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Sub semnul dorinței comune de a dezvolta relațiile de prietenie

și colaborare româno-zambiene, in interesul ambelor 

popoare, al cauzei progresului și păcii în lume, ieri au început

Convorbiri oficiale între
președintele Nicolae Ceaușescu

La Palatul Republicii au inceput, marți. 19 noiembrie, convorbirile oficiale intre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și dr. Kenneth David Kaurida, președintele Partidului' Unit al Independentei Naționale, președintele Republicii Zambia.La convorbiri participă :Din partea. Republicii Socialiste România : Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, .Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. alP.C.R., prim-ministru al guvernului, r> Cornel Burtică, membru supleant al omitetului Executiv,, secretar alc.C. al P.C.R., Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Ma- covescu. ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Theodor Burghele, ministrul sănătății. Aurel

Ardeleanu, ambasadorul României la Lusaka, consilieri și experți.Din partea Republicii Zambia : E. H. K. Muderida, membru al Comitetului Central al Partidului Unit al Independentei Naționale, pre-’ ședințele Comitetului politic constitutional juridic și de afaceri externe al partidului, P. Kawandami, membru al Comitetului 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, ministrul sănătății, R. T. Sikasula, ambasadorul Republicii Zambia în România, P. D. Zuze, membru al parlamentului, ‘ministru de stat al aviației, P. J. Chisânga, secretarul guvernului, consilieri și experți.Președinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda au analizat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare" a relațiilor româno-zam- biene, modul în care sînt înfăptuite

măsurile preconizate cu prilejul în- tilnirilor și convorbirilor la nivel înalt, de la Lusaka și București. în- cadrul schimbului de vederi s-a a- preciat cu deplină satisfacție că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre cunosc o evoluție permanent ascendentă, că înțelegerile convenite între cei doi șefi de. stat sa transpun, cu succes în viață, de- terminînd o conlucrare intensă, rodnică și durabilă, atîtpe linie bilaterală. cit și pe plan internațional. A fost exprimată hotărîrea comună de a se acționa cu fermitate și în viitor pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor acordurilor și ale celorlalte documente realizate între România și Zambia, pentru'extinderea și adincirea legăturilor în toate domeniile de activitate — politic, economic, tehnico-științific,' cultural — în folosul’ popoarelor român și zambian, al cauzei cooperării și înțelegerii între națiuni.S-au abordat, de. asemenea, aspecte principale ale actualității politice in

ternaționale, cei doi președinți subliniind dorința țărilor lor de a colabora mai strîns in problemele majore care confruntă omenirea contemporană. A fost reafirmată solidaritatea României și a Zambiei cu lupta dreaptă a popoarelor împotriva colonialismului și neocolonialis- mului, pentru dezvoltarea lor independentă. A fost subliniată, totodată, hotărîrea celor două țări, partide și popoare de a-și aduce pe mai departe o contribuție activă la . întărirea frontului antiimperialist, la democratizarea relatiiloi- internaționale și instaurarea unei noi ordini economice și politice, la statornicirea unui climat de pace, securitate și cooperare, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, în care toate popoarele să poată trăi libere și suverane, potrivit aspirațiilor și intereselor lor. legitime.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, de stimă și prietenie, de deplină înțelegere.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul comunicațiilor și electricității 

al Republicii Arabe LibienePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți la amiază, pe Taha Sherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor și electricității ăl Republicii Arabe Libiene, conducătorul delegației țării șale la prima sesiune a Comisiei mixte româno- libiene, ale cărei lucrări s-au desfășurat la București.La întrevedere a participat tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Cu acest prilej, ministrul libian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției Republicii Arabe Libiene,

Moamer El Geddafi, un cordial mesaj de salut, urări de sănătate, iar poporului român progres și bunăstare.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rindul său, calde salutări prietenești președintelui Moamer El Geddafi, împreună cu urări de noi succese poporului libian pe calea dezvoltării economico-so- ciale independente a țării.în timpul convorbirii au fost a- bordate aspecte ale colaborării și cooperării economice bilaterale, evi- dențiindu-se cu satisfacție evoluția lor pozitivă, prin înfăptuirea înțelegerilor convenite între cei doi șefi de stat, cu prilejul vizitei făcute de președintele Nicolae Ceaușescu în Republica Arabă Libiana. în acest

context, s-a apreciat că prima sesiune a Comisiei mixte contribuie, prin rezultatele ei pozitive, la intensificarea raporturilor româno-libie- ne, reciproc avantajoase, pe multiple planuri. A fost exprimată dorința comună de a extinde și diversifica relațiile de colaborare și cooperare economică, schimburile comerciale între cele două țări, în folosul propriei lor dezvoltări, în interesul cauzei păcii și progresului, al statornicirii în viața internațională a unei noi ordini politice și economice, întemeiată pe egalitate, pe respectul fiecărei națiuni de a fi stăpina propriilor destine, a tuturor resurselor naționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
A

PARTID-POPOR
o singură voință

Doar cîteva zile ne mai despart de inaugurarea lucrărilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român. Evenimentul de însemnătate istorică, pregătit de întregul partid, de întreaga noastră națiune socialistă, într-o atmosferă de înaltă efervescență politică, de profundă responsabilitate comunistă, a prilejuit și prilejuiește fiecărui comunist, fiecărui om al muncii, tuturor colectivităților care alcătuiesc armonioasa societate românească contemporană, un cuprinzător .bilanț al activității, al marilor realizări obținute in perioada scursă de la ultimul congres, de la Conferința Națională. Totodată, această perioadă — în care Programul, Directivele și Tezele Comitetului Central s-au aflat pe masa de studiu, in gindurile și sentimentele fiecărui fiu al patriei — a prilejuit o amplă trecere in revistă a trăsăturilor spirituale definitorii ale chipului spiritual al poportflui nostru, chip a cărui nobilă frumusețe, a cărui revelatoare prospețime și forță își etalează mai limpede, mai expresiv decit oricînd atributul conștiinței socialiste.In această lumină, afirmația, prezentă in aceste zile în toate manifestările politice, in mărturiile milioanelor de oameni ai muncii din patria noastră — Programul partidului — programul întregului popor — apare ca o limpede definire a unei realități esențiale : aceea că izvorul puterii creatoare a României socialiste rezidă în unitatea poporului in jurul Partidului Comunist Român, în deplina concordanță intre năzuințele maselor și politica partidului, în indisolubila armonie între țelurile fundamentale promovate de forța conducătoare a societății noastre și elanul ‘conștient- cu/ care întreagă mare familie înfrățită a patriei — muncitori, țărani, intelectuali de toate naționalitățile — lucrează neobosit pentru a da viață — mereu mai bine — acestor nobile țeluri. în documentul programatic

al celui de-al XI-lea Congres se spune : „Trebuie să avem permanent în vedere că înfăptuirea Programului, triumful comunismului in țara noastră nu pot fi decit rodul activității conștiente a maselor largi populare, al întregului popor. Poporul este cel care va făuri, în concordanță cu năzuințele sale, cea mai dreaptă orînduire din lume, orinduirea comunistă". Adevărul a- cesta, al muncii poporului ca temelie a propriei sale deveniri, constituie de pe acum o realitate concretă, evidentă, în realizările de pe întreg'cuprinsul țării, in convingerile, exprimate unanim, ale unor mari colective, sau în mărturiile individuale ale oamenilor muncii din toate colțurile țării, de profesii și vârste diferite, de toate naționalitățile, mărturii a căror răspicată formulare, a căror caldă simplitate ating nu o dată forța de a emoționa a poemului. Nu de mult, cu prilejul adunării de partid pentru dare de seamă și alegeri intr-una din organizațiile de bază de la complexul și dificilul șantier hidroenergetic din munții Cernei, un miner constructor — veteran încercat al unor bătălii constructive— referindu-se la intensa activitate politică și la elanul productiv fără precedent, caracteristice întregii perioade pregătitoare a celui de-al XI-lea Congres, spunea : „Deși lucrăm aici, in munți, in condiții de izolare, avem cu toții— membri sau nemembri de partid— conștiința că ne aflăm in permanență, fiecare la locul nostru de muncă, în miezul cel mai fierbinte al preocupărilor și eforturilor partidului nostru, ale întregului popor. Țara întreagă pare în aceste zile. în acești ani o vastă adunare de partid lărgită, care-și desfășoară continuu lucrările destinate binelui patriei,' binelui fiecărui fiu al ei".Asemenea mărturii — expresii ale realității pe care o reprezintă unitatea poporului în jurul partidului — au fost auzite, în această perioadă, în mii de locuri de pe

cuprinsul țării, in adunări ale comuniștilor din toate organizațiile de bază, in cadrul adunărilor organizațiilor obștești sau profesionale, în conferințele municipale și județene de partid. Pretutindeni, cu- vintul de încredere și dragoste față de partid a fost întărit ’ prin argumentele izbinzilor în întrecerea socialistă dedicată obiectivului de mîndrie al întregii națiuni : cincinalul înainte de termen. în felul acesta unitatea poporului în jurul partidului a fost afirmată,, sub vasta cupolă a țării, . prin fapte. Iar corolarul tuturor gîndu- rilor și sentimentelor, tuturor faptelor dedicate partidului, patriei, viitorului ei luminos l-a constituit impresionanta unitate cu care toți comuniștii, întregul popor au propus realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de înaltă răspundere de secretar general al partidului. Arătîndu-și înalta prețuire, respectul și dragostea față de un fiu credincios și un conducător strălucit al partidului — in a cărui întreagă viață și activitate imperativul unității dintre partid și popor a ars și arde ca o flacără nestinsă — comuniștii din țara noastră și-au afirmat în modul cel mai , expresiv hotărîrea de â păstra și dezvolta această unitate — in spiritul documentelor progra-! matice ale celui de-al XI-lea Con-- greș — chezășie a îndeplinirii înaltei misiuni a partidului și a! întregii națiuni : fundamentarea orînduirii comuniste pe pămîntul României.O misiune de însemnătate istorică, pentru a cărei împlinire, în lumina unității indestructibile în-! tre partid și popor, se simte răspunzător întregul popor. O răspundere ce va fi afirmată cu tărie in apropiatul forum al comuniștilor români și întărită prin' faptele de muncă, de creație al.e strălucitei perioade istorice pe care cel de-al XI-lea Congres o va deschide patriei noastre socialiste.
J
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ULTIMELE VEȘTI
DIN ACTUALITATEA

FIERBINTE A MUNCII

În Capitală, la uzinele „Semănătoarea61, la Institutul politehnic, la spectacolul de gală cei doi președinți au fost primiți și salutați cu deosebită prietenie, simpatie și stimă.
Reportajul vizitei 
în pagina a 185-a

Primire caldă, prietenească, la întreprinderea „Semănătoarea1

Ultimele zile care ne mai despart de clipa deschiderii celui de-al XI-lea Congres al partidului sînt zile de maximă densitate a muncii, efortul unui întreg an se adună acum în statistici ale succesului, din toate colțurile de țară ne sosesc vești de ultimă oră prin care. ni se anunță fapte, evenimente remarcabile închinate marelui forum al comuniștilor din România. Tocmai pentru a vă oferi o imagine a acestei atmosfere, vă facem marcarecutori ai discuțiilor pe i le avem acum zilnic corespondenții noștri.— Bună dimineața ne spune Sabin lonescu, corespondentul de la Hunedoara al „Scînteii" . — vă rog să mă ascultați mai intîi pe mine, sînt foarte grăbit, trebuie să mă întorc la combinatul hunedorean. Azi dimineață oțelarii de aici și-au îndeplinit sarcinile de plan pe primii patru ani ai cincinalului.— Deci „La mulți ani !“,
k

La teleconferința de astăzi, 
corespondenții „Scinteii" despre:
® OȚEL DE HUNEDOARA PENTRU ANUL 
'75 ® CEI CARE LA SUCEAVA, LA GA
LA]!, CA ÎN MII DE ALTE LOCURI CUCE
RESC ZILE DE PRODUCȚIE ÎN AVANS - 
UN FEL COMUNIST DE A GÎNDI VIITO
RUL ® ENERGETICIENil DE LA PORȚILE 
DE FIER RAPORTEAZĂ UN NOU SUC
CES DE FRESTIGIU © 4 000 DE REVELI- 
OANE ÎN CASĂ NOUĂ ÎN JUDEȚELE 
PRAHOVA Șl DÎMBOVIȚA © „CU TOATE 
PÎNZELE SUS" CĂTRE VIITORUL NOS

TRU DE MARI ÎNFĂPTUIRI

Hunedoara, Incepînd de acum. Hunedoara produce oțel pentru anul 1975...— Se prevede o producție suplimentară, pe anul acesta, de 400 000 de
tone. E un „dar de revelion" pe care oțelarii îl fac țării, acum, în preajma Congresului...în aceeași clipă, mai

in discu-
o aseme-
Gheorghe

peste prevederile 1 400 de tone de de mangan, mila Leșul Ursului economiei națio-

mulți dintre corespondenții noștri intră ție :— Am și eu nea veste. SîntParascan de la , Suceava. Exploatarea minieră Vatra Dornei a produs, pină a- cum,planului minereu nerii de au livratnale 4 400 de tone de ba- rită peste sarcinile anuale de producție, iar combinatul de hirtie și celuloză din Suceava a produs pină acum mai mult cu 720 de tone de hîrtie. In general,, industria județului Suceava a ajuns la un devans față de sarcinile cincinalului de 136 de zile...— Alo, Bucureștiul ? Aici Virgil Tătaru. Vă vorbesc de la între-
Mâhai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a Ăll-a)
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Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărîri ale conferințelor

„Delegații la Congres sînt 

împuterniciți să aprobe, in nu
mele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, Programul și

T •

Directivele, Tezele C. C. al

P. C. R, propunerea realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar general

al partidului, să exprime întă

rirea fermă a poporului nostru

de a face
Lilj IDjnSX'.Ii

interne
a partidului, a marilor obiective 
ce vor fi stabilite de Congresul 
al Il~lea al Partidului Comunist 

Roman.11

TELEORMAN
Din telegramăConferința organizației județene de partid Teleorman, desfășurată in climatul de autentic avînt creator cu care intreaga noastră națiune întîmpină cel de-al Xl-leă Congres al Partidului Comunist Român, în numele celor aproape 60 000 de comuniști, al tuturor cetățenilor din această parte a țării, exprimă deplina adeziune și aprobare față de, intreaga politică internă și externă a partidului și statului, față de Programul, Directivele și Tezele ce vor fi supuse dezbaterii celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.Cu gindul la viitorul luminos al patriei .noastre, dînd glas sentimentelor de profundă dragoste și stimă pe care vi le poartă comuniștii, toți oamenii muncii, susținem cu înflăcărare, alături de întregul nostru popor, ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, proeminent om de partid și de stat, revoluționar consecvent, să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășie sigură a îndeplinirii consecvente a Programului de dezvoltare multilaterală a patrieiț de ridicare a bunăstării poporului, de afirmare și mai strălucită a României socialiste în lume.Vă informăm, iubite tovarășe secretar general, că în spiritul de înaltă exigență partinică, pe care dumneavoastră îl imprimați întregii activități din țara noastră, participanții la conferința organizației județene au analizat modul în care organizația de partid, comuniștii au acționat pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională și au stabilit noi măsuri pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la aplicarea neabătută în viață a politicii partidului.Raportăm conducerii superioare de partid, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Teleorman, avîndu-i în frunte pe comuniști și fiind antrenați în marea întrecere socialistă pentru realizarea cincinalului înainte de termen, au dobîndit rezultate de seamă in cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului. în primele 10 luni ale anului, planul producției globale industriale a fost depășit cu 70 milioane lei, al producției-marfă cu 96 milioane lei, realizîndu-se totodată beneficii suplimentare în valoare de 45 milioane lei.în agricultură am reușit, de asemenea, să obținem realizări de seamă, cu toate că in acest an, datorită secetei prelungite, am avut de înfruntat condiții deosebit de grele. Muncind cu dăruire, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii au încheiat la timp însămințările și recoltarea culturilor de toamnă, pun baze solide producției din anul viitor.Conferința reafirmă hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii teleormăneni de a-și mobiliza toate forțele pentru realizarea in anul 1975 peste plan a unei producții globale industriale de 120 milioane lei, pentru depășirea productivității muncii în industrie cu 3 000 lei pe angajat și economisirea unor însemnate cantități de combustibil, energie electrică, 

metal, ciment, și material lemnos, în același timp, oamenii muncii din agricultură se angajează să obțină în anul viitor peste plan 15 000 tone grîu, 31 000. tone porumb, 3 000 tone floarea-soarelui, 14 000 tone sfeclă de zahăr și 24 000 tone legume,Răspunzînd grijii permanente pe care conducerea partidului, dumneavoastră personal, o purtați ridicării economico-sociale și a acestui colț de țară, ne angajăm să muncim cu pasiune și abnegație revoluționară pentru a înfăptui hotăririle ce vor fi adoptate de cel de-al XI-lea Congres al partidului, care vizează înflorirea patriei noastre, înfăptuirea celei mai drepte și înaintate societăți — societatea comunistă.
Hotărîre a Conferinței

Conferința organizației țudețene de partid Te
leorman, dînd glas dorinței unanime a comuniștilor, 
exprimata în cadrul adundrilor generale și confe
rințelor de dârl de seamâ și alegeri, voinței ne
strămutate a tuturor locuitorilor din județ, hotărăște 
în unanimitate să susțină propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, să fie reales în funcția de secretar general 
al partidului de către cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Hotărîrea noastră este izvorîtă din sentimentele 
de înaltă stimă și profundă recunoaștere a meritelor 
excepționale pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a dobîndit în fața poporului, ca eminent militant 
revoluționar, pentru înfăptuirea țelurilor socialismu
lui și comunismului în România. Fiecare comunist 
șl om al muncii din Teleorman știe că de numele 
și activitatea prodigioasă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt strîns legate profundele înnoiri C6 
au avut loc în întreaga noastră viață politică, eco
nomică, social-culturală, înnoiri ce conferă Româ
niei ritmuri de dezvoltare materială și spirituală 
fără precedent în istoria sa. Sîntem convinși că 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al partidului constituie 
garanție sigură a înfăptuirii pe mai departe a po
liticii interne și externe a partidului șl statului, a 
realizării exemplare a prevederilor Programului și 
Directivelor ce vor fi adoptate la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, a tuturor obiectivelor făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și ale 
înaintării României spre comunism.

