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Muncitorilor din R. A. Siriană
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Mulți 
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rul acelui punct de start din ate- 
’ lierul mărunt. Mulți au plecat de 
aici pe marile itinerare ale in
dustriei noastre socialiste, ureînd, 
făcîndu-și un nume. Numai omul 
acela a rămas. Să crească alte pro
moții. Să aducă la clipa de zbor noi 
eșaloane de muncitori. A rămas în 
acest loc, al lui, deși nu o dată i 
s-a propus, a fost rugat — de cei 
pe care i-a ridicat — să preia un 
post mai ușor. De fiecare dată a 
replicat cu tîlc : „Despre noi, comu
niștii, poporul spune că am repre
zenta „sarea pămîntului". Si eu 
cred din adîncul inimii că în fie
care locșor din țara asta trebuie să 
se afle cîte 
sare..."

Răspunsul 
cuprinde în 
damental din 
comunistului : înțelegerea adevăru
lui că un comunist are mai multe 
îndatoriri, mai multe obligații, exi
gențele față de el au fost și vor 
fi Întotdeauna mai mari. Arhitect 
al prezentului și viitorului țării, 
partidul se exprimă prin fiecare 
dintre acești oameni. Insuflețltoa- 
rea sa politică se îndeplinește prin 
fiecare dintre ei.

Poporul român s-a convins 
profund, In cele aproape cinci de
cenii si jumătate de existență glo.

de treizeci 
I ani, pentru 
I crește tot 
| promoții 
, muncitori 
I oameni.

datorează

un asemenea bob de

rioasă a partidului comunist, că 
rațiunea de a fi... a comunistului, 
a revoluționarului, ceea ce defi
nește convingător meridianul său 
moral este lupta pentru instaura
rea celei mai drepte și umane 
orinduiri din istoria societății — 
socialismul și comunismul. Așa 
cum îl înfățișează și proiectul de 
Program al partidului, el este pur
tătorul tuturor veacurilor de luptă 
și speranță ale maselor largi din 
România pentru înfăptuit ea Idea
lurilor de libertate, dreptate ți 
progres. Tot ceea ce am realizat pe 
pămîntul României, tot ceea ce s-a 
construit pentru om și în om poar
tă marca pasiunii comuniste, a în
crederii neclintite în idealul revo
luționar de transformare a lumii. 
Este marca gîndirii și acțiunii mi
litantului înzestrat cu un anume 
romantism revoluționar, cu capaci
tatea de a se dărui unei cauze înal
te, așezată în slujba intereselor vi
tale ale clasei muncitoare, ale 
poporului.

Tocmai această credință neclin
tită în viitorul luminos al poporu
lui român le-a dat comuniștilor pu
terea să reziste celor mai aprige 
prigoniri, tuturor închisorilor, 
rorii celei mai sălbatice. De 
imensa lor putere de a crede 
acționa pentru 
marxist-leniniste
construirea socialismului și comu
nismului pe pămintul României. A 
fost un lung și aspru examen în 
fața istoriei. Absolvindu-1, cu jertfă 
și sudoare, victorioși, învățind din 
greșeli, comuniștii și-au cișligat 
pe merit încrederea și prețuirea 
maselor largi populare, a întregu
lui popor român.

Comunistul este în esență mili
tantul care a impus un tip supe
rior de om politic : aflat neconte- - 
nit în slujba intereselor fundamen- 
talezale celor mulți, subordonîndu-și 
totdeauna interesele personale cau
zei intereselor generale — de unde 
i se trage și supranumele de res
ponsabil cu fericirea. Omul care 
acționează lucid, care știe că mai 
sînt multe de făcut pentru fericirea 
deplină a omului, pentru ridicarea 
conștiinței acestuia. Omul care por- 
nește totdeauna de la evaluarea cri
tică șl autocritică a fenomenelor so
ciale și a propriei activități ; care 
năzuiește mereu mai mult în nu
mele idealului comunist căruia i sa 
dăruie cu devoțiune. Omul ce as
piră la vibrantul portret moral pe 
care-1 Înfățișa atît de convingător 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Comu
nistul trebuie să fie cinstit, curajos, 
demn, să lupte cu ardoare pentru 
adevăr, pentru dreptate și liberta
te. El trebuie să iubească
să depună eforturi și să se preo
cupe continuu pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste de stat și coo
peratiste, să pună pe primul plan 
interesele poporului muncitor, în- 
țelegînd că între interesele perso
nale și cele generale ale întregii so
cietăți nu există nici o contradicție 
ci, dimpotrivă, există o strînsă uni
tate dialectică... în întreaga sa via
ță, comunistul trebuie să dea dova
dă de modestie și simplitate, să 
combată manifestările dc îngîmfare 
șl aroganță, să ducă o viață fami
lială și socială exemplară".

Acest om de omenie, mereu In 
primele rînduri ale bătăliei pentril

munca,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre- 
. tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi dimi
neață, delegația Federației Generale 
a Sindicatelor Muncitorilor din Re
publica Arabă Siriană, condusă 
Mahmoud Hadid, președintele 
rației, care face o vizită în 
noastră.

