regiune. 
Concepută ca o nouă formă de 
reciclare, formula recent inau
gurată oferă medicilor — con
fruntați zi de zi cu noi cazuri 
concrete — încă o posibilitate 
de a se pune la curent cu ulti
mele descoperiri în materie.

■ ■ IV1L-LZ a’’wi L.W'

Clinica universitară 
(Franța) a fost în- 

serviciu de informații 
la dispoziția specia- 
medicină generală, 

după-amiază, o 
- alcătuită din- 

i medic-șef și o echi- 
de specialiști, care la ne-

extinderea 
puterii

alegerl- 
comen-

sa 
să 
de 
în

de- 
să 
Și 

în- 
gu-

Ion BADEA

cairo Evoluția lucrărilor pentru 
deblocarea Canalului
Lucrările de curățire 

a Canalului de Suez, 
începute în cursul lu
nii aprilie, se apropie 
de sfirșit. De la Port 
Said la Suez, pe în
treaga lungime de 173 
km a importantei căi 
de apă, se desfășoară 
ultimele operațiuni de 
înlăturare a obstacole
lor rămase din peri
oada ostilităților, de 
verificare a deplinei 
securități a navigației. 
La mijlocul lunii de
cembrie — a declarat 
ing. Ahmed Mashour, 
președintele organiza
ției însărcinate cu ad
ministrația canalului 
— operațiunile de de
blocare se vor în
cheia, creindu-se ast-

condițiile ca cele 
nave străine imo- 

din 1967 în
fel 
15 
bilizate 
zona Lacurilor Amare
și a lacului Timsah să 
părăsească această 
zonă și să se îndrep
te spre porturile Euro
pei. Acest moment, 
așteptat cu viu interes 
de poporul egiptean, 
constituie un succes 
de seamă al muncii 
sale pentru recon
strucția și dezvoltarea 
economică a țării, o 
încununare a eforturi
lor depuse de specia
liștii din R.A.E. și din 
alte țări, în vederea 
reactivării canalului 
Timp de opt luni, u- 
tilizînd cele mai mo
derne mijloace tehni-

de Suez
ce, aceștia au reușit să 
dezamorseze și să în
depărteze zeci de mii 
de mine, proiectile și 
bombe, să evacueze 
numeroase vase scu
fundate în timpul 
ostilităților. Așa cum 
au anunțat oficialită
țile administrației ca
nalului, sîmbătă, 4 
nave comerciale egip
tene, fără pasageri, au 
trecut prin Canalul de 
Suez — prima călăto
rie a unor asemenea 
nave de la închiderea 
canalului in 1967.

După cum arată or
ganele egiptene de re
sort, încheierea ope
rațiunilor de curățire 
nu va fi urmată de 
redeschiderea imedia-

tă a navigației. Pen
tru atingerea acestui 
obiectiv este necesară 
o perioadă de timp 
mai îndelungată, în 
cursul căreia va avea 
loc dragarea și echi
parea canalului cu noi 
instalații de dirijare a 
traficului, lărgirea 
pentru a-1 face apt 
primească vase 
mare tonaj. Darea
exploatarea propriu-zi- 
să ar putea avea loc 
la mijlocul anului 1975.

în dorința de a 
grăbi procesul de nor
malizare a vieții în 
regiunile de est ale 
țării, autoritățile egip
tene au luat măsuri 
pentru realizarea pri
mei faze a adîncirii și 
lărgirii canalului îna
inte chiar de a se fi 
încheiat operațiunile 
de deminare și deblo
care. Această fază va 
dura 15 luni și va cos
ta aproximativ 6,5 
milioane lire. Inițierea 
sa vine să sublinieze 
încă o dată importanța 
deosebită pe care o 
are canalul în viața e- 
conomică a R.A.E., 
preocuparea autorită
ților egiptene de a 
valorifica potențialul 
economic al țării, de 
a-și aduce totodată 
contribuția la dezvol
tarea schimburilor e- 
conomice internațio
nale. Succesele obți
nute pe calea reacti
vării importantei arte
re de navigație con
stituie un factor încu
rajator în evoluția si
tuației din Orientul 
Apropiat, un îndemn 
pentru continuarea e- 
forturilor de regle
mentare a conflictului 
din această parte a 
lumii.
Nicolae N. LUPU

Cu prilejul aniversarii a 
30 de ani de la eliberarea 
orașului Tirana — etapă de- 
cisivă a eliberării întregii țări de 
sub ocupația nazistă, în capitala R.P. 
Albania a avut loc o adunare solem
nă. Au participat Mehmet Shehu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de stat.