Candidați! pentru organele centrale 
ale partidului

Eugenia Andrei, Floarea Barbu, Ecaterina Bru- 
mărica, Nicolae Ecobescu, Eduart Hânculov, 
Mircea Malița, Marin Nedea, Cornel Onescu, 
Gheorghe Rădulescu, Teodor Roman.

TULCEA
Din telegramăConferința organizației județene Tulcea a Partidului Comunist Român, în numele tuturor comuniștilor, al oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, îșl exprimă totala adeziune și aprobare față de conținutul de o inestimabilă valoare științifică, teoretică și practică al proiectelor de Program și de Directive, al Tezelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al XI-lea, față de politica realistă clarvăzătoare a partidului, urmată cu încredere și înalt devotament patriotic de întreaga noastră națiune. Fiecare om al muncii din județul nostru, alături de întregul popor, recunoaște în aceste documente oglindirea fidelă a propriilor sale gînduri și aspirații, a propriei sale voințe de înflorire a țării, de ridicare a societății noastre pe trepte tot mai înalte de propășire.Apreciem rolul hotărîtor pe care l-ați avut în elaborarea acestor documente în care regăsim idei, teme și direcții a căror fundamentare este nemijlocit legată de gîndirea, munca și activitatea dumneavoastră revoluționară, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întruchipări ale trăsăturilor definitorii de militant marxist-leninist, patriot înflăcărat și internaționalist, consecvent, ale înaltelor virtuți de eminent conducător, care slujiți cu o pilduitoare conștiință revoluționară interesele fundamentale ale poporului nostru, ale construirii societății socialiste în România, cauza progresului și păcii în lume. De aceea, în numele comuniștilor, al tuturor tulcenilor, participanții la conferință au dat mandat .delegaților care îi vor reprezenta la cel de-al XI-lea Congres să susțină realegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului.Analizînd într-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru îndeplinirea hotărîri- lor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partiduluij conferința județeană raportează cu satisfacție că valoarea producției globale industriale a crescut în anul 1974 cu 119 Ia sută față de nivelul anului 1968, sporul absolut fiind de aproape 1,5 miliarde lei. Rezultate de seamă au fost obținute și în agricultură, unde, în aceeași perioadă, valoarea producției globale a înregistrat o creștere de 42 la sută, sporind astfel contribuția județului nostru la fondul central al statului.Ne angajăm ca în anul 1975, ultimul an al actualului cincinal, să realizăm o producție globală industrială suplimentară de peste 20 milioane lei, să devansăm termenele de intrare în funcțiune la 4 noi capacități de producție, să livrăm suplimentar la fondul central al statului 5 000 tone grîu, 1 000 tone carne, 3 000 hl lapte oaie, un milion bucăți ouă și alte produse agricole.însuflețiți de grandioasele perspective, cutezător conturate în Programul partidului, în Directivele^Con- gresului al XI-lea, care vor ridica patria noastră pe culmi înalte ale progresului și civilizației, conferința organizației județene de partid, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor acestui străvechi pă- mint românesc, asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult , iubite, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita neabătut pentru Îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de ' muncă, pentru creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile vieții economico- sociale, că vom munci cu pasiune, dăruire, și înaltă răspundere patriotică pentru înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, contribuind astfel la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la înaintarea spre comunism pe pămîntul României.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației |udețene de partid Tulcea, 

întrunită astăzi, 16 noiembrie, 1974, în consens cu 
voința unanimă a comuniștilor și tuturor- oamenilor 
muncii tulceni, dînd o înaltă apreciere activității și 
contribuției multilaterale aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea politicii interne și in
ternaționale, la perfecționarea activității de con
ducere a vieții economice și social-politice a so
cietății, la inflorirea multilaterală a patriei noastre 
socialiste și creșterea nivelului de trai al celor 
ce muncesc, se alătură cu însuflețire dorinței una
nim exprimate de întregul nostru partid, de națiu
nea română, ca cel de-al Xl-lea Congres să hotă
rască realegerea sa in înalta funcție de secretar 
general al partidului.

■ Viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru noi, comuniștii tulceni, pentru în
tregul nostru popor, o înaltă pildă de abnegație și 
dăruire revoluționară, de eminent conducător po
litic, strălucit teoretician și practician marxist- 
leninist, cu o înaltă viziune asupra viitorului, mi
litant ferm pentru afirmarea tot mai puternică a 
rolului conducător al partidului, pentru dezvol
tarea democrației socialiste. Din multiseculara is
torie a poporului român, cea mal bogată șl fertilă 
perioadă pentru propășirea patriei și pentru feri
cirea poporului este etapa de după Congresul al 
IX-lea. Marile prefaceri revoluționare petrecute în 
viața economică și socială a patriei, în creșterea 
nivelului de trai al poporului, spiritul novator și di
namizator, realismul politic promovat în activitatea 
internă și internațională sînt strîns legate de ne
obosita si laborioasa activitate desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ne exprimăm și cu acest 
prilej profunda noastră recunoștință și mulțumirile 
fierbinți-față de ajutorul neprecupețit și permanent 
acordat pentru dezvoltarea social-economică a ju
dețului Tulcea. De aceea noi, comuniștii de pe 
aceste meleaguri, alături de întregul nostru popor, 
vedem în realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român garanția sigură a amplificării 
succeselor de pînă acum, chezășie a înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a Istoricelor documente ale 
celui de-al Xl-lea Congres al partidului, a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

Pentru devotamentul nemărginit cu care slujește 
aspirațiile și interesele fundamentale ale poporului, 
cauza socialismului și comunismului, pentru înaltele 
calități de om politic, de militant revoluționar. Con
ferința organizației județene de partid Tulcea hotă
răște să încredințeze delegaților la Congresul al 
Xl-lea mandatul de a vota pentru realegerea in înalta 
funcție de secretar general al partidului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cel mal Iubit și devotat 
fiu al poporului român.

Ccmdidcafii pentru organele centrale 
ale partidului

Teodor Coman, Vasile Dranovețeanu, Eugen 
Jebeleanu, Luigi Martiș, Eftimița Mihovici, Eugen 
Tarhon, Nicolae Sandu, Ilie Șalapa, Ion Velișcu.

VASLUI
Din telegramăIntr-o atmosferă de puternică însuflețire, de nemărginit entuziasm, caracteristice întregii vieți politice din țara noastră în aceste zile, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

că noi, participanții la Conferința organizației județene de partid Vaslui, am dezbătut într-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă proiectele de Program și de Directive, Tezele Comitetului Central pentru Congresul al XI-lea al P.C.R. — documente de imensă valoare teoretică și practică, care prefigurează strălucit viitorul tot mai luminos și măreț al patriei.în numele celor peste 44 000 de comuniști, al tuturor celor ce. trăiesc și muncesc pe aceste străvechi și frumoase meleaguri moldovene, participanții la conferința noastră aprobă din toată inima aceste documente de covirșitoare importanță pentru destinele României, își exprimă devotamentul profund și atașamentul total , față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului, promovată cu deosebită fermitate, cu talent, pasiune și realism, de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general.Apreciind cu deosebită recunoștință contribuția esențială, decisivă, adusă de dumneavoastră la elaborarea istoricelor documente ale Congresului al XI-lea, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii, de pe aceste meleaguri încărcate de istorie, asemenea întregului popor român, văd în scumpul nostru secretar general pe eminentul conducător de partid și de țară, care și-a contopit aspirațiile și idealurile cu ale întregului popor, una dintre cele mai proeminente și respectate personalități ale’ lumii contemporane. împreună cu toți cetățenii patriei, dăm o înaltă apreciere clarviziunii politice, cutezanței în gîndire, spiritului novator, patriotismului fierbinte și internaționalismului consecvent — însușiri proprii dumneavoastră — care întruchipează cele mai alese gînduri ale națiunii noastre.Avind cinstea de a da expresie gîndurilor, sentimentelor și dorinței fierbinți ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Vaslui — unanim exprimate în adunările și conferințele de partid — încercăm o vie satisfacție și o imensă bucurie în- credințind delegaților organizației noastre județene la cel de-al XI-lea Congres mandatul să susțină realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, chezășie a continuării politicii de ridicare pe o treaptă superioară a victoriilor dobîndite pînă acum, a înaintării neabătute a României spre comunism.Totodată, vă raportăm că locuitorii județului Vaslui nu vor uita niciodată că dezvoltarea multilaterală și dinamică a acestui ținut legendar, îndeosebi după Congresul al IX-lea, este indisolubil legată de sprijinul neprețuit al conducerii partidului, al dumneavoastră personal, pentru care, și cu acest prilej, vă adresează cele mai alese mulțumiri. Pentru a răspunde prin fapte acestui ajutor, muncitorii, țăranii, intelectualii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, toți cetățenii județului depun eforturi intense pentru a-și spori contribuția la înfăptuirea exemplară a politicii partidului în toate domeniile de activitate,înțelegînd importanța chemării partidului de a îndeplini cincinalul actual înainte de termen, vă raportăm că planul în profiț județean la producția industrială globală, la producția-marfă și productivitatea muncii s-a realizat și depășit an de an. De asemenea, pe primele 10 luni ale anului în curs, planul la producția globală s-a îndeplinit în proporție de 100,7 la sută, la productivitatea muncii in proporție de 100,8 la sută, iar la export în proporție de 101,4 la sută. Rezultatele obținute în fiecare an au determinat realizarea unui avans substanțial în îndeplinirea cincinalului. Astfel planul producției globale industriale pe cei patru ani din acest cincinal s-a realizat la 15 septembrie a. c. Pină la sfîrșitul anului se va realiza o producție suplimentară in valoare de 1,3 miliarde lei, din care un miliard pînă la Congresul partidului.Realizări importante au fost obținute și în agricultură. în cei 4 ani ai cincinalului, valoarea producției agricole globale a sporit cu 26,6 la sută. Datorită creșterii producțiilor vegetale și animale, -în anii 1971—1974 s-au livrat statului cantități sporite de griu, porumb, struguri, legume, carne și lapte, față de cei patru ani anteriori. Succese importante s-au obținut și în realizarea investițiilor, în dezvoltarea învățămintului, culturii, în ocrotirea sănătății populației și în celelalte domenii de activitate.Alăturindu-și eforturile întregului partid, întregului popor român, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii din județul Vaslui sint ferm hotărîți să strîngă și mai mult rindurile în jurul partidului, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să transpună în mod exemplar în viață hotăririle ce le va adopta Congresul al XI-lea, să-și sporească și mai mult contribuția la înălțarea patriei pe noi culmi de civilizație, progres, bunăstare și fericire, pe culmile socialismului și comunismului — visul de aur al întregii omeniri.
Hotărîre a Conferinței

Conferința organizației județene Vaslui a P.C.R., 
întrunită astăzi, 16 noiembrie a.c., exprimînd voința 
fierbinte a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri moldovene, cu 
profunde rezonanțe istorice, hotărăște să susțină 
cu căldură propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la cel de-al Xl-lea Congres 
în înalta funcție de secretar general al P.C.R.

Hotărîrea noastră fermă izvorăște din sentimentele 
de aleasă prețuire, dragoste și profundă recunoș
tință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu ai poporului român, conducător încercat 
de partid și de 6tat, militant neobosit pentru cauza 
socialismului șl 'Comunismului, pentru triumful păcii 
în lume.

Sîntem ferm convinși că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar consecvent șl pa
triot înflăcărat, în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român constituie o garan
ție sigură a continuității și succesului politicii pro
fund științifice a partidului nostru de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a țării spre comunism, o chezășie a aplicării politi
cii externe care a ridicat atît de mult prestigiul in
ternațional al României socialiste.

Exprimînd dezideratul cel mai fierbinte al tuturor 
oamenilor muncii din județul Vaslui, izvorît din pro
fundul lor respect și devotament față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conferința organizației județene 
de partid hotărăște în unanimitate să dea mandat 
delegaților la cel de-al Xl-lea Congres al partidului 
să susțină cu fermitate și să voteze unanim reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al P.C.R.

Candidații pentru organele centrale 
ale partidului

Gheorghe Airinei, Constantin Amariei, Gheor- 
ghe Arsene, Aldea Militam, Elena Rănceanu, Du
mitru Simulescu, Mircea Simovici, Gheorghe 
l’ănase, Ene Tătăruș, Barbu Zaharescu.

VRANCEA
Din telegramăîntr-o atmosferă de lucru, de înaltă răspundere comunistă, participanții la Conferința organizației județene Vrancea a P.C.R., în numele tuturor comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi meleaguri strămoșești, cu sentimente de profundă mîndrie patriotică, au exprimat deplina a- deziune la proiectele de Program și de Directive ale Congresului al XI-lea, la Tezele pentru Congres ale C.C. al P.C.R., documente de inestimabilă valoare, care corespund cu interesele vitale ale întregii noastre națiuni, cu cerințele dezvoltării societății socialiste românești, care definesc strategia și direcțiile tac-' tice ale partidului pe drumul luminos spre comunism.Conferința a dat o înaltă apreciere contribuției ho- tăritoare pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe 

secretar general, ați adus-o la elaborarea proiectului de Program, la elaborarea întregii politici a partidului. în lumina prevederilor acestor documente, urmînd prețioasele dumneavoastră indicații, am analizat cu spirit de înaltă răspundere contribuția noastră Ia îndeplinirea prevederilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale din 1972.La începutul anului trecut, exprimînd voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, ne-am angajat să îndeplinim sarcinile actualului cincinal în patru ani și jumătate. Prin măsurile întreprinse, prin participarea entuziastă a tuturor oamenilor muncii la marea întrecere socialistă, sarcinile de plan și angajamentele asumate au fost îndeplinite lună de lună, an de an. Vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că planul producției industriale pe patru ani ai cincinalului a fost îndeplinit încă de Ia data de 8 august, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 1974 să realizăm o producție suplimentară de 1,4 miliarde lei. Se realizează în bune condiții programul de construcții și investiții.Ne angajăm să depunem eforturi susținute pentru a pune mai bine în valoare posibilitățile ce le avem. Vom face totul pentru eliminarea neajunsurilor, pentru amplificarea rezultatelor obținute în sporirea pro- duoției și a eficienței economice. Avem create premisele pentru realizarea sarcinilor actualului cincinal în patru ani și jumătate, pentru realizarea pînă Ia sfîrșitul anului 1975 a unei producții industriale suplimentare în valoare de 2,2 miliarde lei, cu 300 milioane lei mai mult decît prevedea angajamentul asumat la începutul anului trecut. Folosind sprijinul acordat de Dartid și de stat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, lucrătorii ogoarelor au obținut rezultate pozitive, mai cu seamă în realizarea programului de îmbunătățiri funciare, in dezvoltarea zootehniei și viticulturii.Au fost obținute realizări importante în dezvoltarea zestrei edilitar-gospodărești a satelor și orașelor, au fost create condiții mai bune de viață și de trai, pentru care toți locuitorii județului adresează conducerii partidului sincere mulțumiri și recunoștință.în viitor, județul Vrancea se va dezvolta într-un ritm mai rapid. Pe baza proiectului de Directive ale Congresului al XI-lea al partidului, județul Vrancea va beneficia în cincinalul 1976—1980 de un volum sporit de investiții. Producția globală industrială va crește intr-un ritm anual de 19,7 la sută și va atinge în 1980 nivelul de peste 10 miliarde lei. Sînt prevăzute vaste lucrări de gospodărire și ameliorare a pămin- tului, pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii. Vor fi construite numeroase edificii social-culturale și edilitar-gospodărești. Comuniștii, toți oamenii muncii vrinceni se angajează să îndeplinească exemplar sarcinile ce le vor reveni, plini de optimism, încrezători în perspectivele minunate ale întregii națiuni, in viitorul luminos al patriei, ce vor fi prefigurate Ia Congresul al XI-lea al partidului — marele forum al comuniștilor.Am ales dintre noi pe cei mai buni comuniști pentru a fi delegați Ia istoricul Congres al partidului șl le-am încredințat mandatul de a exprima, în numele oamenilor muncii vrinceni, deplina aprobare și adeziune față de proiectele de Program și Directive, față de celelalte documente ce vor fi adoptate de Congresul al XI-lea, documente ce vor jalona calea progresului accelerat al întregii economii naționale, a făuririi unui înalt nivel de civilizație socialistă.Cu deosebită mîndrie- patriotică, am dat mandat delegaților de a exprima dorința și voința noastră de Ș fi reales în funcția de secretar general al partidului dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, patriot înflăcărat, militant revoluționar neobosit pentru inde- ■ pendența și suveranitatea patriei, pentru instaurarea unui climat de pace.și înțelegere între toate popoarele lumii. Sîntem ferm convinși că realegerea dumneavoastră constituie o chezășie a continuității și succesului politicii de ridicare a României pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.
Hotărîre a Conferinței

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri românești. în consens cu 
sentimentele de profund patriotism ale întregii na
țiuni, Conferința organizației județene Vrancea a 
Partidului Comunist Român dă o înaltă apreciere ac
tivității excepționale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în conducerea partidului, pentru fericirea poporului, 
pentru viitorul luminos al patriei.

Marile succese, rezultatele remarcabile, transfor
mările înnoitoare înregistrate în toate domeniile vieții 
economice și sociale sînt indisolubil legate de acti
vitatea multilaterală desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comunist neînfricat, revoluționar 
cutezător, înflăcărat patriot. Profundul său patrio
tism a putut fi remarcat în numeroase ocazii, prin 
grija permanentă ce o manifestă pentru clasa mun
citoare, țărănime și intelectualitate, deopotrivă pen
tru toți oamenii muncii, pentru destinele țării și vi» 
torul poporului.

internaționalist consecvent, intransigent revoluțio
nar, animat de un înalt spirit de dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, printr-o neobosită șl rodnică ac
tivitate internațională, a ridicat pe înalte culmi pres
tigiul României intre națiunile lumii, ca factor activ 
în lupta pentru făurirea unei lumi mai bune și mal 
drepte, a unei lumi a păcii și colaborării.