La întrevedere au participat 
rășii Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. .al P.C.R., Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

Oaspeții au fost însoțiți de Muhsem 
Sayadi, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Arabe Siriene la 
București.

Conducătorul delegației a arătat că 
are deosebita cinste de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut din partea președinte
lui Republicii Arabe Siriene. Hafez 
El-Assad, împreună cu urările cele 
mai bune poporului român din par
tea poporului arab sirian.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut călduros

de 
fede- 

țara
tova-

Cum să măsor al inimii cuprins 
și țara ce-a-nălțat, și viața ?
Fiind patriei credință și povața — 
El mîna-a pus pe armă și-a învins

vlrstnicului muncitor 
el un element fun- 

„statutul social" al
te- 

aici 
și 

triumful ideilor 
ale partidului i

(Continuare in pag. a Il-a)

Știam ca tot ya răsări

■ n

Mihai BENIUC

cu faptele bărbaților de rînd 
pilde de demnitate și cinstire. 
Partidul ce n-a șovăit nicicînd

E strînsâ vrerea țării toată-n faptă 
Și fapta se ridică peste faptă, 
Să fie viața omului mai dreaptă.

Și steaua noastră. Și a răsărit! 
Partid al muncii, pururi fii slăvit I

Și chiar de ne zdrobeau cumplit sub roată 
Știam că tot va răsări odată

Scăldafi în sînge și-n sudori spălajî, 
Striviți de jug străin, de domn căleați.
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Al inimii cuprins

Mai învîrteam și noi străbuna coasă 
Cînd soarele prea-ntîrzia să iasă,

Am îndurat milenii poate două, 
Visînd mereu o rînduială nouă,

Ne-nfrînți în luptă, iar la treabă harnici 
Și anii parcă se scurgeau zadarnici,

a1

El a luptat, ca eu să pot privi 
cum cade frunza-n lac, spre seară, lin, 
să pot struni cuvintele ce-mi vin 
sub bolta naltâ-a rimei, mii și mii

marii întreceri

Conducător, erou și nemurire, 
idee de dreptate, nobil crez - 
cu toată-nflăcărarea mea-l urmez.

Letay LAJOS
In românește de Dim. Rachicl și Cslre Gabriella

>

azi semnează fo cartea de onoare

Colective de muncă
din GALAȚI,

VALEA JIULUI, 
BRĂILA,
BRAȘOV,

CĂLĂRAȘI,
ALEXANDRIA

Teleconferința
„SCÎNTEU“

Sînt într-adevăr impre
sionante știrile primite la 
redacție din toațe colțurile 
țării privind succesele re
marcabile pe care oamenii 
muncii le închină Congre
sului al XI-lea al partidu
lui, patriei socialiste. Pre- 
zenți și ieri în întreprin
deri, pe vatra fierbinte a 
pasionantei întreceri socia
liste, corespondenții „Scîn- 
teii" ne-au comunicat, te
legrafic, dar cu o vibrantă 
încărcătură emoțională, 
cîteva din înfăptuirile de 
prestigiu din grandiosul 
bilanț al muncii entuziaste, 
acum, în ajunul deschide
rii marelui forum al comu
niștilor.

O primă veste îmbucu
rătoare din Galați, de la 
Dan Plăeșu :

—. în preajma deschide
rii lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres al parti
dului, colectivul Combina
tului siderurgic Galați ra
portează substanțiale de
pășiri ale angajamentului 
anual. Precizez că acest an
gajament a fost Îndeplinit

aici încă de la Începutul 
lunii iulie. Este de men
ționat că pînă in prezent 
harnicii siderurgiști gălă- 
țeni au realizat în plus față 
de propriul angajament pe 
acest an mai mult de 60 
milioane lei la producția 
globală industrială,. circa 70 
milioane lei la export, in 
jur de 10 milioane lei la 
beneficii etc. în marea În
trecere, oțelarii gălățeni au 
obținut peste plan 90 000 
tone . oțel, la care se a- 
daugă\ pe ansamblul combi
natului, impresionante can
tități suplimentare de cocs 
metalurgic, fontă brută, la
minate ș.a.

— Suplimentar 
tone cărbune — 
cint rezultatul 
minerilor de la Vulcan, care 
au lansat în acest an che
marea la întrecere către 
toate unitățile din indus
tria carboniferă — transmi
te Sabin Ionescu. în cin
stea Congresului al XI-lea 
al partidului, tradiționala 
lor hărnicie a depășit cele 
mai înalte cote cunoscute 
pînă în prezent aici în do-

brută, la-
— 45 000 

lată suc- 
hărniciel

meniul extracției. Prin 
progresele evidente înre
gistrate în organizarea su
perioară a activității la 
fronturile de lucru din sub
teran — care au dus la 
creșterea randamentului 
peste nivelul planificat cu 
70 kg cărbune pe post — 
colectivul minei Vulcan a 
reușit să extragă suplimen
tar, o cantitate de cărbune 
de 3 ori mai mare decît 
s-a angajat la începutul a- 
nului. Totodată, prin utili
zarea chibzuită a fonduri
lor de producție, minerii de 
aici au înscris în contul e- 
conomiilor 
milioane și