Congresd Partidul So
cial-Democrat din Islanda 
a ales noile organe de conducere ale 
partidului. Noul președinte al parti
dului este Benedikt Groendal, fost 
vicepreședinte.

0 demonstrație °r8anlzată 
de studențl pentru libertăți democra
tice a avut loc în apropierea univer
sității din Seul. Poliția a intervenit, 
arestînd 20 de manifestanți. Au fost 
arestați, de asemenea, șase scriitori 
care participau la o altă întrunire 
în favoarea libertăților democratice.

Edward Kennedy a so
sit la Cairo, într‘°scurtă vlzită 
oficială în Egipt. Anterior, senatorul 
democrat nord-american a vizitat 
Ammanul, unde a fost primit de re
gele Hussein al Iordaniei.

Irlanda de Nord. Demonstrație a 
oamenilor muncii din localitatea 
Hatfield în apărarea locurilor lor de 

muncâ

• DIN NOU DESPRE 
MANUSCRISELE LUI DA 
VINCI. Codex Madrid I și 
Codex Madrid II, carnetele 
conținind însemnările despre 
artă și despre mecanică ale 
multilateralei personalități re
nascentiste, Leonardo da Vinci, 
urmează a fi editate în curind 
în 6 limbi. Aceste carnete, re
dactate în „scrierea inversă", li
zibilă numai în oglindă, au fost 
pierdute și regăsite în urma 
unor îndelungate cercetări la 
Biblioteca din Madrid, unde 
erau rătăcite printre maldăre 
de manuscrise vechi. Ele susci
tă în prezent cele mai vii con
troverse : o primă categorie de 
specialiști afirmă că, dacă aces
te carnete ar fi fost cunoscute 
mai devreme, ar fi scutit pe sa- 
vanți ca Einstein și Werner von 
Braun de mai mulți ani de 
muncă trudnică. Alții pun la 
îndoială paternitatea proiectelor 
tehnice prezentate, în timp ce 
o ultimă categorie le consideră 
ca niște creații fanteziste, im
posibil de realizat in practică.

„Oceanul Indian trebuie sâ devină
o zona a destinderii"

DELHI 18 — Corespondentul Ager
pres transmite : ....................
conferința 
lichidarea 
ne din Oceanul Indian și transforma
rea acestuia într-o zonă a păcii" au 
adoptat mai multe documente. De
clarația cu privire la bazele străine 
— principalul document al conferin
ței — afirmă că Oceanul Indian poate 
și trebuie să devină parte integrantă 
a zonelor de destindere internațio
nală.

A fost adoptată, de asemenea, o 
rezoluție privind dezvoltarea econo
mică a țărilor riverane Oceanului In-

Participanții la 
internațională „Pentru 
bazelor militare străi-

dian, in care se arată că „eliminarea 
bazelor militare din zonă va permite 
statelor riverane să dezvolte coope
rarea între ele și să reducă cheltuie
lile militare din bugetele lor, în ve
derea folosirii acestora pentru pro
movarea progresului economic al fie
căruia și al întregii regiuni".

★
Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 

de închidere a conferinței, ministrul 
indian al apărării. Swaran Singh, a 
exprimat opoziția fermă a guvernului 
Indiei față de organizarea de către 
N.A.T.O., în viitorul apropiat, a unor 
exerciții navale în zona de nord a 
Oceanului Indian.

• „APARAT DE BU
ZUNAR" PENTRU PU
RIFICAREA APEI. Kurt 
Strauven din R.F.G., inventa- 
tor-amator, a pus la punct un 
aparat de purificare a apei — cel 
mai mic de acest gen, cîntărind 
numai 600 de grame. în timpul 
experienței făcute în fața unor 
medici, el a umplut micul aparat 
cu apă din Rin, considerată ca cea 
mai poluată din Europa. Acțio- 
nînd o pompă de mină, a făcut ca 
apa să treacă, sub presiune, prin- 
tr-un filtru special, obținînd la 
sfirșitul operației un lichid per
fect limpede. Inventatorul afir
mă că aparatul său este atît de 
eficace, incit oprește prin fil
trare bacterii chiar mai mici de 
0,25 microni, în timp ce apara
tele existente nu opreau decît 
bacterii de două ori mai mari. 
Rezultă că apa poluată poate fi 
curățită, de pildă, de microbii 
febrei tifoide și ai holerei.
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