Punînd în valoare multilaterala sa pregătire teore
tică și practică marxist-leninistă, temeinicele sale 
cunoștințe ebonomice, istorice, culturale, marea ca
pacitate de analiză și sinteză a fenomenelor socie
tății românești și din viața internațională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a lucrat nemijlocit, direct și a 
adus o contribuție esențială la elaborarea vastului 
Program de perspectivă, armonios închegat, care 
stabilește strategia și direcțiile de acțiune pe drumul • 
luminos spre comunism.

Dînd, în numeroase ocazii, pilduitoare lecții de 
disciplină și inaltă conștiință comunistă, secretarul 
general a imprimat întregii activități a partidului un 
suflu nou, dinamic, înnoitor, de înaltă exigență și 
responsabilitate pentru destinele patriei.

Apropiat de oameni, animat de un profund uma
nism, de o nețărmurită dragoste pentru popor, iden- 
tificîndu-se total cu năzuințele și aspirațiile po
porului, tovarășul Nicolae Ceaușescu contribuie de
cisiv la adincirea democrației socialiste, la aplica
rea cu consecvență a principiilor eticii și echității 
socialiste.

Pentru înaltele sale calități, pentru Inestimabila sa 
contribuție la conducerea destinelor patriei și na
țiunii, conferința organizației județene, în numele tu
turor comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii vrin
ceni, exprimă o vie recunoștință, admirație și pre
țuire și hotărăște să încredințeze delegaților la Con
gresul al Xl-lea mandatul ferm, profund patriotic, de 
a realege în funcția de secretar general al partidului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mal Iubit fiu ai 
poporului.

Realegerea sa este-o chezășie a amplificării rea
lizărilor de pînă acum, o garanție a înfăptuirii cu 
succes a cutezătoarelor obiective stabilite pentru 
fericirea poporului șl înflorirea patriei, pentru fău
rirea pe pămîntul românesc a celei mai drepte so
cietăți — comunismul.

Candidafii pentru organele centrale 
ale partidului

Ion Cioară, Ion Coman, Simion Dobrovicl, Ion 
Florescu, Constantin Iftode. Ecaterina Istrate, Ion 
Miniosu, Vasile Milea, Emil Popa.
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de semănători, secerători, mașini de imprăștiat, precum și cunoscuta combină autopropulsată „Gloria" — președintele Kaunda apreciază potențialul industriei noastre constructoare de mașini, capacitățile sale competitive pe plan mondial.Și aici secretarul general al partidului s-a interesat de diferite aspecte ale producției, de modul cum se realizează sarcinile de muncă, de felul cum se rezolvă problemele legate de înnoirea producției. Sînt apreciate în acest context noile lucrări, modernizările făcute la turnătorie și Vopsi- torie care asigură creșterea produc

tivității muncii — unul din indicatorii de bază ai eficienței economice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat, totodată, accentuarea specializării. In acest cadru, secretarul general cere Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerului Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor, serviciilor de concepție din facultățile de profil să acționeze în comun în vederea elaborării unui program corespunzător.în încheierea vizitei, președintele Kaunda a adresat felicitări colectivului fabricii pentru succesele obținute.(Agerpres)
fierbinte

(Urmare din pag. I)

SPECTACOL DE GALĂMarți seara, președintele Nicolae Ceaușescu și dr. Kenneth David Kaunda, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Betty Kaunda, au asistat la un spectacol de gală, organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste pe scena Operei Române.In sală se aflau tovarășii Emil Bodnaraș, Ștefan Voitec, Manea Mă- nescu, membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau de față persoanele oficiale zambiene care îl însoțesc pe președintele Kaunda în vizita în țara noastră.Au asistat, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic a- creditați la București,Președinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Betty Kaunda au fost salutați cu căldură de toți, cei prezenți.Spectacolul se deschide prin intonarea imnurilor de stat ale Republi

cii Zambia și Republicii Socialiste România.Ca un simbol al prieteniei, pe scena Operei Române s-au întîlnit mesageri ai artei interpretative romane și zambiene oferind un spectacol plin de pitoresc, care a constituit un prilej de cunoaștere reciprocă a frumuseții folclorului celor două popoare, a artei lor, în al cărei mesaj sint întruchipate idealurile de libertate și progres social, dragostea de patrie și înfăptuirile vieții noi de astăzi. Acest recital al cîntecului și dansului popular s-a încheiat cu cunoscute creații ale artei românești, care glorifică partidul, munca creatoare a constructorilor socialismului pe pămîntul patriei noastre.Programul spectacolului, susținut de Ansamblul național de cîntece și dansuri al Republicii Zambia și de corul de cameră „Madrigal" și formațiuni ale ansamblurilor „Rapsodia română", „Ciocîrlia" și „Doina", s-a bucurat de un deosebit succes, fiind aplaudat îndelung.In încheiere, artiștilor zambieni și români le-au fost oferite flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a președintelui Kenneth David Kaunda și a doamnei Betty Kaunda.
La Institutul politehnic 

și întreprinderea „Semănătoarea"Marți dimineața, după convorbirile româno-zambiene la nivel înalt, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kpunda, împreună cu doamna Betty Kaunda, au vizitat Institutul politehnic și întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală.Evenimentul a constituit un nou cadru favorabil explorării unor domenii in care cele două țări pot să-și extindă cooperarea și conlucrarea in folosul lor reciproc. Vizita a oferit în același timp șefului statului zam- bian un nou prilej de a cunoaște și aprecia realitățile• sociale> și- econo- ■mice ale țării-noastre, dinamica dezvoltării multilaterale a- României socialiste. rww en r<; MimCei doi șefi de stat au fost însoțiți în această vizită de Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale, de personalitățile zambiene care-1 însoțesc pe președintele Kaunda.Pe marile artere de circulație ale Capitalei, ca și la obiectivele vizitei, cei doi președinți au fost salutați cu deosebită căldură de bucureșteni.Sosiți la cel mai mare institut politehnic din țară, cei doi președinți sînt întimpinați cu entuziasm de mii și mii de studenți. Ministrul educației și învățămîntului, Paul Niculescu-Mizil, împreună cu rectorul Institutului politehnic, Radu Voi- nea, urează bun venit președinților Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda, invitîndu-i să viziteze modernele facultăți, laboratoare, atelie-% re. In holul cel mare al institutului, oaspeții sînt informați de concepția care stă Ia baza învățămîntului nostru superior — concepție elaborată pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu — și care vizează în principal realizarea unei armonioase unități între procesul de învă- țămînt, cercetare și producție.In acest cadru sînt relevate succesele obținute de studenți și profesori, succese care s-au materializat în crearea de procese tehnologice o- riginale, de prototipuri de mașini si utilaje, precum și metodologii privind optimizarea proiectării.

Ca de fiecare dată cînd se află în mijlocul celor care, pătrunzînd tainele științei, învață în același timp să producă bunuri materiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a folosit a- cest prilej pentru a analiza, la fața locului, modul în care sînt îndeplinite sarcinile importante ce stau în fața învățămîntului nostru superior. Secretarul general al partidului s-a interesat de gradul de dotare a laboratoarelor și atelierelor și a apreciat eforturile depuse de cadrele didactice și studenți pentru înzestrarea unităților de invățămint și producție cu aparatură modernă, o- riginală. în mare parte rod al activității de autodotase. .... ,Șeful statului zambian' a cerut explicații referitoare la procesul inte-'nș grării organice a învățămîntului cu cercetarea și activitatea productivă, apreciind progresele făcute în această direcție, rezultatele concrete obținute. In afară de realizarea unor programe științifice de mare interes pentru producție, cadre didactice și studenți au reușit să elaboreze metodologii vizînd optimizarea proiectării. De asemenea, se evidențiază modul cum a fost rezolvată problema microproducției care, astăzi, potrivit indicațiilor secretarului general al partidului, este armonios legată de necesitățile întreprinderilor industriale.In discuția cu cadrele didactice, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază ca pregătirea studenților să nu se oprească la activitatea de cercetare și proiectare, ci să se treacă la realizarea practică de mașini și utilaje pentru ridicarea permanentă a gradului lor de cunoștințe, a deprinderilor utile. în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca rezultatele deosebite, experiența bună dobîndită în institut să fie folosite cu maximă operativitate în unitățile industriale.Vizita se încheie la Centrul de calcul, care, în prezent, Reușește să execute zilnic 800 de programe pentru nevoile învățămîntului și cercetării. înainte de a părăsi acest institut, președintele Kenneth David Kaunda își consemnează impresiile în cartea de onoare: „Acesta este un

X

vești din 
actualitatea

program foarte impresionant și constituie un factor deosebit de necesar înt'r-o dezvoltare planificată pentru revoluționarea învățămîntului în România. Dorim tuturor acestor tovarăși cele mai mari succese".După Institutul politehnic se vizitează apoi întreprinderea „Semănătoarea" — una din importantele unități producătoare de mașini agricole din România.Ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, loan Avram, și directorul întreprinderii, Vasile Pați- ca, expun oaspeților modul cum a evoluat această unitate, care este specificul întreprinderii, care sint perspectivele industriei de mașini agricole. Vizitind expoziția cu ultimele realizări ale întreprinderii — din care se desprind o serie de tipuri avansate

Depunerea unei coroane 
de floriMarți dimineața, dr. Kenneth David Kaunda, președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, a depus o coroană de flori la Monumentul e- roilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Cioară, Cornel Burtică, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, general-colonel Ion Coman, șef de secție la C.C. al P.C.R., general-colonel Sterian Țircă, adjunct al ministrului apărării naționale. împreună cu președintele Kaunda, la ceremonie au participat

personalitățile zambiene care îl însoțesc în vizita în țara noastră, precum și membrii misiunii române acreditați pe lingă șeful statului zambiam O gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale României și Zambiei.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat, un moment de reculegere.S-a vizitat apoi rotonda monumentului.Solemnitatea s-a încheiat prin defilarea gărzii de onoare. (Agerpres)

inalții oaspeți în vizitâ la întreprinderea

prinderea „Electrocentrale" Porțile de Fier, care intimpină înaltul forum al comuniștilor — cel de-al XI-lea Congres al partidului — cu încă un succes de prestigiu, care a fost consemnat azi, marți, 19 noiembrie, la orele 15,00.— Despre ce succes este vorba 1— Realizarea cu 41 de zile mai devreme a unei producții de 5,2 miliarde kWh energie electrică, deci a prevederilor de plan pe întregul an. Tot azi, la aceeași oră, dispecerul de serviciu, inginerul Ion Trîmbițaș, a notat în „carnetul de bord" o cifră cu o deosebită . semnificație : al 18-lea miliard kWh energie electrică pulsat în sis- ' temui energetic național de hidrocentrala de pe Dunăre, de la data punerii în funcțiune a primei turbine. Știți ce înseamnă aceasta t O cantitate de energie electrică ce depășește de peste 16 ori întreaga producție de energie electrică a României anului 1938.De la Porțile, de Fier să trecem într-un alt oraș de pe Dunăre, la Galați, de unde corespondentul nostru, Dan Plăeșu, ne anunță că întreprinderile din Direcția regionalei de căi ferate Galați și-au îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului la indicatorul tone-kilo- metri și că au economisit pînă acum, de la începutul anului, 2 100 . de MWh energie electrică și mai bine de 6 300 de tone de combustibili convenționali.Vești de producție. Rostul și înțelesul lor este însă cu mult mai adine. Trebuie să citim în ele e- moția și gîndul fierbinte, înaripat al celor care au încorporat în substanța tonelor de utilaje pe care le produc, în realizarea fiecărui indice economic, efortul lor zilnic și neprecupețit, străduința spre mai bine și mai mult, bucuria de a oferi țării rodul hărniciei lor. Să citim, între rindurile acestor știri, semnele prețuirii pe care, o acordă oamenii muncii partidului, Congresului care numai peste cîteva zile va dezbate și va aproba documentele viitorului, ale fericirii națiunii noastre. Să adunăm aceste știri într-un buchet — flori ale hărniciei și abnegației — de limpezi și adinei sentimente.— La Mediaș, în aceste zile — își începe corespondența Nicolae Brujan de la Sibiu — la scurt timp după ce întreprinderea „Au- tomecanica" a omologat și a introdus in fabricație autocisterna din masă plastică pentru transportul lichidelor alimentare — proaus modern, o nouă premieră industrială — colectivul întreprinderii se înscrie, în rezultatele marii întreceri ce se desfășoară in cinstea Congresului, cu un nou succes oe prestigiu ; realizarea primului lot de cincizeci de autotrenuri frigorifice de 16 tone pentru produse alimentare perisabile, cel mai mare autovehicul de acest' fel realizat pină acum in țara noastră.în aceste zile cînd țara se pregătește pentru lungul ei drum- al dezvoltării multilaterale și al înaintării spre comunism, colectivele de oameni ai muncii țin să sublinieze, prin faptele lor de muncă și de viață, că sînt pregătite pentru un asemenea drum, că au și voința și energia necesare, ca sint gata pentru și mai susținute eforturi.— Am o veste de ultimă oră — ne anunță corespondentul nostru de la Ploiești, Constantin Că- praru. Notați, vă rog, următoarele : constructorii de locuințe din Trustul de construcții și montaje Ploiești au reușit, zilele acestea, să predea „la cheie", înainte de vreme, cel de-al 3 000-lea apartament din acest an...— Cine sînt beneficiarii ?— Beneficiarii sînt oamenii muncii din Ploiești, Cîmpina, Tîrgoviște și din alte localități muncitorești din județele Prahova și Dîmbovița.— Asta înseamnă că pină la sfirșitul anului...— Da, constructorii noștri de locuințe vor isprăvi pînă la revelion încă o mie de noi apartamente.

a muncii— Iți propunem și un titlu: „An nou in casă nouă"...— S-a mai dat.;.— Nu-i nimic. Istoria se repetă. Iar istoria asta e bine să se repete de cît mai multe ori...De la Constanța, corespondentul nostru George Mihăescu ne transmite, la telefon :— Nave din lumea largă, ancorează zilnic la cheiurile portului Constanța. Vase de tonaje mari și mijlocii părăsesc în fiecare zi rada portului nostru maritim pornind spre cele patru zări. Pe catargele a 83 de vapoare din sumedenia celor care încarcă mărfuri romanești sau care descarcă acum produse necesare economiei noastre naționale flutură pavilionul tricolor. Zilele acestea, flotei noastre 1 s-a mai adăugat o navă de mare tonaj: petrolierul de 85 250 tdw „Crișana". Printr-o radiogramă, echipajul a anunțat că va porni curînd in prima cursă, cursă pe care o închină Congresului.Cu această știre despre o mare navă care pornește zilele acestea la drum încheiem teleconferința noastră de astăzi. E o știre simbol. Pentru că, de fapt, întreaga noastră țară este acum asemenea unet uriașe nave care pornește la drum lung, cu toate pînzele sus șl cu vînt prielnic : energiile creatoare ale întregului nostru popor.
CONSTRUCTORII 

DE MAȘINI GRELE
AU ÎNDEPLINIT PLANUL 

PE 4 ANIIntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cei peste 400 000 muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile constructoare de mașini grele raportează că în ziua de 19 noiembrie au îndeplinit, în cinstea celui de-al XI-lea Congres al parjti- dului, sarcinile de plan pe primii- patru ani ai cincinalului.Am dori și cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar general — se subliniază în telegramă — [să vă mulțumim încă o dată pentru sprijinul multilateral de care ne-am bucurat și ne bucurăm în soluționarea problemelor complexe ale construcțiilor de mașini grele. In această perioadă am realizat, peste prevederile planului cincinal, însemnate cantități de produse fizice solicitate atît de economia națională, cît și la export.Detașamentul constructorilor de> mașini grele — se arată în încheierea- telegramei — susține cu căi-’ dură propunerea pentru realegerea, dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, [a- ceasta constituind o garanție a materializării programului de făurire pe pămîntul patriei a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.
MILITARII RAPORTEAZĂCadrele și militarii în termen, a- flați pe șantierele de irigații, au raportat îndeplinirea în numai patru ani a sarcinii încredințate armatei privind realizarea, în întreg cincinalul, a amenajărilor pentru irigații pe o suprafață de 200 000 de hectare.In telegrama adresată cu a- cest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu de către ministrul apărării naționale se spune : „Expri- mind mulțumirea vie și profunda recunoștință a' tuturor militarilor față de- grija pe care partidul și dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe comandant suprem, o purtați întăririi forțelor armate, vă asigurăm că și în viitor personalul armatei, însuflețit de perspectiva minunată a dezvoltării României magistral exprimată in proiectele documentelor programatice ale Congresului al XI-lea al P.C.R., nu va precupeți nici un efort pentru a îndeplini ostășește sarcinile încredințate".