Sînt tot 
colectivele 
deplinirea 
patru ani 
sau care . , 
avansuri de timp în bătălia 
pentru devansarea cincina
lului. Firește, pe acest fond 
competițional, cu atit mai 
răsunătoare sînt succesele 
colectivelor care rapor-

aproape două 
jumătate de lei. 
mai numeroase 
care anunță in- 

planului pe 
ai cincinalului 

obțin însemnate

(Continuare în pag. aii-a)
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președintelui Hafez El-Assad, iar po
porului sirian prieten urări de 
prosperitate și bunăstare, din partea 
sa și a poporului român. Secretarul 
general al partidului a transmis, în 
numele său, al sindicatelor, al între
gii clase muncitoare din România, 
un salut frățesc și succese tot mai 
mari în activitatea sindicatelor, con
ducerii acestei organizații. întregii 
clase muncitoare siriene.

In timpul convorbirii s-a subliniat 
eu satisfacție evoluția mereu 
dentă a bunelor relații dintre 
nia și' Siria, apreciindu-se că 
determinant în promovarea 
legături l-au avut întilnirile 
președinții celor două țări.

In context, șeful delegației 
levat importanta deosebită a 
lor reciproce, a convorbirilor 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El-Assad, a acor
durilor și înțelegerilor convenite cu 
aceste prilejuri, pentru dezvoltarea 
economiei naționale a Siriei, pentru 
creșterea numerică a clasei munci
toare siriene' și întărirea ei, pentru 
promovarea relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare dintre orga
nizațiile sindicale, dintre cele două 
popoare și țări.

ascen- 
Româ- 
un rol 
acestor 
dintre

a re- 
vizite- 
dintre

A fost relevată, totodată, contri
buția pe care sindicatele din Româ
nia și Siria pot și trebuie s-o aducă 
la înfăptuirea acordurilor româno- 
siriene, la adîncirea și extinderea 
raporturilor bilaterale și s-a eviden
țiat dorința comună de a dezvolta tot 
mai mult relațiile de prietenie mili
tantă dintre organizațiile sindicale 
din cele două țări, în folosul ambe
lor popoare, al unității muncitorești, 
al tuturor forțelor antiimperialiste, în 
lupta pentru progres și bunăstare, 
pentru pace și înțelegere în lume.

S-au abordat, de asemenea, unele 
aspecte ale actualității politice in
ternaționale. Oaspetele a exprimat, 
din partea Federației Generale a Sin
dicatelor Muncitorilor, din Republica 
Arabă Siriană, a clasei muncitoare 
siriene, Înalta apreciere față de po
ziția principială și aportul României, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru realizarea unei păci drepte și du
rabile în Orientul 
sprijinirea cauzei 
nean, a dreptului 
autodeterminare, 
in Interesul popoarelor a probleme
lor vieții internaționale.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Mijlociu, pentru 
poporului palesti- 
său legitim la 

pentru rezolvarea

Directorul politic al cabinetului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe Gara- 
doum Monn D’Jasngar, directorul po
litic al cabinetului președintelui Re
publicii Ciad, N’Garta Tombalbaye.

La întrevedere a participat tovară
șul Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

Mulțumind călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru onoarea de 
a-1 fi primit din nou, la numai clteva

Republicii Ciad
«ile după prima întrevedere acordată, 
oaspetele a arătat că folosește acest 
plăcut prilej pentru a împărtăși de
plina satisfacție față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei sale în țara 
noastră, ale tratativelor purtate la 
București, care, în spiritul măsurilor 
preconizate de șefii celor două state, 
au pus bazele unei largi conlucrări 
între România șl Republica Ciad, în 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic, cultural.

In timpul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat do-

președintelui

rînța României de s dezvolta, pe 
multiple planuri, relațiile prietenești 
cu Republica Ciad, de a extinde și 
diversifica raporturile economice și 
schimburile comerciale, exprimin- 
du-și convingerea că Aide-memoire- 
ul — primul document de colaborare 
bilaterală — semnat recent la Bucu
rești, va deschide perspectiva unei 
cooperări rodnice în domenii de inte
res .comun, în folosul progresului 
ambelor țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-a 
atmosferă de caldă cordialitate.

Temelii trainice, perspective
largi dezvoltării pe un plan superior

a colaborării româno-zambiene
Timp de trei zile, țara noastră a 

avut ca oaspete de seamă pe pre
ședintele Kenneth David Kaunda, 
care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a. vizitat România, îm
preună cu doamna Betty Kaunda, în 
fruntea unei delegații zambiene de
partid și guvernamentale. Această a 
doua vizită în țara noastră a solilor

La întreprinderea bucureșteană de țevi „Republica"

poporului Zambiei prietene și totoda
tă a treia întilnire la nivel înalt ro- 
mâno-zambiană constituie o nouă 
mărturie a dorinței comune a Româ
niei și Zambiei de a întări legăturile 
de prietenie și colaborare dintre ele, 
o nouă ilustrare a orientării consec
vente a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste spre dezvol
tarea solidarității și colaborării cu 
tinerele state africane, cu toate ță
rile care au pășit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, orientare în
scrisă la loc de frunte în Programul 
partidului, care peste puține zile va 
fi supus spre aprobare Congresului 
al XI-lea. Elogiind înalta ținută și 
valoare a acestui document, oaspe
tele a ținut, în mod deosebit, să a- 
dreseze salutul său și urări de suc
ces deplin lucrărilor Congresului.