------------------------------------------- .
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Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectele de Program și Directive prefigurează cu claritate viitorul strălucit al patriei pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Potrivit prevederilor din aceste documente de importanță istorică, ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XI-lea al P.C.R., România anului 1990 va înfățișa tabloul unei țări cu o economie modernă și eficientă, cu o industrie puternic dezvoltată, a cărei poziție conducătoare se va întări substanțial, cu o agricultură intensivă, de înaltă productivitate, tabloul unei societăți înfloritoare, în stare să asigure o înaltă civilizație materială și spirituală pentru întregul nostru popor. Prin stadiul de dezvoltare pe care îl va atinge, România anului 1990 va ajunge Ia nivelul țărilor socialiste avansate din punct de vedere economic, se va apropia de țările industriale dezvoltate ale lumii.Caracteristica fundamentală a României anului 1990 este înaltul grad de dezvoltare și modernizare a forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a societății. Tocmai' de aceea, Programul partidului pune pe primul plan — în cadrul direcțiilor pentru. înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate — creșterea puternică a forțelor de producție, pe temelia cuceririlor revoluției tehnico- științifice, care să asigure sporirea in ritm înalt a producției de bunuri materiale în vederea satisfacerii largi a] necesităților de consum ale întregului popor, dezvoltarea multilaterală a societății. Creșterea puternică a forțelor de producție va avea loc pe baza continuării ferme a industrializării socialiste a țării, alocării din venitul național 

pentru fondul de dezvoltare a unei cote de 33—34 la sută in viitorul cincinal și de 30—32 la sută in perspectiva de pînă în anul 1990. Prin Înfăptuirea amplului program de investiții, de aproape 3 000 miliarde lei în următorii 15 ani, se vor asigura în primul rînd creșterea fondurilor productive in industrie, a- gricultură, în celelalte sectoare ale producției materiale, modernizarea tuturor ramurilor economiei naționale, dotarea lor cu tehnica cea mai înaintată ș.a. Concomitent cu dezvoltarea fără precedent a forțelor de producție pe ansamblul țării, va avea loc îmbunătățirea continuă a repartizării teritoriale a acestora ; este cunoscut, in acest sens, că în 1980 în fiecare județ se va obține o producție industrială de cel puțin 10 miliarde Iei, iar în 1990 — de 18—20 miliarde lei, ceea ce va constitui, așa cum aprecia secretarul general al partidului, o cotitură calitativă deosebită în dezvoltarea tuturor zonelor și județelor țării, in ridicarea gradului de civilizație al întregului popor.Concludente pentru dezvoltarea forțelor de producție ale țării, pentru amplificarea producției materiale vor fi nu numai ritmurile înalțe, sporurile cantitative, ci și schimbările de ordin calitativ, accentuindu-se procesul de făurire a unei structuri moderne și eficiente a industriei, a întregii economii, de valorificare cit mai înaltă a resurselor materiale ale țării și a forței de muncă. Aceasta se desprinde cu pregnanță din.ritmurile de creștere mai rapidă a producției diferitelor ramuri și subramuri industriale moderne, cu rol-cheie pentru înzestrarea' 

tehnică superioară și dezvoltarea economiei — electrotehnica și electronica, mecanica fină și optica, producția de mijloace de automatizare și ale tehnicii de calcul, de mașini-unclte, petrochimia, producția oțelurilor fine aliate și înalt aliate ș.a. — din accentul deosebit care se pune pe realizarea de produse de înalt nivel tehnic și calitativ. Elocvent din acest punct de vedere este faptul că, în 1980, construcțiile de mașini și chimia vor realiza aproape jumătate din producția industrială a țării, iar în 1990 — 55-60 la sută. O țară a producătorilor de mașini și a chimiștilor — acesta va fi profilul industrial al României do la sfirșitul viitorului deceniu.

Este de remarcat, totodată, că în întreaga această perioadă se vor obține spo'ruri anuale ale producției pe locuitor — la principalele produse — asemănătoare sau chiar mai mari decit ale țărilor avansate din punct de vedere economic, deea ce va accelera procesul de reducere și lichidare a decalajelor față de acestea. Ținind pasul cu, dezvoltarea industriei, agricultura — una din ramurile principale ale economici naționale — va cunoaște o dezvoltare rapidă și intensivă : in' același timp, în însăși structura producției agricole vor avea loc transformări calitative, printre cele mai importante înscriin- du-se dezvoltarea puternică a 

zootehnici, a cărei pondere va ajunge, in 1990, la aproape 50 la sută din totalul producției agricole. Cit privește producția a- gricolă pe un locuitor, gradul de înzestrare cu tractoare și alte mașini agricole, cu îngrășăminte chimice, amenajările pentru irigații, îmbunătățirile funciare, in anul 1990 România șe va situa la nivelul statelor dezvoltate ale lumii.Esențială pentru dezvoltarea economică a țării noastre în viitorul cincinal, în perspectiva de pînă în anul 1990 este, de asemenea, creșterea puternică a eficienței activității în toate domeniile. O atare trăsătură se desprinde cu pregnanță din prevederile proiectelor de Program 

și de Direcțiile. Bunăoară, factorul hotărîtor al creșterii producției materiale va fi ridicarea productivității sociale a muncii, care va contribui cu peste 90 ia sută din sporul venitului național estimat pentru perioada de pină in 1990. Numai în industrie, productivitatea muncii se va majora de 2,3-2,5 ori în 1990 față de 1975. în produsul social, ponderea cheltuielilor materiale va trebui să ajungă, în același an, sub 50 la sută, asigu- rîndu-se pentru întreaga perioadă sporirea mai rapidă a venitului național față de produsul social. Dezvoltarea în ritm intens a producției industriale și agricole, a celorlalte activități economice, amplificarea eficienței 

economice în toate domeniile vor duce la sporirea rapidă a venitului național, care în 1990 va depăși de 3,5-3,8 ori nivelul din 1975 ; ' aceasta va asigura un standard de viață ridicat întregului popor.în strînsă legătură cu înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economice din noua etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, se va asigura înaintarea impetuoasă a României pe calea progresului și prosperității. Pînă în anul 1990 vor avea Ioc importante îmbunătățiri pc planul sistematizării teritorial-administrative și economice, adinei schimbări calitative in structura socială a țării, va crește substanțial bunăstarea materială și spirituală a poporului — țelul suprem al întregii politici a partidului nostru. Potrivit prevederilor din proiectele de Program și de Directive, în 1990 veniturile reale totale pe locuitor se vor mări de 3—3,5 ori față de 1970. Fondurile sociale de consum urmează să reprezinte la sfirșitul deceniului următor 30-32 la sută din totalul veniturilor populației. Corespunzător creșterii veniturilor populației, desfacerea de mărfuri va spori într-un ritm rapid, asigurîndu-se îmbunătățirea consumurilor pe baza normelor fiziologice optime. Pină in anul 1990 se vor crea 300-400 noi centre orășenești, rețeaua de orașe și localități va cuprinde un număr de locuitori de două ori mai mare decît în 1970, înfăptuindu-șe pași înainte pe calea reducerii deosebirilor esențiale dintre sat și oraș. Clasa muncitoare va reprezenta, in 1990, partea covîrșitoare a popu- 

lațicî României ; in agricultură va lucra 12-15 la sută din totalul populației ocupate a țării. Se vor construi circa 3-3,5 milioane locuințe, din care 2,5 milioane in orașe, prin aceasta asigurîndu-se soluționarea in. linii generale a problemei spațiului locativ, realizîndu-se totodată transformarea radicală a înfățișării orașelor și satelor. în fine, pe baza creșterii mai rapide a productivității muncii în toate ramurile de activitate, va continua aplicarea măsurilor de reducere a timpului de lucru săp- tămînal ; in cursul cincinalului 1976-1980, acesta va ajunge la 44 ore, iar pînă in 1990 — Ia 42 și 40 ore săptămînal.Dezvoltarea puternică a forțelor de producție și — în pas cu aceasta — perfecționarea sistematică a relațiilor de producție vor duce la omogenizarea continuă a societății, Ia apropierea dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și celelalte categorii sociale, la dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre munca industrială și cea agricolă, dintre munca fizică și munca intelectuală — pe baza ridicării continue a nivelului de conștiință al maselor populare, a introducerii in producție a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, a mecanizării, automatizării și cibernetizării proceselor de producție. Aceste procese vor evolua in direcția formării societății unitare a tuturor oamenilor muncii, al cărei unic scop este sporirea continuă a avuției naționale, ridicarea' nivelului de civilizație materială și spirituală a întregului popor.
Prof. uiîîv. dr. ing. 
Constantin BĂRBULESCU

I
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'FAPTUL; 
jDIVERS
Salvatorul I 

I salvat
Un incendiu izbucnii pe neaș

teptate punea în pericol nu nu
mai autovehiculul respectiv, ci 
și viața omului aflat la volan, 
care nu putea ieși afară. Fără 
să stea pe ginduri, un tinăr de 18 ani, Anton Vasile, lucrător la 
Trustul de construcții industria
le și agrozootehnice București, 
a sărit in ajutorul omului, sal- 
vindu-l și pe el, și autovehicu
lul. In timpul intervenției sale 
însă, tinărul A.V. a suferit gra
ve arsuri, fiind internat urgent 
in spital. Intru salvarea lui au 
sărit imediat 40 de colegi con
structori, care au dăruit singele 
necesar transfuziei, salvîndu-l. Și 
de această dată, constructorii 
s-au dovedit la înălțime !

între timp...Comandantul de cursă lungă Valentin Iordache s-a întors a- casă de pe mările și oceanele lumii. Ce s-a întîmplat „intre timp" la el acasă ? La el acasă, Liliana, fetița lui, a terminat clasa a III-a cu premiul I și a- cum e într-a IV-a. Intre timp, Lucian, feciorul pe care-1 lăsase la grădiniță, l-a întimpinat în prag cu uniformă de școlar și cu primele note, toate de 10. între timp, soția își sărbătorise ziua de naștere și de ziua ei primise o telegramă de la el, de undeva, de pe coasta Africii, iar mulțumirile ei l-au găsit pe malurile Bosforului. Tot între timp, comandantul a adus in țară, la Constanța, cel mai mare petrolier românesc, „Muntenia". „Intre timp", trecuseră mai bine de 6 luni...
Nu i-a dat 
„atenție"

— Singurică, singurică 7
Fata și-a văzut de drum mai 

departe. El, după ea :
— Îmi permiteți 1 Mă chea

mă Mircea.
Fata a grăbit pasul. El, scai 

după ea :
— Grăbită, grăbită ? Te fac o 

cafea, un film ?
Fata s-a strecurat prin mul

țimea de pe strada Victoriei 
numită de piteșteni „Strada 
Mare", și a dat colțul, spre 
casă. El, Mircea Saizu, după ea. 
ca o umbră. Ajungind^ intr-un 
loc mai întunecos, văzind că 
fata n-are de gind să se opreas
că, a bruscat-o, incercmd s-ot 
lovească. Au sărit indati 'cîțiva 
cetățeni, l-au imobilizat pe in
divid și l-au dat pe seama mi
liției, unde M. S. a declarat că 
a vrut s-o bată, pentru că nu 
i-a dat nici o „atenție". In 
schimb, a fost „atentă" miliția : 
l-a amendat cu 1 000 de lei.

Schimbare 
de macazTrenul marfar 81 632 era garat in halta de mișcare C.F.R. Câlmățui, județul Brăila. Deși era haltă de mișcare, mărfarul sta pe loc. Acarii, patru la număr — Florea ''Buzea, Zamfir Țonea, Șerban Crețu și Virgil Negoiță — stăteau și ei la locurile lor. Stăteau și se uitau la vagoanele pline cu saci. Saci cu porumb. Nu se știe a cui a fost ideea, dar se știe precis că toți cei patru acari au fost prinși de miliție cu mîța-n sac. Mai exact, cu porumb sustras din saci. Deocamdată, pînă la definitivarea cercetărilor, celor patru acari li s-a schimbat... macazul. Pentru că nu le-a plăcut „halta de mișcare", o să aibă parte de una cu staționare, pentru a trece apoi pe linia dreaptă.

I Fizica și 
| felicitarea 
(Dialog la librăria de pe stra

da „Victoria" din Tg. Jiu :

— Vă rog să-mi dați și mie 
culegerea de probleme de fi- 

Izică.
— Poftim. 8 lei.

— Costă 7 lei și 30 de bani.

I
— Dacă vrei culegerea, tre
buie să iei și o felicitare de 70 
de bani. Dacă nu, nu !

!
Și elevul C. V., de la școala 
generală nr. 8, nu și-a putut 
cumpăra cartea. „Cind am ple
cat de-acasă, mămica mi-a dat 

Ibani potriviți, l-am spus vinză-
toarei că n-am bani și pentru 
felicitare, am rugat-o, dar de- 

I geaba." Și uite așa, elevul a ră
mas fără carte. In schimb, vin- 
zătoarea s-a ales cu... felicitarea 
noastră. Fără bani, dar o S costă !

I De la 
' neofalină ! Maiorul Dumitru Ciucă, dinGrupul de pompieri al județu- !lui Vrancea, ne istorisește o în- timplare petrecută in apartamentul lui Nicolae Tudorache din blocul A-3, Cartierul Sud, Idin Focșani. Soția acestuia, vrînd să spele niște îmbrăcăminte, a turnat neofalină în !cada de la baie și s-a apucat de treabă. Cum in holul din fața băii se afla un reșou în priză, (vaporii ușor inflamabili de la neofalină au provocat o puternică explozie, care a scos ușa din țițîni, a spart geamurile și Ia crăpat pereții, iar femeia a suferit arsuri grave. Numai intervenția promptă a vecinilor, Iaflați la ora aceea din seară a- casă, precum și a pompierilor, a făcut ca focul să nu se extindă și la alte apartamente.
I Rubrică redactată de

Petre POPA I

MONTAREA
ceriiiă urgenta peatru tara
La Combinatul de lianți Hoghiz

UTILAJELOR 

h funcțiune a inilor capacități
Pe platforma petrochimică Teleajen

La ora actuală, șantierul Combinatului de lianți de la Hoghiz continuă să înregistreze restanțe apreciabile în montarea utilajelor, restanțe care, dacă nu vor fi luate măsuri urgente pentru a fi recuperate, riscă să pericliteze respectarea termenului — de fapt, este vorba de al doilea termen — de intrare în funcțiune a primei linii de fabricație a combinatului. De 
data aceasta, cei care poartă răspun
derea pentru ritmul lent de montaj, 
pentru neajunsurile care persistă aici 
in desfășurarea lucrărilor sint, in 
primul rind, unii furnizori de utilaje. In ciuda repetatelor angajamente a- sumate și a promisiunilor făcute, ei întîrzie livrarea unor utilaje hotă- rîtoare pentru desfășurarea în condiții optime a fluxului de montaj.Dintre acești furnizori, ne vom o- pri mai întîi la întreprinderea de 
mașini grele București, care înregistrează în continuare mari întîrzieri în livrarea unor utilaje conducătoare. Utilajele morii de ciment nr. 1 trebuiau să se găsească pe șantier la 30 septembrie, dar ele nu sosiseră în totalitate nici la 10 noiembrie ; de asemenea, utilajele pentru moara de ciment nr. 2 nu sînt livrate (ca și cele ale morii nr. 1) în ordinea montajului, ceea ce dă multă bătaie de cap montorilor. O bună parte din utilajele expediate de acest furnizor, cum sînt corpuri de măcinare, blindaje, acționări, care fac parte din mori, sînt executate practic de diverși colaboratori. Intr-o situație similară se găsesc și utilajele pentru moara de făină nr. 1 (termen 15 noiembrie) ; din cele 330 tone utilaje, s-au livrat pînă la 10 noiembrie doar... trei tone.

RITMURI INDUSTRIALE IN JUDEȚUL GALAȚI

- Un număr de 53 de mari capacități de producție au fost puse în funcțiune in județul Galați în cursul actualului cincinal. între acestea se numără unități de primă importanță ale industriei

românești, ca Uzina cocso-chimică, ce cuprinde acum 186 cuptoare și un puternic sector chimic de reținere a subproduselor, noul furnal de 1700 mc (în fotografie : vedere panoramică a

cinema

A Cu miinile curate : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Torino negru : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Joe Hill ; TOMIS — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Anchetă Ia Marienbad î BU-
ZEȘTI — 9;
20,30.

; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

A Asediul : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Iarnă fierbinte : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,15.
A Răsună valea : UNIREA — 16; 
18; 20.
A Alo, Salvarea ! : LIRA — 15,15; 
17,45; 20,15.
A Proprietarii : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 18; 20,15.
A Conspirația : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
A Veronica se întoarce : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.

Cel de-al doilea furnizor eu res
tanțe apreciabile este întreprinderea 
de utilaj alimentar din Slatina. Cu toate promisiunile făcute, cu toate asigurările solemne pe care le-a dat, întreprinderea slătineană nu a livrat încă cele trei agregate de pompat și preîncălzit păcură — deși termenul a expirat la 30 aprilie 1974 — și nici un alt agregat, cu toate că termenul fixat a fost 30 septembrie 1974.Nelivrarea utilajelor amintite creează mari dificultăți în desfășurarea lucrărilor de montaj pe șantier. Lipsa lor face ca lucrările să nu aibă loc în ordinea firească a montajului, produce „goluri" în munca montorilor. Pe de altă parte, livrarea unor utilaje, fără a se respecta ordinea de montaj, duce la crearea unor stocuri mari de utilaje pe șantier, care îngreunează și mai mult munca oamenilor. Dar cel mai negativ efect pe care-1 are această situație este decalarea repetată a termenelor de montaj, care, așa cum arătam la început, periclitează în mod serios respectarea datei de punere în funcțiune a primelor capacități de producție ale combinatului. Conducerea combina
tului, ca și montorii adresează un 
nou și insistent apel celor doi furni
zori, pentru a trimite neîntîrziat uti
lajele așteptate pe șantier. Să nu se uite că fiecare zi contează și are o importanță hotărîtoare pentru respectarea termenului de dare în exploatare a primei linii de ciment, a cărei producție este solicitată de economie.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

furnalelor combinatului gălățean), laminorul de benzi la cald, oțelăria electrică cu o capacitate de 150 000 tone pe an, precum și noile obiective ale sectoarelor de aglomerare și de laminoare
A întoarcerea Iui Magellan : CO- 
TROCENI — 14; 16; 18; 20.
A Ceața : CRÎNGAȘI — 16; 18,15. 
A Bariera : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
A Explozia : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
a Trei scrisori secrete : MOȘI
LOR — 16; 18; 20.j
A „Stejar* * — extremă urgență : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.

A Frații Jderi : PATRIA — 9,30; 
13; 16; 19, AURORA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Neamul Șoimăreștilor (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 10;
12.30. PACEA — 15,30; 19.
a Cavalerii teutoni : SCALA — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,15.
A Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30.
a „Z“ : FESTIVAL 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, GLORIA — 9,15; 12; 
15,45; 18; 20,30. z
A Ziduri vechi : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
A Zboară cocorii — 14,30; 16,30,
Peisaj după bătălie — 18,45, Luptă
torii din umbră — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
A Ultimele lor cuvinte : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. /
A 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.
A Capcana : VICTORIA — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
A Agentul straniu ; MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
A Tudor : LUMINA — 9; 12,15;
15,45; 19.
A Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 17.
A Amintiri din copilărie : DOINA
— 11; 13; 15; 19,30.
A Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
A Ciprian Porumbescu : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30.