Dialogul fructuos dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, cordialitate și înțelegere 
reciprocă, întreaga vizită, în succe
siunea diferitelor ei momente, au e- 
vidențiat ca premise din cele mai 
favorabile pentru dezvoltarea și a- 
profundarea, pe un plan superior, a 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Zambia, con
vergența preocupărilor îndreptate 
spre accelerarea dezvoltării econo
mice, interesul comun de instau
rare. a unui climat internațional al 
destinderii și înțelegerii, propice e- 
forturilor constructive ale celor două 
popoare, înfăptuirii progresului ge
neral.

Este un motiv de profundă satis
facție că această colaborare se va 
sprijini de acum înainte pe temelia 
trainică pe care o constituie Decla
rația solemnă comună semnată la 
București, jalonînd normele și prin
cipiile ce trebuie să guverneze atit

relațiile bilaterale, cit ți relațiile cu 
toate celelalte.țări, între’care dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de a’-și 
alege liber sistemul politic, economic 
și social,, dreptul sacru al ’ fiecărui 
stat la existență, libertate și inde
pendență politică și economică, 
dreptul de a dispune de bogățiile na
ționale’și de a participa, pe bază-de 
egalitate, la soluționarea tuturor 
problemelor internaționale de interes 
comun, accesul nestingherit la cu
ceririle științei și' tehnologiei mo
derne, neamestecul in treburile in
terne sau externe ale altui stat, 
inadmisibilitatea folosirii forței sau 
amenințării cu forța in raporturile 
dintre state. Sint acele principii care 
îmbină în mod armonios 
fiecărui popor de a se 
muncii constructive pentru

interesul 
consacra 
progres 

economic și social' cu cerințele de 
pace și cooperare ale întregii comu
nități a popoarelor. Adăugîndu-se 
celorlalte declarații solemne încheia
te de România cu numeroase alto 
state de pe diferite contiriente ale 
lumii, noul document reprezintă încă 
o cărămidă la marea operă de edi
ficare a unui sistem de relații in
ternaționale democratice, pentru a 
cărui afirmare România militează 
neobosit.

Pe planul raporturilor bilaterale, 
convorbirile de la București, rele- 
vind, așa cum subliniază și Comu
nicatul comun, satisfacția reciprocă 
privind ■ modul în care se dezvoltă 
colaborarea, economică și tehnică, au 
pus- în evidență largile posibilități de 
extindere â ei în continuare, cu pre
cădere în asemenea domenii cum sint 
industria minieră, energetica, trans
porturile, industria textilă, dezvolta
rea rurală, și au dat glas hotărîrii
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Salvamontul | 
la datorie

Ioan Pirja, Atila Bozso, Mircea 
Rebac și Ștefan Meker, de la I 
Clubul turistic „Montana", al 
Casei de cultură din Baia Mare, I 
au pornit într-o drumeție prin i 
munți. Ajunși la punctul „Tres
tia", din cauza zăpezii și alune- | 
cușului, cei patru n-au mai putut 
continua drumul. Doi din ei | 
căzuseră epuizați, avînd nevoie 
urgentă de un prim ajutor. Des- 
coperiți în zăpadă, aproape în
ghețați, de studentul Ștefan 
Strebeli, acesta a alertat Salva
montul din Baia Mare. Imediat, 
7 „salvamontiști" au pornit în 
căutarea celor patru. După mari 
eforturi, au reușit să-i găsească 
și, în cele din urmă, să-i sal
veze.

„Ora exactă" 
la Țîglina

Că orologiile publice din car
tierul gălățean Țîglina mai mult 
stau, decît funcționează se știe 
de multă vreme. Și tot de multă 
vreme se știe că și atunci cînd 
se întîmplă ca unele dintre ele 
să funcționeze, fiecare arată altă 
oră... exactă. Privindu-le limbile 
încremenite sau împleticite, ai 
sentimentul că respectivele cea
suri, fiecare cu cîte trei cadrane, 
se află în total dezacord cu 
pulsul trepidant al marelui și 
modernului cartier în care sînt 
amplasate. Dacă te-ai lua după 
ele, ar însemna să te scoli 
înainte de a te fi culcat, și in
vers. Dar dacă ar sta cineva să 
numere cîte sesizări s-au făcut 
pînă acum, i-ar sta... ceasul. 
Oare nu se găsește nimeni să-și 
facă... timp, măcar pentru un 
ceas ca lumea ?

Fără milă
La miezul nopții, bătrina Va

leria Sălăgean s-a trezit în casă 
cu un musafir nepoftit. Speria
tă, s-a ghemuit intr-un colț al 
patului.