A Comoara din Vadul vechi : 
MUNCA — 16; 18; 20.
A Vifornița : COSMOS — 15,30;
18; 20,15.
A Porțile albastre ale orașului : 
FLACARA — 15,30; 18; 20.
A Secretul cifrului : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
A Pădurea pierdută : VITAN — 
15,30; 18; 20.
A Un comisar acuză î RAHOVA 
— 15,30; 18; 20,15, CLUBUL
UZINELOR „REPUBLICA" — 16; 
18; 20.
A Dacii : FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Departe de Tipperary : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,3a; 
18; 20,15..
A Facerea lumii : MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.

teatre
A Teatrul Național București (sala 
mică) : Travesti — 19,30.
A Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Concert dat 
de orchestra de cameră SIMFO- 
NIETTA — 20.
A «Opera Română : Cneazul Igor
— 19.
A Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Tran
zit — 19,30.
a Teatrul Mic : Matca — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor —
19,30.
A Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei) : Un băiat de zahăr... 
ars ! — 19,30.
A Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Piruete muzicale
— 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă*'  : Păpușa 
cu piciorul rupt și Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece —
19,30.
A Circul de stat : Marele specta
col - 19,30.

In zona de est a Ploieștiului se ridică in prezent cea de-a doua (după Brazi) mare platformă petrochimică 
a orașului. Importanta investiție 
de Ia Combinatul petrochimic Te- 
Icajen a început in primăvară (cu cîteva luni mai tirziu decit era prevăzut). De aceea, atît beneficiarul cit și constructorul, încă de la început, au imprimat pe șantier un , ritm alert de lucru, cu scopul de a se recupera cit mai mult din rămî- nerea în urmă. Dar tot de la început s-au întimpinat mari greutăți în ceea ce privește eliberarea amplasamentelor (instalațiile sînt prevăzute a se construi pe suprafețele rafinăriei actuale). „Din această cauză, graficele de lucru zilnice ,1a unele objective — turnul de răcire, estacadele de conducte, fundațiile pentru instalația de piroliză — ne spunea inginerul Mihai Niculescu, directorul tehnic al combinatului — n-au fost respectate de către constructor, înregistrîndu-se acum întîrzieri Ia montajul utilajelor".La sectorul de utilaje, împreună cu inginerul Radu Gheorghiu, trecem în revistă lista instalațiilor ce trebuiau să fie montate pină la această oră. Sint destul de multe. Astfel, s-a 
ajuns să se înregistreze un impor
tant stoc de utilaje — unele sosite 
ce-i drept in avans — care se ri
dică la peste 1 700 tone. In afară de aceasta, circa 400 tone utilaje sînt predate constructorului spre montaj. „Se cere, sublinia interlocutorul, ca 
printr-un efort comun să se accele
reze mult lucrările de fundații, în 
primul rind la instalațiile „DAV“, 
„piroliză", la extinderea CET, pentru 
a se deschide front de lucru monto
rilor. Aceștia, pînă la finele anului, trebuie să monteze cel puțin utilajele din stocul existent astăzi pe șantier". .Ce măsuri s-auz luat în acest sens ? Prin eforturi conjugate — beneficia

ale Combinatului siderurgic. De asemenea, marii întreprinderi mecanice navale și șantierului naval, care s-au extins considerabil, li s-a adăugat o fabrică de mobilier naval. Au fost puse,

totodată. în funcțiune o fabrică de ambalaje metalice la Tecuci, precum și noi capacități in cadrul fabricii de unelte și plase . de pescuit de la Galați.Dezvoltarea economică a atras după

Pentru cetățenii cei mai mici — 
grija cea mai mare .

De /a an la an, tot mai multa locuri în creșe și grădinițaAnul 1974 este deosebit de darnic cu cei mici : numărul locurilor în creșe și grădinițe, planificate a se construi, trece de 40 000 — peste 34 500 din sume alocate de la buget și aproape 7 000 din fondurile sindicatelor — ceea ce înseamnă o creștere cu sută la sută față de cît s-a construit in 1973. Nici un județ nu a fost omis de pe „harta" noilor creșe și grădinițe : de la cele cu vechi tradiții industriale (Arad — 880 de locuri, Argeș — 1 720 de locuri, Brașov — 1140 de locuri, Hunedoara — 980 de locuri, Iași — 1 760 de locuri, Timiș — 960 de locuri etc.), pînă ia cele care abia de cițiva ani iși conturează un nou profil economic (Bistrița-Năsăud — 920 de locuri, Buzău — 1 220 de locuri, Vaslui și Vilcea cite 660 de locuri etc.). Conform acestui generos program, tinerele centre industriale, noile cartiere de locuințe din marile orașe trebuie să fie dotate corespunzător cu asemenea unități menite să preia îngrijirea și educarea copiilor mici, îh timp ce mamele lor sînt la muncă. în ce măsură și-au respectat constructorii angajamentele luate față de cei mai mici cetățeni ai țării ?Am început acest tur de orizont în CAPITALA, deoarece constructorii bucureșteni trebuiau să dea in folosință un mare număr de creșe și grădinițe, cu o capacitate de peste 6 000 de locuri.— Ați intirziat trei luni cu raidul dv. Sau, mai bine zis, am devansat noi cu trei luni predarea acestor obiective, ne răspunde tovarășul. Vladimir Tăzlăoanu, șeful serviciului producție din Centrala construc- ții-montaj a municipiului. Conform angajamentului luat de comitetul municipal de partid, am terminat și predat, încă din vară, 5 grădinițe cu 1 090 de locuri și 18 creșe cu5 580 de locuri, deci un total de6 670 de locuri. Aceste unități au fost amplasate în cele mai noi cartiere bucureștene — Pantelimon, Colentina, Drumul Taberii, Titan, precum și in unele cartiere vechi, unde lipsa lor se făcea simțită : Ferentari, Nițu Vasile, Bucureștii Noi. Așadar, putem spune cu satisfacție

rul și constructorul intensifică rit
mul de lucru la punctele întîrziate. Pe baza unui grafic zilnic se urmărește în comun evoluția acțiunilor întreprinse. Beneficiarul, pentru a veni în sprijinul constructorului, a defrlasat pe șantier echipe de sudori, electricieni, care lucrează efectiv la eliberarea amplasamentelor, la dezgroparea și deplasarea conductelor subterane. „în prezent — ne-a spus directorul tehnic — oamenii noștri lucrează cu rîvnă pentru a e- libera, într-un timp record, suprafețele pe care se găsesc acum amplasate 26 rezervoare. Trebuie să arăt că și constructorul — T.C.I. Ploiești — și-a organizat mai bine forțele și turnarea fundațiilor are loc în timp mult mai redus".— în această încordare de forțe, întîmpinați și greutăți ?— Da ! Deși pare paradoxal — ați văzut cite utilaje există în stoc — totuși nu avem la montaj ceea ce ne trebuie. întreprinderea „Vulcan" din București, bunăoară, ne-a trimis utilaje disparate, nu în ordinea fluxului de montaj. Ne trebuie de urgență tamburii de la primul cazan ce se cere montat acum, la centrala electrotermică. Tocmai aceștia n-au sosit. Greutăți întîmpinăm și din partea întreprinderii de utilaj chimic și forjă din Rm. Vilcea. De a- cum două luni de zile era necesar să ne expedieze 4 rezervoare de 20 000 mc, primele în ordinea noastră la montaj.— O concluzie Ia convorbirea noastră ?

— Pînă la sfîrșitul acestui an, circa 600 tone utilaje vor fi montate în plus față de grafice. Așadar, finele anului ne va găsi cu un avans la montaj și cu un larg front de lucru pentru primul trimestru din 1975.
Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii"

sine profunde prefaceri și in viața localităților gălățene. S-au construit peste 10 000 apartamente și numeroase obiective so- cial-culturale. a fost înființată Universitatea Galați.

că am devansat cu un trimestru predarea acestor obiective.Vești la fel de îmbucurătoare ni se comunică și din unele județe. „Datorită atenției speciale de care creșele și grădinițele s-au bucurat, în acest an nu s-a mai repetat povestea amînărilor din anii trecuți: lucrările au fost începute mai din vreme, astfel că obiectivele respective au putut fi predate la termenele stabilite, ne informează tovarășul Stelian Popescu, vicepreședinte al Consiliului popular al județului HUNEDOARA. în prezent, toate cele cinci creșe — de la Calan, Petroșani, Lu- peni, Orăștie și Deva, precum și grădinița de la Calan — se află in funcțiune". De la întreprinderea județeană de construcții BACĂU aflăm că și în acest județ planul la construcțiile de creșe și grădinițe a fost integral realizat. Pînă la sfîrșitul lunii octombrie s-au predat micilor beneficiari 1 000 de locuri în creșe (la Bacău — 4 creșe, în orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 3 creșe, în Slănic, Tg. Ocna și Buhuși cite o creșă cu cite o sută de locuri, precum și o grădiniță cu 240 de locuri la Bacău).Din alt mare centru industrial — 
BRAȘOV, inginerul-șef al trustului local de construcții, Ștefan Schiefcr, ne informează că aproape toate creșele și grădinițele, prevăzute a se construi din bani alocați de la buget, au fost terminate. Astfel, în pasajul Bartolomeu, pe străzile Aurorei și Cimpului, in cartierul Steagul roșu din Brașov, precum și in orașele Codlea, Rișnov și Făgăraș s-au încheiat lucrările unor creșe cu cite o sută de locuri ; zilele acestea se va preda încă o creșă la Zărnești.La CRAIOVA, deși mai sint două creșe in situație incertă din cauza neasigurării la timp a amplasamentelor, se poate afirma, totuși, că în ce-i privește pe constructori s-au străduit pentru ca cea mai mare parte a obiectivelor destinate copiilor să fie predate la timp, îndeosebi grădinițele, care trebuiau să fie gata în septembrie. Deci, se află în funcțiune grădinițe noi în cartierele Brazda lui Novac și Valea

Un punct de atracție turistică : „Ca In fiecare an, și în acest sezon oficiile județene de turism organizează un bogat și variat program de excursii în cele mai pitorești zone turistice din țară. Printre excursiile care se bucură de o mare afluență de amatori, îndrăgostiți de frumusețile montane, sînt cele care au loc Ia fiecare sfîrșit de săptămină in stațiunile balneoclimaterice. De asemenea, oficiile județene de turism organizează și numeroase excursii documentare, tematice sau profesionale pentru so-

Muncă intensă
ACOLO UNDE MAI SlNT SUPRAFEȚE 

DE RECOLTAT Șl ARAT

la sută în cooperativele agricole. în această toamnă există condiții foar-Lucrările agricole de toamnă au intrat în stadiul final. Acum, sarcina cea mai urgentă care trebuie să preocupe organele de partid și agricole. conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste este terminarea strîngerii culturilor tîrzii, oriunde mai sînt suprafețe de recoltat. Totodată, se cer intensificate eforturile pentru executarea arăturilor de toamnă, de care depinde în mare măsură nivelul recoltei anului viitor. Cum se desfășoară aceste lucrări, ce trebuie să se întreprindă în continuare pentru încheierea nein- tîrziată a campaniei agricole ?Din datele centralizate în cursul zilei de ieri la Ministerul Agriculturii rezultă că recoltatul porumbului s-a efectuat în proporție de 89 la sută în întreprinderile agricole de stat și de 96 la sută în cooperativele agricole. Suprafețe mai mari au rămas de recoltat în județele Arad, Timiș, Ialomița și Bihor. De maximă urgență este și recoltarea ultimelor suprafețe cu. sfeclă de zahăr, care se localizează 1 într-un număr restrîns- de județe, cum sint Ialomița și Timiș. De aceea, este nevoie să fie concentrate toate forțele și mijloacele de transport pentru ca în următoarele zile și în aceste județe întreaga producție de sfeclă să fie pusă la adăpost.■ Intrucît în marea majoritate a unităților agricole recoltarea culturilor tîrzii și semănatul s-au încheiat, acum toate tractoarele trebuie concentrate Ia executarea arăturilor pe terenurile destinate culturilor de primăvară. In ultimele zile viteza de lucru a crescut. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că s-au arat 56 la sută din suprafețele planificate în I.A.S. și 65

Roșie, din Craiova, și creșe noi în cartierele craiovene Brazda lui Novac, Valea Roșie, Piața Gării și Craiovița nouă, in localitățile Băi- lești și Filiași.‘încheiem aici turul de orizont, care ar fi putut avea tot atîtea popasuri cite județe sînt. Din datele pe care le deținem in momentul de față rezultă că majoritatea crețelor și grădinițelor prevăzute in planul acestui an sint terminate, u-

1948 1960 * 1970 1975 1980

Creșterea numărului de locuri în creșe

,Șura dacilor" de la Poiana Brașov licitanții din instituții, întreprinderi, școli, facultăți.Transportul se face cu autocare confortabile, la tarife reduse, iar cazarea și masa sînt asigurate în cele mai moderne unități hoteliere și de alimentație publică de pe traseele respective.înscrieri pentru excursii se fac la toate sediile oficiilor județene de turism, la agențiile acestora, precum și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.

te bune de lucru pentru a se executa arături de calitate, care să asigure afinarea solului și acumularea rezervelor de apă din ploi și zăpezi. Aceste condiții trebuie folosite pretutindeni, datoria specialiștilor este Să urmărească permanent, in cimp, activitatea mecanizatorilor, să asigure un ritm susținut și respectarea cerințelor de calitate, mai ales în ce privește adîncimea arăturilor in funcție de starea și particularitățile solului.Pentru grăbirea arăturilor, impor- | tant este să se asigure front de lu- | cru pentru tractoare. în multe unități agricole, ritmul nesatisfăcător la arat se datorează încetinelii cu care se eliberează terenurile de coceni și alte resturi vegetale. Ne referim îndeosebi la unitățile din județele 
Brăila, Ilfov și altele, unde trebuie mobilizate toate forțele pentru strîn- gerea, transportul și depozitarea cocenilor, atît in scopul urgentării arăturilor, cit și pentru a completa ba- Manța furajelor.-Goncohlitent cu a-< ceste lucrări, este nevoie să fie intensificat transportul îngrășămintelor organice în cîmp. Este în interesul fiecărei unități agricole să asigure fertilizarea unor suprafețe cit mai mari.încheierea recoltatului, executarea arăturilor de toamnă pe întreaga suprafață prevăzută și fertilizarea terenului sînt sarcini de cea mai mare răspundere pentru organizațiile de partid de la sate și conducerile unităților agricole, care au datoria să organizeze ample acțiuni de masă, astfel incit la aceste lucrări să participe toți cooperatorii și mecanizatorii.

nele de mai multă vreme chiar. Căci, peste tot, s-au depus strădanii deosebite pentru a se utiliza cu maximum de grijă și chibzuință sumele importante pe care, în acest an, statul nostru le-a alocat înzestrării rețelei de creșe și grădinițe cu unități noi șl moderne, în care copiii să se bucure de condiții optime de educație și îngrijire.
Rodica ȘERBAN

și corespondenții „Scinteii"

t
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Sosirea unor delegații de peste hotare
la Congresul al Xl-lea al P.C.R.

Delegațiile Partidului Avangarda Populară 
și Partidului Socialist din Costa RicaMarți seara a sosit în Capitală delegația Partidului Avangarda Populară din Costa Rica, condusă de Humberto Vargas Carbonell, secretar general adjunct al partidului, care va participa la lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român. Din delegație mai face parte Rodrigo Paniagua, membru supleant al Comisiei politice a partidului.Cu același avion a sosit și delegația Partidului Socialist din Costa Rica, condusă de Alvaro Montero

Mejia, secretar general al partidului, care va participa la lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român. Din delegație mai face parte William Reuben, membru al Comisiei politice a partidului.Pe aeroportul Otopeni, delegațiile au fost. întîmpinate de Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Mîndreanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R. (Agerpres)
Delegația Partidului Baas Arab Socialist 

din LibanMarți dimineața a sosit în Capitală, pentru a participa la lucrările celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R., delegația Partidului Baas Arab Socialist din Liban, condusă de Assem Kansou, secretar general. Din delegație mai face parte tovarășul Hatem Kavash, membru al conducerii Parti-
dului Baas Arab Socialist din Liban.La sosire, în Gara de Nord, oaspeții au fost întîmpinați de Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Grigore Comartin. prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", de activiști de partid.

r
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„PARTIDUL Șl ȚARA 
UN SINGUR GÎND, 

O SINGURĂ VOINȚĂ"

Delegația Partidului Unit al Independenței
Naționale (U.N.I.P.) din ZambiaDelegația Partidului Unit al Independenței Naționale (U.N.I.P.) din Zambia, condusă de W.P. Nyierenda, președinte al Comisiei disciplinare și promovării a U.N.I.P., membru al C.C. al U.N.I.P., care va lua parte la lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, a sosit la București. Din delegație mai fac parte F. M. Chitambala și F. N. Bulawayo, membri ai C.C. al U.N.I.P., H. K. Matipa, ministru de

stat pentru cuințe, și D. U.N.I.P.La sosire, oaspeții au fost Ivanovici și Nicolae Tăbîrcă, membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Constantin Va- siliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

organele locale și lo- M. Ngo, militant alJ.pa aeroportul Otopeni, salutați de Dumitru
(Agerpres)

O delegație comună a partidelor U- niunea Națională Africană (T.A.N.U.) și Afroshirazi din Republica Unită ■tanzania, care vă lua parte la lucrările celui de-al Xl-lea Congres al

Manifestări

consacrate Congresului

al Xl-lea al P.C.R.
OMAGIU FORUMULUI

COMUNIȘTILORLa întreprinderea textilă „U.T.A.“ Arad a avut loc o intilnire în- muncltoarele textiliste și 5 po-din tre . .ete țărănci din județ, care au citit din creațiile lor închinate Congresului ; la aceeași întreprindere s-a desfășurat și un amplu simpozion pe tema „Documentele Congresului al Xl-lea al partidului — programul României la timpul viitor". în sala „Studio 197“ a Teatrului de stat din Arad, comitetul județean U.T.C. a organizat un concurs de poezie patriotică intitulat „Partidului, ini-

Marți după-amiază a avut Ioc la (ași, în sala Victoria, vernisajul expoziției plasticienilor locali, consacrată marelui forum al comuniștilor. Expoziția reunește peste 90 de lucrări reprezentative, semnate de 30 de membri calitate a Uniunii ai filialei din lo- artiștilor plastici.Prezenți Ia toate marile evenimente ale țării, anticipîndu-le, pre- figurîndu-le dimensiunile, invocîn- du-le sub augurii cei mai străluciți, descriindu-le amploarea, su- gerîndu-le consecințele pentru înflorirea României socialiste, artiștii noștri au omagiat în versuri înflăcărate Congresul al Xl-lea. A fost meritul Radioteleviziunii (redacțiile emisiunilor culturale și muzi- e?le)« recital. de!;, 4naVTversul“7 t(rmatte7o"s^ Cele trei expo-,elevata ținuta artistica, ............... tural-educativă, iar- la Universitar ~ s-^ițHActori binecunoșcuți, precum, tea populară din Arad a începui, și alți recitatori mai tineri au fost “ ..................... ......în spectacolul Radioteleviziunii in- terpreți sensibili ai unei bogate recolte de poezie inedită.Substanțială — pentru diversitatea și armonia recitalului — a fost contribuția Orchestrei de studio și ă corului Radioteleviziunii.