— Ssst! Nici o mișcare. Și să 
nu țipi, că tot nu te-aude ni
meni la ora asta. Una din două : 
banii sau viața !

— Da’ ce ți-arn făcut, maică, 
să-mi iei viața ? Că am 84 de 
ani, dar tot nu mă-ndur să 
mor...

— Mda, fie. Mi-e milă de via
ța dumitale, dar și mie după 
bani mi se fringe inima. Așa că, 
scoate repede bănuții, că altfel...

După ce a cotrobăit prin casă, 
„milosul" a luat toți banii pe 
care-i avea bătrina,. ■— 825 de 
lei — și a dispărut. In aceeași 
noapte, alertată, miliția a .por
nit pe urmele lui. Dimineața, pe 
una din străzile orașului Tg. 
Mureș, individul a fost arestat. 
Se numește loan Munteanu, și 
e din Crăiești, județul Mureș. 
„Milosul" iși așteaptă acum răs
plata. Fără milă.

Recent, turnătoria de oțel aparți- 
nînd întreprinderii de armături 
din fontă și oțel Zalău și-a atins — 
cu un an și două luni mai devreme 
decît era prevăzut — parametrii pro
iectați. „Cheia1’ acestei reușite nota
bile. rezidă, în primul rînd, în însu
șirea riguroasă a tehnologiilor de fa
bricație, în grija1 deosebită cu care 
sînt exploatate și întreținute mași
nile și utilajele, în imprimarea unei 
severe discipline a muncii, cu alte 
cuvinte, într-un susținut și perma
nent efort propriu de încadrare încă 
din „start" în exigențele multiple ale 
activității de producție. Atingerea 
mai rapidă a performanțelor tehnice 
și economice prevăzute in proiecte o- 
feră posibilitatea creșterii suplimen
tare a producției și satisfacerii mai 
devreme a unor cerințe de primă 
urgență ale economiei, în cazul nos
tru concret fiind vorba de livrarea 
către șantierele de investiții a unor 
cantități sporite de armături indus
triale, atît de necesare acum im
pulsionării ritmului de montaj teh
nologic.

Numeroase alte noi unități puse în 
funcțiune, cum sînt secția de fabri
care a combinelor autopropulsate 
din cadrul întreprinderii bucureștene 
„Semănătoarea" sau principalele 
capacități ale noii * ' . ‘
de timplărie metalică și materia
le de construcții din masă plas
tică Buzău, au trecut cu succes 
deplin, cu multe luni în avans, exa
menul extrem de riguros al realizării 
indicatorilor tehnici, economici și fi
nanciari proiectanți. în toate aceste 
cazuri, ca o trăsătură distinctivă și 
inseparabilă bunei desfășurări a pro
cesului de maturizare economică, se ' 
detașează activitatea depusă pe mul
tiple planuri de organele și organi
zațiile de partid, abordarea frontală 
și operativă a dificultăților de mo-

întreprinderi

i ment, indiferent de natura lor, mobi
lizarea de către comuniști, prin cele 
mai variate forme ale muncii politi
ce. a tuturor forțelor și rezervelor 
existente într-o singură direcție de 
acțiune : realizarea producției, pro
ductivității muncii, prețului de cost, 
rentabilității ș.a., la nivelurile stabi
lite in proiecte.

Sînt însă anumite capacități la care 
indicatorii proiectați se îndeplinesc 
cu mare întirziere sau numai în par
te, iar la unele dintre ele nu a fost 
atins nici unul dintre parametri. Evi
dent, prelungirea duratelor de reali
zare a indicatorilor proiectați este de 
natură să lipsească economia de unele 
produse strict necesare, să diminueze 
eficiența fondurilor fixe respective. 
Astfel, într-o serie de unități din in
dustria chimică, metalurgie, industria 
ușoară, economia forestieră și in
dustria materialelor de construc
ții care, potrivit prevederilor, tre
buiau să funcționeze acum- din plin, 
volumul producției obținute nu se 
ridică 
tate.

Nu 
ajuns 
generat această situație — rețete de 
fabricație insuficient puse Ia punct, 
defecțiuni repetate ale unor instala
ții, calitatea necorespunzătoare a 
materiei prime — fiind bine cunos
cute. Aduse în discuție, de nenumă
rate ori, ele s-au situat din nou, cu 
cîteva luni în urmă, în centrul aten
ției unor colective de specialiști fă- 
cînd parte din organele economice 
centrale. în urma unor analize apro
fundate, au fost indicate și măsurile 
absolut necesare pentru depășirea cu 
operativitate a greutăților semnalate. 
Din păcate insă, aplicarea 
măsuri nu se face peste 
promptitudinea cuvenită, cu 
tate și spirit de răspundere.

la nivelul capacității proiec-
I

este vorba de un simplu ne
apărut recent, câuzele care au

acestor 
tot cu 
exactl-

Deși apar mereu pe lista restan- 
țierilor la acest capitol, totuși, unele 
capacități de la întreprinderea de 
produse cărbunoase din Slatina, li
niile 1 și 2 de fabricație de Ia în
treprinderea de produse fibrolem- 
noase din Focșani, instalațiile de 
fluorură de aluminiu din cadrul Uzi
nei chimice Valea Călugărească, in
stalația de rășini și lacuri poliesteri- 
ce din cadrul întreprinderii „Poli- 
color" București, întreprindehea de 
obiecte din porțelan Alba Iulia, une
le secții de la unitatea „Feroemail" 
Ploiești nu reușesc să se înscrie în
tr-o activitate economică normală 
datorită faptului că, în minister sau 
centrală, continuă să fie subapreciată 
importanța esențială a sprijinului 
efectiv ce trebuie acordat acestor în
treprinderi în perioada de debut. Nu 
ne referim la tutela măruntă, la re
zolvarea de la „centru" a unor ches
tiuni minore, ci la problemele mari, 
cu care sînt confruntate colectivele 
de muncă din unitățile mențio
nate, probleme care depășesc ca
pacitatea lot de rezolvare. De 
aceea este necesar mai mult ca ori- 
cînd, acum, în aceste zile în care 
în toate sectoarele de producție se 
desfășoară o susținută bătălie pen
tru îndeplinirea sarcinilor anuale de 
plan și mărirea avansului de timp 
în realizarea cincinalului, să se trea
că cu hotărîre ia acțiuni concrete, 
bine corelate, cu eficacitate imediată.

O răspundere la fel 
și întreprinderilor în 
țile critice semnalate 
rea de materiale de
Oradea, la o serie de instalații din 
cadrul Combinatului petrochimic Pi
tești, întreprinderii bucureștene 
„Tricodava", evidențiază că, de 
multe ori, conducerile unor uni
tăți, în loc să acționeze, așteap
tă ca lucrurile să se rezolve de

de mare revine 
cauză. Realită- 
la întreprinde- 
construcții din

la sine. Se acuză, uneori, caracterul 
neomogen și lipsa de experiență a u- 
nor colective de muncă, sub motivul 
că abia s-au constituit, Dar cine are 
datoria să acționeze nemijlocit, per
manent pentru „sudarea" lor, pentru 
formarea unor cadre de lucrători bine" 
pregătiți profesional, dacă nu orga
nizațiile de partid, conducerile aces
tor întreprinderi ? Iată conturat un 
domeniu concret de acțiune, de mare 
însemnătate nu numai pentru bunul 
mers al activității de producție și a- 
tingerea parametrilor proiectați, ci 
și pentru întronarea în noile unități 
economice a unui 
față de muncă.

Faptul că există 
ducție la care au 
de atingere a indicatorilor tehnico-e- 
conomici aprobați impune concentra
rea tuturor forțelor spre lichidarea 
definitivă și neîntîrziată a cauzelor 
care au determinat o atare situație. 
Ceea ce se cere acum este ca 
organele și organizațiile de partid 
din întreprinderi să inițieze ac
țiuni energice în vederea grăbirii 
procesului de maturizare economică 
a noilor unități, să urmărească în
deaproape și cu regularitate transpu
nere» in practică a măsurilor stabili
te, precum și efectele lor. Pentru a 
introduce mai multă ordine și disci
plină în acest domeniu trebuie ca 
la toate eșaloanele să se stabilească 
răspunderi precise, să se mobilizeze 
colective largi de muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprinderile 
în cauză la găsirea soluțiilor celor 
mai adecvate pentru atingerea rapi
dă a cantității, calității și costului 
producției prevăzute. Numai acțio- 
nîndu-se în acest mod este posibil 
ca și aceste investiții să dea rezulta
tele scontate, în interesul dezvoltă
rii continue a economiei naționale.

climat responsabil

capacități de pro- 
expirat termenele

socialism și comunism pe pămintul 
României, este militantul respectat 
care și-a asumat responsabilita
tea socială de a antrena și condu
ce, prin forța exemplului său, ener
giile poporului la înfăptuirea Pro
gramului comunist al devenirii 
noastre, Prograrrf ce se va afla în 
curind pe masa de lucru a celui 
de-al XI-lea Congres.

Comuniștii, mereu și pretutin
deni, au fost și sînt „sarea pămîn- 
tului". Pentru că mereu ei au fost 
și sînt acolo unde se scrie istoria 
României socialiste. Nu există bă
tălie purtată de poporul nostru 
de-a lungul ultimelor trei decenii, 
biruință pentru progres care să nu 
încorporeze energia milioanelor de 
militanți comuniști. Greul atîtor 
etape ale construcției socialiste au 
cerut drept firească vamă abnega
ția, dirzenia, fermitatea comunistă. 
Rapoartele în fața întregii națiuni 
— cum am putea numi altfel dez
baterile ' care au precedat Congre
sul al XI-lea ? — au impus cu și 
mai multă putere drept . criteriu 
fundamental de apreciere suprema
ția faptei. Această perpetuă supre
mație reprezintă un vibrant izvor 
de optimism și convingeri că tot 
ceea ce partidul, comuniștii își pro
pun pentru mai binele oamenilor 
acestui pămînt românesc va fi îm
plinit, așâ cum toate previziunile, 
programele și proiectele politice 
științific fundamentate, deduse din 
realitățile istorice și orientate po
trivit legităților obiective ale dez
voltării, au fost onorate de către 
partidul comuniștilor. Comunistul 
și realitatea vie, realitatea și ac
țiunea, deci, sînt concepute orga
nic sudate, aflate intr-o in
destructibilă comuniune. Clădin-

du-și. exemplul moral pe fapte, co
muniștii antrenează prin tot ceea 
ce fac marile energii ale poporului 
nostru, unindu-le intr-un unic șu- 