★Uniunii artiștilor populară de artă organizat în trei unități economice sibiene — „Independența", „Flamura roșie", întreprinderea poligrafică — tot atîtea expoziții de artă plastică dedicate celui de-al Xl-lea Con-..
filiala Sibiu a plastici și școala din localitate au mari

suita „Serile arădene“. (Constan
tin Simion).

FESTIVAL STUDENȚESC 
DE ARTĂîn aceste zile, tineretul universitar bucureștean participă la manifestările Festivalului studențesc de artă, dedicat celui de-al Xl-lea Congres al partidului. Organizat pe facultăți, în cadrul celor mal mari unități de învățămînt superior din 'Capitală, festivalul reunește parti- formații iol-ciparea celor mai bune studențești de muzică, teatru, clor, dansuri tematice, brigăzi artistice de agitație ș.a. în care activează peste 2 000 de studenți. „Săp- tămîna artelor", concepută ca un corolar al întregului festival, a fost ir '.ugurată luni, 18 noiembrie, la c de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" și se va încheia duminică, 24 noiembrie, cu faza pe centru universitar a concursului „Repere ale viitorului comunist al patriei" și cu spectacolul omagial „Aniversare".

\________ ____________

Sala Teatrului de stat din Arad 
a găzduit ieri o emoționantă întîl- nire a pionierilor din Mureș cu delegați la Xl-lea al partidului.

★în municipiul Alba _____,____fășoară în aceste zile festivalul cultural-artistic intitulat „Săptă- mîna culturii albaiuliene". Programul festivalului cuprinde expuneri pe teme izvorîte din proiectele de documente ale viitorului Congres al partidului și cu privire la perspectivele de dezvoltare ale localității în viitorul cincinal, simpozioane, mese rotunde, concursuri. Va avea loc, de asemenea, vernisajul mai multor expoziții : de artă plastică — în holul casei de cultură și la muzeul de istorie ; de pictură, ceramică și fotografii — la clubul .tineretului. „Săptâmîna culturii albaiuliene" mai programează spec-• tacole prezentate de ansambluri de amatori, seri literare, gale me documentare. (Ștefan
★„Omagiu partidului" se lează expoziția deschisă la _ de artă a filialeiXdin Timișoara a Uniunii artiștilor plastici, dedicată celui de-al Xl-lea Congres al partidului. Sînt expuse lucrări reprezentative de pictură și sculptură, semnate de cunoscuți pictori și sculptori din Timișoara și Lugoj.

orașul de oe Congresul al
Iulia se des-

de fii— 
Dinică).lntitu-, galeria

crăci iiifcpifate’.din marile realizări < ale țării și âle* ’județului în anii socialismului — au fost vizitate, încă din primele zile, de peste 2 000 de muncitori, tehnicieni, maiștri și ingineri. (Nicolae BrujaH).
MANIFESTĂRI

ALE ARTIȘTILOR AMATORI• Formații de amatori din județele Hunedoara, Dolj, Mehedinți, Vîlcea, Argeș, Olt și Gorj participă — pe scena sălii de spectacole din Tirgu-Jiu — la manifestările celei de-a treia ediții a festivalului folcloric „Jiule, pe malul tău", al cărui repertoriu se constituie tn- tr-un cald omagiu adus apropiatului Congres al partidului.• în satele și comunele județului Brăila se desfășoară ștafeta cultu- ral-artistică, ale cărei itinerare prilejuiesc un bogat șir de activități consemnate în albume purtînd titlul 
„Slăvim al Xl-lea Congres". Faza finală a ștafetei — programată în orașul Brăila — este marcată de prezentarea a două montaje lite
rare : „Carta fericirii României" și 
„Poporul, Ceaușescu, România".• Formațiile artistice ale cluburilor întreprinderilor „Electroputere", „7 Noiembrie" și regionalei C.F.R. Craiova au dat — în cîteva orașe și comune ale județului Dolj — o suită de spectacole sub titlul „O- 
magiu Congresului".

COMISIEI PREZIDENȚIALE DUBLINAflînd cu tristețe de încetarea din viață a președintelui Erskine Childers, exprim profunda mea compasiune, ‘precum și sincere condoleanțe familiei îndoliate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

- _ ____________________________________________________________________ <.ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMISIEI MIXTEGUVERNAMENTALE ROMÂNO - LIBIENEMarți după-amiază s-au încheiat la București lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene de cooperare economică și tehnică.Cu acest prilej, Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, conducătorul delegației române, și Taha Sherif Ben Afner, ministrul comunicațiilor și electricității, conducătorul delegației libiene, au semnat un protocol, în care se consemnează stadiul as

cendent al relațiilor economice bilaterale și se exprimă hotărirea celor două părți de a intensifica și diversifica schimburile comerciale și a finaliza acțiunile de cooperare în domeniile petrolier, al construcțiilor, transporturilor, pescuitului, agriculturii și în alte domenii de interes reciproc, în spiritul prieteniei și stimei de care sînt animate popoarele român și libian.Seara, delegația libiana a părăsit Capitala. (Agerpres)

Cronica zilei

Partidului Comunist Român, a sosit marți după-amiază în Capitală.Delegația este formată din tovarășii R. D. K. Kalubu, membru al Comitetului Central al T.A.N.U'., M. H. Mbwana, membru al Consiliului Revoluționar al Partidului A- froshirazi, Asiya Amour Hassan, membru al Consiliului Revoluționar al Partidului Afroshirazi și secretar general al Organizației de Femei a partidului, Z. N. Nkoswe, secretar al Districtului de partid T.A.N.U. din Dar-es-Salaam.Pe aeroportul Otopeni, în întîm- pinare au venit tovarășii Iosif Uglar, membru supleant al Comitetului E- xecutiV, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Coman, șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.(Agerpres)
J
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La „Industria linii"

Timisoara

Crește ponderea stolelor
de calitate superioară
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TIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). — Tex- tilistele de la „Industria linii" din Timișoara înscriu noi succese în creșterea și diversificarea producției de stofă. Valoarea producției realizate peste . prevederile de plan de la înc^i'.vi
.............. —

j — Deosebit de important pen- ) tru colectivul nostru — ne 
t spune inginerul Dumitru Vine- 
1 reanu, directorul întreprinderii
i

11 )

— sînt progresele de ordin calitativ făcute în structura producției. în acest an, noi am pus în valoare, în proporție tot mai mare, fibrele chimice de producție românească, în special melana, poliesterul, celofibra și viscoza, fapt care ne-a dat posibilitatea să diversificăm și mai mult gama stofelor pe care le realizăm. Concomitent, am înlocuit o mare parte din articolele din lînă semifină cu altele din lînă fină, de calitate ridicată. Ca urmare, mai mult de o treime din totalul articolelor contractate cu beneficiarii noștri sînt complet noi. E vorba atît de stofa pentru copii, cit și de materialele destinate confecțiilor pențru adulți (rochii, costume, pardesie, paltoane). Toate se disting printr-un tu- șeu îmbunătățit, prin contexturi și culori specifice modei actuale.Inițiativa luată aici de a reintroduce in producție deșeurile recuperabile s-a soldat, pînâ acum, cu economisirea a peste 100 tone de materie primă, ceea ce a conțribuit la realizarea unui beneficiu de peste două milioane lei.
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I
I
I
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Vizita parlamentarilor vest-germaniMarți dimineața, la Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc o in- tîlnire între un grup de deputați, membri ai Grupului parlamentar român pentru prietenie și cooperare în Europa și ai Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, condus de acad. Ilie Murgules- cu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și delegația de deputați ai Bundestagului R. F. Germania, membri ai Comitetului pentru colaborarea europeană și internațională, condusă de Erwin Lange, deputat al P.S.D.G., președintele comitetului.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială,

s-a procedat la un schimb de informații și păreri în legătură cu problemele păcii și securității în Europa, colaborarea dintre cele două țări, contribuția parlamentarilor la statornicirea unui climat de înțelegere și cooperare multilaterală între popoare.După-amiază, membrii delegației au avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe.în onoarea delegației, ' Grupul parlamentar român pentru prietenie și cooperare în Europa a oferit un dejun. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară î Vremea s-a menținut 

închisă în sudul și estul țării, unde 
ceața a persistat. Pe alocuri, a burni
țat. In regiunile vestice cerul s-a aco
perit treptat, dar nu s-au semnalat pre
cipitații. Vlntul s-a intensificat în su
dul Banatului și la munte, predomi- 
nînd din sectorul sud-vestic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 2 grade la Joseni șl 19 grade la 
Oravița. In București : Vremea a fost 
In general închisă.

Timpul probabil pentru 21, 22 șl 23 
noiembrie. In țară : Vremea va conti
nua să se răcească la începutul inter
valului,- mal ales în nordul țării. In 
Banat, Crlșana, Maramureș, Transilva
nia șl nordul Moldovei, înnorările vor 
fi mal accentuate, ploile vor fi mai 
frecvente. Vînt moderat cu intensificări 
locale. Minimele vor fi câprinse între 
minus 5 și 5 grade, iar maximele între 
2 și 10 grade, pe alocuri mai ridicate. 
La munte, local, în zonele deluroase, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. In București : Ce
rul va fi temporar noros, favorabil 
ploii. Vînt moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

ÎNTOARCEREA DE LA PARIS 
A MINISTRULUI 

APĂRĂRII NAȚIONALEMarți seara, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, împreună cu delegația militară care l-a insoțit, s-a înapoiat în țară.La sosire, pe aerdportul Otopeni, au fost prezenți general-colonel S'te- rian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.Au fost de față atașați militari a- creditați în țara noastră.La plecarea din Paris, pe aeroportul Le Bourget, ministrul român a fost condus de general de brigadă Je.an Bire, reprezentantul personal al ministrului francez al apărării, Jacques Soufflet, de alte personalități militare franceze, precum și de Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, colonelul Marin Pancea, atașat militar, și membri ai ambasadei țării noastre.
★La Timișoara a fost deschisă, marți, o expoziție de carte iugoslavă, manifestare înscrisă în cadrul schimburilor culturale dintre cele două țări. Sînt prezentate opere so- cial-politice, lucrări din domeniul științei și tehnicii, literatură beletristică, albume de artă plastică și fotografică. La vernisajul expoziției au participat reprezentanți ai vieții culturale și artistice din localitate, precum și membri ai Ambasadei Iugoslaviei la București.*Prozatorul și ziaristul Thilo Koch, secretar al centrului Pen din R. F. Germania, a întreprins o scurtă vizită în țara noastră, la invitația Uniunii scriitorilor. înainte de plecare, el a declarat unui redactor Agerpres : „întîlnirile cu conducătorii centrului Pen român, cu reprezentanți ai uniunii, ai vieții literară românești, cu profesori și studenți ai Universității bucureștene au contribuit la întregirea imaginii despre literatura românească actuală, despre ceea ce înseamnă aceasta pentru slujitorii ei. Lăudabilă este intensa preocupare pentru traduceri din literaturi străine. (Agerpres)

Noua casă de cultură 
a sindicatelor din Sloboziaîncepînd de astăzi, publicul din Slobozia dispune de un nou lăcaș de cultură — casa de cultură a sindicatelor — amplasată pe cea mai nouă arteră a orașului — bulevardul Chimiei. Locuitorii orașului vor avea aici la dispoziție o sală de spectacole cu 566 de locuri, o sală pentru audiții muzicale cu 200 de locuri, sală de expoziții de artă plastică, sală de dans, bibliotecă cu sală de lectură, săli de repetiție pentru teatru și cor, pentru cercuri de pictură, radioteh- nică, foto și cineclub, proiecții de film, sală de șah. (L. Ciubotaru).

ț Agenția Română de Impresariat Artistic anunță
j SPECTACOLE EXTRAORDINARE susținute de ANSAMBLUL ARTISLIC
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PIT ft!lsal?b*ului „RAPSODIA ROMANA", marți 3 și miercuri 4 decembrie 1974, ora 20, și Ia SALAPALATULUI, vineri, 6 decembrie 1974, ora 20. . ,
Ansamblul va mai susține spectacole și in următoarele localități : GIURGIU — 7 decembrie • GALATI 

— 9 și 10 decembrie, și BRAlLA — 11 decembrie a.c.
, B‘I.?,tel® s? ' înd, pentru București, Ia casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68-70, tel. 13 53 75. iar pentru provincie 
la agențiile teatrale din localitățile respective.
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handbal A început „Trofeul Carpați"în sala Victoria din Ploiești au început ieri întrecerilș celei de-a 15-a ediții a competiției internaționale feminine de handbal, dotată cu „Trofeul Carpați". în partida inaugurală, echipa României a învins cu scorul de 23—15 (11—7) selecționata secundă a țării.Celelalte rezultate înregistrate t U.R.S.S. — Polonia 15—15 (9—7) ;

Iugoslavia — R.D. Germană 12—12 (5-6).în general se poate afirma că meciurile au fqst de mare atracție, sa- tisfăcind pe amatorii de handbal, prezenți în număr considerabil.Astăzi, de la ora 17, au loc următoarele partide : România II — Iugoslavia ; U.R.S.S. — R.D. Germană și România — Polonia.
fotbal. Azi, meciurile etapei a XlV-aAstăzi se vor disputa partidele etapei a XlV-a a Campionatului diviziei A la fotbal. în Capitală este programat meciul dintre echipele Steaua și Politehnica Iași, care se va desfășura pe stadionul Steaua, cu începere de la ora 14.în țară se vor disputa următoarele jocuri : F.C. Galați — Jiul ; U.T.A. — C.F.R ; Politehnica Timișoara — Dinamo ; Universitatea Cluj-Napoca — Steagul roșu ; F C. Constanța —

A.S.A. ; F.C. Chimia — Sportul studențesc 1 Universitatea Craiova — F.C. Argeș ; Olimpia — F.C.M. Reșița.Partida F.C. Constanța — A.S.A. va fi transmisă în direct la televiziune de la ora 14,15.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la toate meciurile. Transmisia se va face pe programul 1, cu începere de la ora 13,45.
ȘASE PARTIDE I» CAMPIONATUL EUROPEAN INTERȚĂRICampionatul european de fotbal in- terțări programează astăzi, 20 noiembrie, șase întîlniri, dintre care cele mai importante sînt meciurile Olan

da — Italia, Scoția — Spania și An
glia — Portugalia.Pentru meciul de la Rotterdam, comisia de selecție olandeză a convocat pe Johann Cruyff și Johann Neeskens, cărora li se adaugă majoritatea titularilor echipei medaliate cu argint la ultimul campionat mondial. Comentatorii acordă prima

șansă gazdelor, avînd în vedere situația echipei italiene, aflată în plin proces de refacere. Foarte interesantă se anunță partida de la Glasgow, unde se confruntă selecționatele Spaniei și Scoției (echipe care fac parte din grupa a patra, împreună cu reprezentativele României și Danemarcei).Celelalte trei jocuri se dispută la : Atena : Grecia — R.F. Germania ; Swansea : Țara Galilor — Luxemburg ; Istahbul: Turcia — Irlanda.

Moment automobilistic„Marele premiu al Bucureștiulul" la automobilism a reînnodat o tradiție sportivă, suscitînd deopotrivă interes în rîndul concurenților și al publicului spectator. Așa cum am anunțat — In organizarea Federației române de automobilism și karting și a Clubului sportiv municipal — pe un traseu de aproximativ 4 kilometri, duminică a avut loc în marele cartier, „Drumul Taberei" o competiție de viteză pe circuit. Sînt cunoscute rezultatele tehnice ; nu vom insista, deci, asupra lor. Ceea ce merită cu prisosință relevat este faptul că — independent de marca mașinilor ce le-au pilotat — automo- biliștii noștri s-au dovedit, în majoritate, bine pregătiți pentru asemenea curse, singura nedumerire pro- ducînd-o doar întîrzierea cu care s-au reluat astfel de întreceri la un sport tehnico-aplicativ dintre cele mai utile și plăcute.în linie dreaptă (cînd mașinile aveau viteza maximă), dar, mai ales la viraje, concurenții au furnizat momente spectaculoase. Trebuie reținut, in această ordine de idei, că automobilele „Dacia" (tipul 1 100 și, mai ales, 1 300) s-au dovedit competitoare La nivel destul de înalt. Dar publicului prezent duminică pe traseul din Drumul Taberei i-ar fi făcut plăcere să vadă, spre pildă, în întrecere cu ..Dacia 1300“ (mașină omologată de forul sportiv internațional), pe toti sau pe cei mai mulți dintre binecunoscuții noștri automo- biliști fruntași. Ar fi necesar, credem, ca F.R.A.K. — asemenea federației de motociclism, în cazul motoretelor „Mobra" — să instituie un concurs du caracter republican pe mașini românești.
I. D.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH : Înaintea ultimei 

partide...Astă seară va avea loc ultima partidă din meciul de șah dintre Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi și o oarecare incertitudine continuă să planeze asupra rezultatului final, deși majoritatea specialiștilor consideră că victoria Iul Karpov nu mai poate fi pusă sub semnul îndoielii. Tinărul mare maestru din Leningrad conduce cu un punct avans și are nevoie doar de remiză In partida a 24-a, cînd va juca cu piesele albe. în schimb, marele maestru Korcinoi trebuie să obțină o victorie in această ultimă partidă pentru a egala scorul general. In această eventualitate ar rămîne ca tragerea la sorți să decidă pe șalangerul campionului mondial, Robert Fischer.
POLOEchipa Clubului sportiv școlar din București s-a clasat pe locul al treilea în turneul internațional de polo pq apă de la Bratislava. în ultimele două partide, tinerii poloiști bucu- reșteni au Învins cu 5—4 formația Motor Leipzig (R.D.G.) și au pierdut cu 5—7 in fața echipei Slavia Bratislava.