. voi de putere consacrat realizării 
programului revoluționar de con
strucție socialistă șt comunistă a 
patriei. Exploratori îndrăzneți și 
experimentați pe acest drum, re
ceptivi la tot ceea. ce este înaintat 
în epoca lor, pornind la acțiune 
totdeauna de la convingerile lor 
ferme, marxist-leniniste, cei care 
au aspirat la titlul de comunist 
s-au distins întotdeauna .nu numai 
prin capacitatea de a recepționa 
impulsurile vieții, ci și prin știința 
de a le influența și dinamiza, prin 
înțelepciunea lor de a fi mereu cu 
fața spre marile probleme ale so
cietății, ale timpului lor.

Comuniștii sînt oameni care por
nesc de la ei înșiși lupta de schim
bare revoluționară a omului demn 
de lumea pe care au visat-o, pe 
care o construiesc. O trăsătură care 
definește spiritul revoluționar al 
comunistului este că el nu se soco
tește un „model perfect", ci un om 
perfectibil, că înnoirile pe care le 
promovează trebuie, obligatoriu, să 
înceapă cu el. Comuniștii s-au afir
mat dintotdeauna drept militanți in
tegri, fermi, pentru echitatea so
cială — partidul, nostru comunist 
năseîndu-se tocmai din setea de 
dreptate a celor multi, a fost și 
rămine partidul dreptății și al e- 
chității — pentru solidaritate inter- 
naționalistă cu comuniștii din lumea 
întreagă, cu toți cei care luptă pen
tru progres, democrație și pace. 
Om între oameni, „comunistul de 
omenie" intruchipează adevăratele 
calități umane pe care le propune 
nouă, tuturor celor care edificăm 
pe pămîntul României o epocă nouă 
— comunismul.

cine-s eu?“ 
Acum, da!

După ce se „încălzise" bini
șor cu citeva pahare în plus, 
Ioniță Țăranu din satul Bu- 
noaica (Mehedinți), s-a împiep- 
toșat, nevoie mare : /’

— Știți voi cine-s eu 1
Văzîndu-1 în, starea în care 

află, vecinii l-au sfătuit să se 
culce.

— Eu să mă culc ? Habar 
n-aveți voi, cine-s eu.

Supărat foc că nu e luat în 
seamă, a intrat în ograda veci
nului său, Dumitru Burcu, a 
aprins un chibrit și a dat foc 
la căpița cu furaje. Flăcările au 
mistuit repede șl cîtiva stupi de 
albine. Au sărit vecinii, apoi tot 
satul și incendiul a fost locali
zat. Ioniță Țăranu nu-și mai 
află locul: trebuie să plătească 
o pagubă de peste 5 000 de lei. 
Acum îl știe tot satul. Și 
numai satul.

Neglijență 
scump 
plătită

Tractoristul Ioan Rotaru, 
la Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Podul Turcului, ju
dețul Bacău, a coborît de la vo
lan. Pentru a putea meșteri 
mai bine, s-a vîrit sub tractor. 
La un moment dat, nefiind asi
gurat, deși fusese oprit în pantă 
— acolo se produsese defecțiu
nea — tractorul a început s-o 
ia la vale. Surprins 
tractoristul a 
mortal.

Naiva 
de la

Inq. Cristian ANTONESCU

Nava petroliera „Dacia — de mare tonal Foto : Agerpres

Obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri

(Urmare din pag. I)

Te ascul-

din dotarea flotei maritime comerciale românești

i

sub el, 
accidentat

. . aștepta In Gara 
să tragă la peron tre- 
trebuia s-o ducă aca-
I. V.Tinăra 

de Nord 
nul care 
să, in Moldova. Deodată, se po
meni in față cu un tînăr, cam 
de virsta ei :

— Ce faci, Maricica ?
— Nu mă cheamă Maricica._
— N-are importanță. Te băd 

cam necăjită. Dar mal intîi să 
mă prezint : mă cheamă Mihai 
Mihai. De două ori Mihai. Dacă 
nu crezi, iți arăt și buletinul.