HANDBALîn meci-tur pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, echipa Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia a învins pe teren propriu, cu scorul de 9—7 (8—3), formația vest-germană Bayern 04 Lewerktisen.

într-un meci amical de handbal disputat la Reykjavik, reprezentativa masculină a R. D. Germane a învins . cu scorul de 24—21 (12—12) echipa' Islandei.
GIMNASTICĂLa Paris s-a desfășurat dubla tn- tîlnire de gimnastică dintre selecționatele masculine și feminirie ale R. P. Chineze și Franței. în ambele meciuri, victoria a revenit sportivilor chinezi : la masculin cu 282,05— 272,95 puncte, Iar la feminin cu 188,95—179,45 puncte.

TENISMeciul de tenis dintre echipele Argentinei și Uruguay, disputat la Montevideo in cadrul zonei sud- americane a „Cupei Davis", s-a încheiat cu scorul de 5—0 in favoarea jucătorilor argentineni.

j Abonamente la1
j pentru
i Toți cei care doresc să se aboneze , la ziare și reviste pentru anul 1975.
1 se pot adresa în aceste zile oficii- lor P.T.T.R., factorilor poștali și i difuzorilor de presă din întreprin- ’ deri, instituții și de la sate, care

ziare și reviste
1975le pun la dispoziție „Catalogul presei". Un abonament făcut din timp și pe termen lung e o garanție în plus că publicațiile preferate vor putea fi primite la timp, chiar din primele zile ale anului viitor.

■4

t V

LOTONumerele extrase la tragerea excepțională din 19 noiembrie 1974.EXTRAGEREA I 5 60 90 35 45 7 85 63 70 67 64 80EXTRAGEREA a Il-a : 6 56 50 1759 43 25 23 19 21 26 87EXTRAGEREA a IlI-a : 3 70 76 13 86 2EXTRAGEREA a IV-a : 79 14 4272 12 22EXTRAGEREA a V-a : 27 50 2460 28 65FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI t 1 542 289 lei.

PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10,30 Film documentar : „Casa".
10,40 Muzică populară.

In jurul orei 11,00 — Transmisiune 
directă de Ia solemnitatea 
semnării documentelor ofi
ciale româno-zambiene.

11,20 Film artistic : „Facerea lu
mii" — producție a studioului 
București. Regia: Gh. Vitani- 
dis.

13,00 Muzică ușoară.
13,15 Tribuna TV.
13,35 Muzică populară.

în jurul orei 14,0i3 — Transmisiune 
directă de la aeroportul Oto
peni — Ceremonia plecării 
președintelui Partidului Unit 
al Independenței Naționale, 
președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaun- 
da, și a doamnei Betty Kaun- 
da.

14.15 Fotbal : F. C. Constanța — 
A.S.A. Tg. Mureș (divizia A).

■ 15,45 Caleidoscop sportiv . în ima
gini.

16,00 Curs de limba germană. 
16,30—17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17,35 Steaua Polară.
17.55 Din țările socialiste.
18,05 Scena.
18.20 Familia. în întîmpinarea Con

gresului partidului.
18.30 File glorioase din lupta parti

dului. Procesul din Dealul 
Spirii.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
20,00 Colocviu despre viitor. Totul 

pentru om. Documentar TV.
20.15 Film artistic : „Explozia".
21.55 Muzică populară.
22,10 24 de-ore.

PROGRAMUL 2

20,00 O viață pentru o idee.
20.30 Mari . ansambluri. Cîntece și 

jocuri populare interpretate 
de ansamblul U.T.C.

21,00 Telex. ,
21,05 Cărți și idei.
21.30 Viața economică a Capitalei.
21,45 Orchestre simfonice din țară : 

Orchestra Filarmonicii „Olte
nia" din Craiova ; Orchestra 
Conservatorului „George E- 
nescu“ a Filarmonicii „Mol
dova" din Iași.

I
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U Vizita delegației parlamentare române
CONTINUĂ DEZBATERILE ÎN PROBLEMA PÂLESTINEANĂ in Indonezia

Peste hotare, în preajma

NAȚIUNILE UNITE 19. — Corespondentul nostru transmite : Imperativul găsirii unei soluții politice conflictului din Orientul Apropiat, inclusiv problemei palestinene, prin retragerea tuturor trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate în anul 1967, recunoașterea și garantarea dreptului la existență, independență, suveranitate și integritate teritorială a tuturor statelor din a- ceastă zonă — constituie dominantele dezbaterilor din plenara Adunării Generale asupra „problemei Palestinei".Luînd cuvîntul în dezbateri, Kamel Hassan Maghur, reprezentantul Libiei, a insistat asupra necesității recunoașterii de către Națiunile Unite a dreptului inalienabil la autodeterminare al poporului palestinean, subliniind datoria Adunării Generale de a folosi prerogativele de care dispune pentru a identifica cea mai justă cale de soluționare a acestei probleme.Ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Habib Chatti, a arătat că poporul palestinean este o realitate

I

care nu mai poate fi ignorată și, mai devreme sau mai tîrziu, Israelul va trebui să recunoască această realitate și să participe la negocieri de pe această bază. Orice încercare de a căuta soluții fără a se ține seama de această realitate este sortită eșecului.Haissam Kelani, reprezentantul -Siriei, a cerut retragerea trupelor is- raeliene de pe teritoriile arabe ocupate prin forța armelor și condițiilor respectării ționale ale poporuluiAmbasadorul R. P. țiunile Unite, Huang prezența la dezbaterile din plenara Adunării Generale a reprezentanților legitimi ai poporului palestinean și a apreciat hotărîrea O.N.U. de a-i invita drept o decizie de însemnătate istorică. Vorbitorul a declarat că poporul chinez sprijină total poporul palestinean în eforturile sale de a-șl redobîndi drepturile naționale și se pronunță pentru retragerea tuturor trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate prin războiul din 1967.

crearea drepturilor na- palestinean. Chineze la Na- Hua, a salutat

DJAKARTA 19 (Agerpges). — Delegația parlamentară română condusă de Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care întreprinde o vizită oficială în Indonezia, a fost primită de președintele Indoneziei, generalul Suharto. Cu acest prilej, președintele M.A.N. a transmis șefului statului indonezian, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj de salut și urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul indonezian. La rîndul său, președintele Suharto. mulțumind pentru' mesajul primit, a transmis urări de fericire și sănătate personală președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și de prosperitate pentru poporul român.

Delegația a fost primită, de asemenea, și a avut convorbiri la conducerea Parlamentului indonezian, de Adam Malik, ministrul afaceriloi externe, Widjojo Nitisastro, președintele Comitetului de planificare, precum și de conducerea municipalității orașului Djakarta. La aceste întrevederi, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, a fost prezent ambasadorul român în Indonezia, Theodor Dițulescu.Președintele Parlamentului indonezian, Idham Chalid, a oferit un dineu, la care au participat vicepreședinții parlamentului, comisiilor parlamentare, conducerea Comitetului mentar indonezian.

Congresului P. C. R.
in preajma celui de-al XI-lea Congres al 

ale lumii au loc diverse manifestări dedicate
P.C.R. in numeroase țări 
României.

ALIMEN-
ln

președinții precum și interparla-

ADOPTAREA UNOR REZOLUȚII
ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE 

Șl DE SECURITATEComitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a adoptat, prin consens, un proiect de rezoluție prin care se cere tuturor statelor să depună noi eforturi în direcția încheierii unui acord internațional asupra interzicerii efective a perfecționării, fabricării și stocării oricărui fel de arme chimice și asupra distrugerii acestora. Conferința Comitetului pentru dezarmare de la Geneva este chemată să continue, cu prioritate, negocierile asupra problemei interzicerii fabricării și folosirii acestor arme. De asemenea, rezoluția invită toate statele să semneze și să ratifice convențiile internaționale privind interzicerea armelor

bacteriologice, toxice și gazelor asfixiante și otrăvitoare.Principalul organism al Adunării Generale a adoptat, apoi, cu 88 de voturi favorabile, 21 âbțineri și nici un vot contra, un proiect de rezoluție inițiat de delegația Mexicului, prin care se cere părților angajate în negocierile S.A.L.T. să lărgească aria acestora și să-și intensifice eforturile pentru ajungerea la un acord asupra unor limitări calitative importante și reduceri substanțiale a sistemelor de arme nucleare. Totodată, rezoluția cere statelor angajate în a- ceste negocieri să raporteze O.N.U. asupra rezultatelor la care au ajuns.

PARIS 19 — Corespondentul nostru transmite : Primul ministru al Franței, Jacques Chirac, l-a- primit, marți după-amiază, la Palatul Ma- tignon, pe general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al României.în cursul întrevederii, ministrul român a rugat pe șeful guvernului francez să transmită din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un călduroa mesaj de salut președintelui Franței, Valery Giscard d’Estaing.Asigurînd că va transmite mesajul, șeful guvernului francez a rugat

pe interlocutorul său să fie interpretul sentimentelor sale și ale președintelui Franței de prietenie și simpatie față de șeful statului român, președintele Nicolae Ceaușescu, fată de guvernul și poporul român.Primul ministru Jacques Chirac ,a subliniat dorința sinceră a guvernului francez de a contribui la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-franceze.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială,. a participat ambasadorul României Ia Paris, Constantin Flitan.

HELSINKI — Ambasadorul României la Helsinki, Constantin Vlad,- a avut o întîlnire cu corpul profesoral și studenții Institutului de partid „Sirola Opsto" a! P.C. Finlandez, în cadrul căreia a prezentat pe larg succesele poporului român în construcția socialismului, perspectivele dezvoltării economice și sociale a țării noastre, așa cum sînt prefigurate în proiectele documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R.De asemenea, în clădirea bibliotecii municipale din orașul Kuopio a- fost deschisă o expoziție de cărți românești, în cadrul căreia un loc aparte ocupă operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, inclusiv în limba finlandeză.La vernisaj a luat cuvîntul primarul orașului Kuopio, Juhani Koskinen.VARȘOVIA — în capitala Polo- a avut loc vernisajul expozi- ,Realizările poporului român conducerea P.C.R.“. La verni- au fost prezenți activiști de municipiului
»>■

niei ției sub sajpartid și de stat ai

precum și un numerosLa Bratislava a fost grafică expozl- aparți- artiști au vieții otlcillor

Varșovia, public.PRAGA inaugurată „Expoziția deromânească". La vernisajul ției, care reunește lucrări nind unor reprezentativi plastici români contemporani, participat reprezentanți ai culturale slovace, șefi ai consulare.PARIS — La Nanterre s-a deschis o expoziție de fotografii consa-’ erată realizărilor poporului nostru în ultimii 30 de ani. Cu același prilej, în oraș s-au desfășurat „Zilele filmului românesc", în cadrul cărora au fost prezentate creații recente ale' cinematografiei românești.în localitatea La Fleche a avut loc vernisajul unei expoziții consacrate vieții cultural-artistice din țara noastră.OSLO — Sub auspiciile Asociației de prietenie Norvegia—România; la Casa de cultură Toyen din Oslo a avut loc o seară culturală românească.

• KRILL 
TUL VIITORULUI ? epoca noastră, cînd problema hranei preocupă atît de mult omenirea și se depun eforturi considerabile pentru găsirea de soluții și resurse noi, un crus- taceu mic de 5 cm lungime, cunoscut sub numele de „Krill", stîrnește interesul oamenilor de știință din diferite țări, care văd în el „alimentul viitorului", — ieftin, nutritiv și practic inepuizabil. Krill-ul trăiește in toate mările globului, cunoseîn- du-se circa 80 de specii. Calitățile nutritive cele mai mari pare a le avea însă o specie antarctică care trăiește pe o rază de 160 km în jur.ul calotei de gheață, hrănindu-se cu plancton și constituind, deocamdată, hrana exclusivă a cetaceelor din regiune. Se apreciază că într-un viitor previzibil micul crustaceu va putea deveni una din prin» cipalele surse de alimente foarte ieftine ale omenirii. în Uniunea Sovietică și Japonia s-au și inițiat programe de cercetări în acest sens.

preocupă atît de mult

CONVORBIRI PRIVIND DEZVOLTAREA COLABORĂRII
ECONOMICE ROMÂNO-SOVIETICE

ORIENTUL APROPIAT
® Conferința de presă a lui Yasser Arafat ® Comunicat co

mun egipteano-sauditALGER 19. — Corespondentul A- gerpres transmite : în cadrul unei conferințe de presă organizate la Alger, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a anunțat că se va întîlni cu regele Hussein al Iordaniei și cu președinții Anwar El Sadat și Hafez El Assad la sfîrșitul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie pentru a examina rezultatele recentei conferințe arabe la nivel înalt de la Rabat. în continuare, președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a reafirmat că hotărîrea privind constituirea unui guvern palestinean în exil poate fi luată numai de conducerea palestineană. „cînd mbmen- tul va fi potrivit și va fi folositor pentru lupta noastră".în încheiere, Yasser Arafat a ,a- rătat că în timpul șederii sale la New York a constatat, cu prilejul dezbaterilor în Adunarea Generală a O.N.U. și convorbirilor avute cu diferiți oameni politici, o schimbare a pozițiilor multor țări în favoarea cauzei palestinene. Președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a confirmat că țările arabe vor cere la sfîrșitul dezbaterilor asupra problemei palestinene din Adunarea Generală a O.N.U. statutul de observator permanent pentru palestineni și votarea unei rezoluții consacrînd dreptul acestora la autodeterminare, independentă nală.

RIAD 19 (Agerpres). — Primul nistru al R.A. Egipt, Abdel Aziz gâzi, și-a încheiat marți vizita trei zile întreprinsă în Arabia Sau- dită, consacrată extinderii cooperării bilaterale, plecînd spre Abu Dha’biComunicatul comun publicat la încheierea convorbirilor informează că Arabia Saudită s-a angajat să acorde Egiptului un împrumut în valoare de 161 milioane dolari în vederea finanțării operațiunilor pentru repunerea în funcțiune a Canalului Suez și a diferitelor proiecte egiptene de dezvoltare în domeniul infrastructurii. Totodată, s-a hotărît constituirea unei societăți egipteano-saudite pentru reconstrucție, cu un capital de 50 milioan.e dolari.

mi- He- de

și suveranitate națio-(Agerpres). — Senato- Edward Kennedy, aflatCAIRO 19 rul american într-o vizită oficială în Egipt, în cadrul unui turneu de informare în Orientul Apropiat, a fost primit, luni, de președintele Anwar Sadat.

La reuniunea de la Roma a reprezentanților partidelor 
comuniste din Europa occidentală

Chemare la acțiuni comune

MOSCOVA 19 (Agerpres). - Corespondentă de la Mihai Chebeleu: Marți au început la Moscova convorbirile între tovarășul Emil Drăgănes- cu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Comitetului de Stat al Pla-
nificării, și N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării. Sînt examinate probleme privind dezvoltarea colaborării economice dintre România și Uniunea Sovietică pe perioada 1976— 1980.

pentru afirmarea drepturilor femeiiROMA 19. — Corespondentul A- gerpres transmite : La Roma s-au încheiat lucrările Conferinței partidelor comuniste din Europa occidentală privind „Condiția femeii în societatea capitalistă". Timp de trei zile, reprezentanții a 18 partide comuniste, din țările participante la reuniune, au luat în discuție probleme legate de situația femeii și contribuția ei la viața economică, socială și politică, de aportul comuniștilor la dezvoltarea unității și la acțiunile comune pentru apărarea drepturilor femeilor, progres social, democrație și pace.în încheierea conferinței a fost a- doptață o declarație generală, care înfățișează situația femeii, așa cum se prezintă ea în diferite țări capitaliste, participarea crescîndă a femeilor la numeroasele acțiuni de luptă ale clasei muncitoare, ale tuturor forțelor progresiste. „Lupta pentru emanciparea femeii — se spune în declarație — este o parte integrantă a luptei generale a popoarelor din țările capitaliste din Europa pentru democrație, socialism și pace". Declarația relevă apoi că „partidele

comuniste din țările participante Ia 
reuniune se adresează tuturor for
țelor muncitorești și democratice, 
formațiunilor politice, sociale și cul
turale celor mai diverse, in 
organizării unor acțiuni 
pentru afirmarea drepturilor 
lor".Duminică, participanții la ____rintă au luat parte la un miting de mare amploare, desfășurat la Teatrul „Adriano" din Roma, în cadrul căreia secretarul general al P.C. Italian, Enrico Berlinguer, a rostit o cuvîntare consacrată situației din țările Europei occidentale și în special din Italia.

vederea 
comune 

femei-confe-

Deschiderea Sesiunii G. -A. T. T,GENEVA 19 (Agerpres). — La Geneva s-a deschis marți a XXX-a sesiune a părților contractante la Acordul General pentru Tarife și Comerț — G.A.T.T. România este reprezentată la reuniune de o delegație condusă de Mircea Petrescu, ministru consilier la Misiunea permanentă a țării noastre de la Geneva.\ Discursul inaugural a fost rostit de președintele sesiunii, Hideo Kita- hara (Japonia). După ce a afirmat că, in prezent, „lumea se găsește in fața uneia dintre cele mai critice situații economice care au existat de Ia sfîrșitul celui de-al doilea război mondial", vorbitorul a spus : „Infla-

ția mondială cunoaște o amploare fără precedent.în continuare, președintele sesiunii a dat cîteva sugestii cu privire la sarcinile care stau în fața țărilor membre ale G.A.T.T. El'a cerut părților contractante să-și reafirme voința de a rezolva problemele comerciale pe calea consultării și dialogului in cadrul G.A.T.T., afirmînd, de asemenea, că această sesiune , oferă țărilor prilejul unei largi dezbateri asupra aspectelor de perspectivă ale problemelor care se pun comunității mondiale și asupra rolului pe care G.A.T.T. este chemat să-1 joace în elaborarea soluțiilor necesare.

HELSINKI 19 (Agerpres). încheierea lucrărilor primului congres al Partidului Socialist al Muncitorilor din Finlanda, desfășurate într-o localitate din apropiere de Helsinki — participanții au adoptat programul partidului, o declarație în problemele internaționale, precum și o serie de documente referitoare la sarcinile P.S.M. in perioada următoare.Programul subliniază că P.S.M. consideră lupta pentru democrație, progres social, pace și socialism ca un tot uni-

tar. Totodată, programul exprimă hotărîrea partidului de a contribui la dezvoltarea continuă a colaborării dintre Finlanda și țările socialiste, într-o rezoluție specială consacrată problemelor securității europene, congresul s-a pronunțat pentru convocarea grabnică, la nivel înalt, a e- tapei finale a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Congresul a ales, de asemenea, noile organe conducătoare ale partidului ; în funcția de președinte al P.S.M. a fost ales Pentti Valtser.

agențiile de presă transmit
La Moscovaau continuat <»»- vorbirile dintre Nikolai Podgornîi, Aleksei Kosighin și șahinșahul Iranului, Mohanfmad Reza Pahlavi Arya- mehr, care se află în vizită în Uniunea Sovietică. Părțile au discutat probleme ale relațiilor sovieto-ira- niene în toate domeniile. A fost continuat, de asemenea, schimbul păreri în probleme internaționale interes reciproc.

la Pekin, Den Siao-pin, vice- premier al Consiliului de Sțaț, l-a primit și a avut o convorbire prietenească cu Misael Pastrana Borrero, fost președinte al Columbiei, întreprinde o neză. carevizită în R. P. Chi-
biectivul prioritar al țărilor membre. S-a relevat că ritmul de dezvoltare a economiei țărilor membre s-a situat anul acesta sub unu la sută și că un ritm la fel de scăzut este prevăzut și. pentru anul viitor.

de de
Deplasare spre stingă.La alegerile pentru reînnoirea consiliilor comunale din 521 de localități din diferite regiuni ale Italiei la care au participat duminică și luni aproximativ 1,5 milioane de alegători, rezultatele întăresc tendința manifestată pregnant în acest an, atît cu prilejul referendumului asupra divorțului, cit și al alegerilor regionale

Piețele financiare occi 
dentate auactivitate febrilă, soldată cu noi cursuri record ale aurului, accentuarea declinului dolarului și creșterea spectaculoasă a valorii francului elvețian în raport cu toate celelalte devize, Inclusiv marca vest-ger- mană.

fost marcate luni de o

din Sardinia.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Restrîngerea producției 
de automobile 13 întreprinderile „BMW", din Munchen și ale firmei „Audi-NSU" din Ingolstadt. Din cei 26 000 da salariați ai uzinelor „BMW", circa 9 500 nu vor lucra în această săptămînă, iar 12 000 de muncitori ai uzinelor din își întrerup munca pentru tămîni.

Ministrul britanic al co- 
merțllluij ^e^er Shore, a relevat, în Camera Comunelor, că rezultatele comerțului exterior al Angliei cu membrii comunității „au spulberat speranțele celor care credeau că Marea Britanie va obține beneficii la scurt timp după intrarea în cadrul Pieței comune". Pe de altă parte, după cum se declară din surse autorizate franceze, discuțiile avute la Paris între James. Callaghan, secretarul Foreign Office-ului, și Jean Sauvagnargues, ministrul francez al afacerilor externe, în problema re- . ' i An-comună, nu s-au sol- apropiere a punctelor

• REZERVE DE APĂ 
ÎN PAMPA. Regiunile aride ale zonelor de vest și centru ale pampei argentinene ascund in subsolul lor rezerve uriașe de apă, nebănuite pînă acum. Existența lor a fost determinată cu mare precizie de către oamenii de știință vest-germani de la Institutul federal de cercetări geologice, în urma analizei fotografiilor speciale realizate de laboratorul spațial american „Skylab". Această descoperire deschide perspective largi exploatării agricole a acestor întinse regiuni.

• ATOMUL PAȘNIC 
Șl INIMA. Am mai scris Ia această rubrică despre așa-nu- mitele „pace-makers" — aparate care, implantate în corp, au rolul de stimulator cardiac. Cu a- jutorul lor, impulsurile electrice periodice excită miocardul leneș și silesc ventricolele inimii să se contracteze cu regularitate, ameliorînd astfel maladiile care decurg din proasta funcționare 
a mușchiului inimii. Se consideră că pînă acum au fost implantați vreo 600 000 de stimulatori la pacienți din diferite țări. O dificultate constă în faptul că „pace-maker“-ul funcționează cu baterii electrice, a căror i e- nergie se epuizează destul : de repede, și, ca urmare, pacientul trebuie să fie operat din nou. Iată că acum s-a ajuns la folosirea unor baterii care funcționează — pentru o durata de circa zece ani — pe bază; de energie atomică, cu perspectiva ca această durată să se prelungească pe întreaga viață. E adevărat însă că mai sînt de rezolvat probleme legate de iradiere.

• „ALBINE ARTIFI
CIALE",realizat un „concurent" al albinelor — un polenizator mecanic portativ asemănător cu un stilou — care este destinat serelor. Acționat de un motoraș cu baterie, aparatul transmite plantei vibrații datorită cărora se produce polenizarea. Experiențele au arătat că „albină, artificială" asigură o polenizare mult mai rapidă în comparație cu cea naturală.

12 000 Ingolstadt două săp-
diCiLClllUl vALClllCj XII piuuxcx negocierii condițiilor aderării gliei la Piața dat cu nici o de vedere.

folosul tuturor națiunilor
0 interesantă dezbatere cu prilejul jubileului U.N.C.T.A.D.

noașterea tot mai largă a interdependenței statelor in lumea de azi, generează noi speranțe în cooperarea internațională in domeniul dezvoltării și în creșterea eficacității acțiunilor U.N.C.T.A.D. Această organizație — s-a arătat în dezbateri — „este chemată să dezvolte, să dezbată

și să pună in aplicare 
noi idei de cooperare. Pentru aceasta este necesar ca U.N.C.T.A.D. să evalueze în mod responsabil eficacitatea mecanismului său politic, care trebuie să se adapteze sarcinilor pe care le are de îndeplinit în deceniul următor și care se a-

nunță a fi foarte diferite, comparativ cu cele de pînă acum. Este necesar ca U.N.C.T.A.D. 
să devină o tribună de 
cooperare, căci ideea 
unei lumi «unice și in
divizibile» este din ce 
in ce mai mult o rea
litate".

Cornellu VLAD

F.N.L.Ă.Eliberarea dat publi- prin care
Reprezentanța(Frontul Național pentru Angplei) la Kinshasa, a cității o declarație dezminte că F.N.L.A. ar- fi dat ordin de reluare a operațiunilor militare în Angola. în comunicatul dat publicității se relevă că nu există nici un semn de reluare a ostilităților din partea trupelor portugheze și, de aceea, F.N.L.A. respectă a- cordul de încetare a focului. Singura dorință a conducătorilor F.N.L.A. este de a sprijini forțele armate portugheze să mențină ordinea în țară în această perioadă de tranziție.

0 nouă devalorizare a 
monedei braziliene zeiro, în raport cu dolarul american, a avut loc, luni. Cotele de schimb vor fi de 7,28 cruzeiros pentru un dolar — la cumpărare — și 7,32 — la vînzare. Aceasta este a zecea devalorizare a monedei braziliene pentru anul 1974, care a dus la deprecierea valorii cruzeiroului cu 17,88 la sută.

c.ru-

© CU IAHTUL ÎN JU
RUL LUMII, So^ Inoue- din orașul japonez Himedzi, au plecat într-o călătorie in jurul lumii la bordul unui iaht cu motor. Ei intenționează să străbată traseul pe care și l-au propus — de 50 000 de kilometri — în patru ani. Pe parcurs, ei vor trece prin Guam, Bali, insulele din Oceanul Indian, apoi se vor opri, la Capetown, vor face o escală în Algeria, vor trece prin Marea Caraibilor, apoi porturile Statelor Unite, Canalul Panama, insulele . wai, Noua Zeelandă.

prin

Numărul total al munci
torilor concediațianuI acesta de concernele americane de automobile „General Motors", „Chrysler" și „Ford" — depășește 90 000.

Jubileul primului deceniu de existență a Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D. — a prilejuit o intere
santă dezbatere asupra unor aspecte importante ale actualei situații e- 
conomice mondiale, respectiv asupra problemei materiilor prime și a 
imperativului progresului economic și social al țărilor/ in curs de dez
voltare. Reuniunea, care a fost prezidată de secretarul general al 
■țj n ps rp p) G(l 11K171Î n h zoo-> n-fâni n / rin tonviiniiin'i'/in unnv' TOPII-

mite personalități ale
Corea, a beneficiat de participarea unor''renu- 
vieții politice și economice internaționale.

sub 
zecea

Desfășurată motto-ul „A aniversare — un prim bilanț", reuniunea a fost definită de preocuparea generală vi- zind realizarea unei valorificări raționale și echitabile pentru toate națiunile lumii a materiilor prime. O atenție ■ deosebită a fost acordată. . firesc, rolului ce revine U..N.C.T.A.D. în atingerea acestui obiectiv, ținind seama că această organizație _ zintă. ‘național cel mai care se ocupă de problemele comerțului și dezvoltării țărilor lumii și, îndeosebi, al țărilor în curs de dezvoltare.Mutațiile prodtise în tabloul de ansamblu al comerțului mondial și al dezvoltării — s-a relevat în cadrul dezbaterilor — antrenează în prezent modifi- 
I cări și în cîmpul re- | lațiilor dintre țările 
I dezvoltate și țările 
1 in curs de dezvoltare,

repre-forumul inter- specializat important

generînd, așa cum s-a subliniat, noi dificultăți, dar și noi posibilități de cooperare. S-a remarcat, astfel, că penuria de materii prime a făcut ca vocea țărilor în curs de dezvoltare care se pronunță pentru relații economice echitabile între state, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, să fie ascultată cu mai multă atenție.. Actuala situație mondială în domeniul materiilor prime — declara unul dintre participant — o con- sporită a interna- efor- emancipare și socială în curs de ceea ce este să permită țări să joace

Este necesar — s-a remarcat în dezbateri — să se reglementeze pe baze noi relațiile economice internaționale, în sensul unei repartiții mai echitabile a resurselor intre statele lumii. Participanții au evidențiat tendințele pozitive, realiste, ce-și croiesc drum în viața internațională, inclusiv in rindul unor state dezvoltate, de intensificare a cooperării cu țările în curs de dezvoltare în diferitele sectoare ale viețiiconomice, intre care cel al materiilor .pri- capătă o impor- tot mai Dezvoltarea cooperări,
e-

paris Greva poștașilor

a determinat știentizare comunității ționale față de turile de economică ale țărilor dezvoltare, de natură acestor un rol tot mai important în dezbaterea marilor probleme ale lumii contemporane, să-și sporească' ponderea în viața internațională.

me, tanță re. cestei arătat, ar fi în resul tuturor statelor, atît al țărilor dezvoltate, cit și al celor în curs de dezvoltare.Privitor la rolul U.N.C.T.A.D.' în contextul actualei situații internaționale, ca și în perspectiva evoluțiilor viitoare, participanții au relevat că recu-

ma- 
a- 

s-a 
inte-

Saci întregi, tone, 
vagoane de scrisori 
s-au îngrămădit in ul
timele săptămini in 
centrele de triere ale 
poștei franceze. Greva 
care afectează servici
ile P.T.T. intră in cea 
de-a doua lună, pro- 
vocind astfel o para
lizie aproape totală in 
circulația corespon
denței. Consecințele 
sint supărătoare nu 
numai pentru persoa
nele particulare care 
transmit sau așteaptă 
vești, ci și pentru o 
serie de ramuri ale e- 
conomiei și finanțelor, 
ințrucit. prin blocarea 
circuitului informațio
nal, comenzile, notele 
de', plată, cecurile etc. 
nu) mai ajung la desti
natari.

Astfel, întreprinderi
le de vânzări prin co
respondență apreciază 
la 600 milioane de 
franci pierderile pro
vocate de grevă. De 
semenea, conform
nei declarații făcute de 
Consiliul național al 
patronatului, blocarea 
corespondenței a pro
vocat reducerea unor 
activități industriale. 
Din același motiv, in-

a- 
u-

treprinderile mici și 
mijlocii .consideră că 
vor avea dificultăți 
pentru plătirea salari
ilor la sfîrșitul lunii.

Care sînt revendică
rile lucrătorilor din 
serviciile P.T.T. ? tn 
esență, majorarea sa
lariilor in’ funcție 
sporirea continuă 
prețurilor, precum 
asigurarea locului 
muncă, intrucit in nu
meroase servicii se u- 
tilizează angajați auxi
liari, care nu benefi
ciază de drepturile lu
crătorilor permanenți. 
Datorită faptului că 
revendicările lor nu au 
fost acceptate decit 
parțial de către secre
tariatul de stat al poș
telor și telecomunica
țiilor, greviștii au or
ganizat in ultimele zi
le, la apelul centrale
lor sindicale C.G.T. și 
C.F.D.T., puternice de
monstrații la Paris și 
in provincie, la care 
au participat zeci de 
mii de oameni.

N emulțumirile 
crătorilor P.T.T. 
cuprins insă și 
categorii de oameni ai 
muncii. Astfel, o serie 
de greve au afectat in

de
a
și 

de

lu
au 

alte

ultima perioadă unele 
rețele ale căilor ferate 
și ale societăților de 
electricitate și de ga
ze. . Feroviarii, de pil
dă, desfășoară cu în
cepere de la 18 noiem
brie o amplă mișcare 
grevistă, sare urmează 
să dureze pină vineri.

După cum apreciază 
majoritatea comenta
torilor, temperatura 
socială a crescut con
stant in ultimele săp
tămâni. Este semnifi
cativ faptul că la che-' 
mareei principalelor 
centrale sindicale fran
ceze — C.G.T. și 
C.F.D.T. — marți a 
fost declarată in 
Franța o grevă gene
rală de 24 de ore, în 
semn de protest îm
potriva dificultăților 
de ordin economic. Co
mentând aceste ultime 
evoluții, „Le Quo
tidian de Paris" subli
nia : „De pe acum ne 
aflăm in fața unei si
tuații sociale 
încă mai înainte 
fenomenele crizei ; 
priu-zise să-și fi 
tat efectele".

Studenții din Seul au or
ganizat noi demonstrații de protest Împotriva politicii antipopulare a regimului sud-coreean, cerînd reforme cu caracter democratic și eliberarea deținuților politici. Polițiștii au lansat grenade cu gaze lacrimogene asupra manifestanților și au a- restat peste 40 de tineri. împotriva arestărilor în rîndul studenților a fost organizat un miting de protest, care au participat de persoane.

Congresul de consîituke 
a Uniunii ziariștilor din ă- 
frlCU a 'ncePut la Kinshasa. Participă delegații din 28 de state ale continentului, precum și reprezentanți ai Organizației Internaționale a Ziariștilor.

EL

laaproximativ 4 000
a Comitetului deal O.E.C.D. (Or-Coope-s-a

0 reuniunepolitică economică ganizația occidentală pentru rare Economică fi Dezvoltare)desfășurat la Paris. Participanții la reuniune au ajuns la concluzia că lupta împotriva inflației rămîne o-

Președintele interimar al 
CIpi'UlUÎ, Glafkos Clerides, liderul comunității cipriote grecești, și vicepreședintele Rauf Denktaș, liderul comunității turce, s-au intîlnit din nou, marți. Agenția France Presse remarcă faptul că, pentru prima oară de la declanșarea crizei cipriote, o asemenea întîlnire are loc în septorul turc din Nicosia. Liderii celor două comunități au continuat discutarea unor .probleme legate de persoanele declarate dispărute.

® DEPOZIT DE SARFm 
PE ORBITĂ... După cerc®!»-4- rea fotografiilor transmise de sonda spațială „Pioneer 10", astronomi americani afirmă că n-ar fi exclus ca satelitul Io al planetei Jupiter să fie complet acoperit de sare. Ei au descoperit în jurul acestui satelit un inel format din vapori de na- triu, gros de mii de kilometri. Puternica luminiscență a lui Io ar constitui o dovadă suplimentară menită să confirme această ipoteză. i

O TABLOU DE
GRECO - DESCOPE
RIT ÎN POLONIA. TabIOUI „Extazul sfintului Francisc", descoperit în 1964 in localitatea poloneză Kosow Lacki, aparține lui El Greco. Acest lucru l-a atestat . o comisie de experți care, sub straturi de culori, a descoperit semnătura originală a marelui pictor. Tabloul care a fost descoperit cu prilejul unei expoziții de obiecte de artă, a fost lucrat, după cum se presupune, între 1570—1580. El face parte din seria de opt tablouri despre sfintul Francisc, aflate astăzi în muzee și colecții din diferite țări.

Președintele S. U. A. în Japonia

grave, 
! ca 
pro- 
ară-

Paul
DIACONESCU J

TOKIO 19 (Agerpres). — Marți, in cea de-a doua zi a vizitei pe care o întreprinde în Japonia, președintele S.U.A., Gerald Ford, a avut o întrevedere cu împăratul început seria cu premierul alte oficialități date problemele. precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale. în legătură cu relațiile bilaterale, a fost examinată, îndeosebi, problema livrărilor de produse agricole americane către Japonia. Președintele Gerald Ford a dat asigurări părții

Hirohito și a convorbirilor oficiale Kakuei Tanaka și cu nipone. Au fost abor- ale relațiilor bilatera-

că S.U.A. vor livrări stabile către Japonia. sănipone asigure agricole partea niponă a ridicat controversată a vizitelor japoneze meri cane clear.Dintre un loc important pe birilor dintre președintele Ford și premierul Tanaka l-a deținut recenta propunere americană privind cooperarea interoccidentșilă pentru conservarea resurselor energetice, în scopul obținerii ’ unei diminuări a prețului petrolului pe plan mondial.

ale unor nave dotate cu
continua de produse In discuții, și problema în porturile militare a-armament nu-problemele internaționale,agenda convor-

© ULTRASUNETELE 
ÎMPOTRIVA CARIILOR 
DENTARE. La Centrul dentar din Rochester experimentează, in prezent, o "periuță de dinți electrică cu ultrasunete care, în decurs de numai cîteva secunde, îndepărtează depozitele solide ce se formează pe dinți. Experții au constatat că două ore după curățatul dinților, depozitele solide se refac. După alte trei ore, ele dau naștere la mari colonii de bacterii, principala cauză a cariilor dentare. Dacă încercările clinice vor demonstra că ultrasunetul nu are. și efecte negative, noua periuță electrică va putea fi pusă in vînzare.
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