Din vorbă in vorbă, Mihai 
Mihai (așa îl cheamă) din Nicu- 
lești-Ilfov, i-a promis fetei că-i 
face rost de un post grozav, 
funcționară la o instituție unde 
are el „relații suspuse". Fata n-a 
mai luat trenul... A doua zi, Mi
hai Mihai a fost luat și reținut 
de miliție sub îtivinuirea de viol 
și furt, luîndu-i fetei toți banii 
pe care-i avea la ea. Nu era mai 
cuminte să fi luat ea trenul 1

Rubrică redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteil’

FAPTE
© OPINII

PROPUNERI
© SdS'CinilS actualului plan cincinal au fost îndeplinite la 

Fabrica de industrie locală „I.M.I.X.“-Agnita, județul Sibiu, Încă de 
Ia data de 1 noiembrie a.c. Pină la 31 decembrie a.c., colectivul nostru 
va realiza o producție suplimentară de peste 20 milioane lei, iar pînă 
la 31 decembrie 1975, valoarea acesteia va ajunge la 130 milioane lei. 
(Gheorghe Vladu, directorul Fabricii „I.M.I.X.“-Agnita, județul Sibiu).

© Utilizarea rațională 8 Parculul de mașini a permis co
lectivului de la secția de mecanizare a transporturilor și construcțiilor 
forestiere Hunedoara să economisească în acest an materiale și piese 
de schimb în valoare de 125 000 lei și peste 31 000 litri benzină. (Va- 
sile Grigoraș, muncitor).

© Aproape 500,000 kg dE?curi fier vechi au colectat și 
expediat oțelăriilor patriei, de la începutul anului și pînă în prezent, 
colectivele districtului 8 C.F.R. Chitila și întreprinderii de utilaje și 
piese de schimb din aceeași localitate. La acestea se adaugă alte can
tități de deșeuri metalice — 175 000 kg fier vechi, 75 000 kg fontă, 6 000 
kg plumb, 4 000 kg maculatură — strinse de muncitorii de la Depoul 
C.F.R. București-Triaj. (Zaharia Ciulei, pensionar, Chitila).

© 15 echipamente Pentru buldozere «-a angajat să reali
zeze peste plan pînă la 25 noiembrie a.c., în cinstea Congresului al 
XI-lea al P.C.R., colectivul secției utilaj terasier de la întreprinderea 
mecanică „Nicolina" din Iași. Inițiativa a fost lansată de comunistul 
Vasile Vrînceanu, care de cîțiva ani se numără printre fruntașii sec
ției în care lucrează. (Constantin Ripă, întreprinderea mecanică „Ni
colina" Iași).

© CdCCtiVUl sc'le^ de extracția Boldești-Scăeni, județul 
Prahova, întimpină marele forum al comuniștilor cu rezultate remar
cabile în muncă. Astfel, pînă în prezent, sarcinile de plan la produc
ția globală au fost realizate în proporție de 101,99 Ia sută, iar la pro
ducția-marfă — de 100,81' la sută ; s-au extras suplimentar peste 4 500 
tone țiței, peste 300 tone gazolină etc. Productivitatea muncii pe fie
care lucrător a fost depășită cu 2,22 la sută, iar cheltuielile la 1 000 
Iei producție-marfă au fost reduse cu 3,1 lei față de cît era planificat. 
(Ion Marinică, tehnician).

@ PG lOCUl fostei fabrici de cărămidă din imediata apropiere 
a cartierului Titan II, întreprinderea de salubritate București depozi
tează de luni de zile gunoiul menajer adus din centrul orașului. So
licităm consiliului popular să ia măsurile cuvenite pentru a se pune 
capăt stării de insalubritate a acestei zone. (Constantin Pîrjol, pre
ședintele comitetului de cetățeni, cartier Titan II, București).

Răspunzînd cerințelor și pre
ferințelor populației care îi so
licită serviciile, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni pune la 
dispoziția acesteia instrumente 
de economisire variate, printre 
care și OBLIGAȚIUNILE C.E.C. 
CU CÎȘTIGURI.

Obligațiunile C.'E.C. cu cîști
guri sînt instrumente de econo
misire „la purtător" (nenominal) 
și se emit în valori fixe de 200 
lei, 100 lei, 50 lei și de 25 lei.

Pentru sumele depuse pe obli
gațiuni, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă prin, tra
geri la sorți lunare, care au loc 
în ultima zi .lucrătoare a fiecărei, 
luni, cîștiguri - în bani cuprinse 
între 50 000 lei și 800 de lei. La 
fiecare tragere la sorți lunară se 
acordă cite 5 917 cîștiguri in va
loare de 5 749 000 lei, ceea ce 
înseamnă că anual numărul cîș- 
tigurilor acordate depunătorilor 
pe obligațiuni C.E.C. este de 
71 004.

Tragerea la sorți pentru luna ,

noiembrie a.c,, la care sînt in
vitați să participe toți cei inte
resați, va avea loc sîmbătă, 30 
noiembrie 1974, ora 13,30, în Ca
pitală (sala Clubului finanțe- 
bănci, str. Doamnei nr. 2).

Avantajelor caracteristice de
punerilor pe obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri Ii se adaugă avan
tajele generale ale economisirii 
la C.E.C. de care beneficiază toți 
depunătorii, indiferent de in
strumentul de economisire pe 
care îl folosesc. Astfel, ca și 
ceilalți depunători, posesorii de 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri 
beneficiază de : GARANȚIA 
STATULUI ASUPRA SUME
LOR DEPUSE, ACESTEA FI-' 
IND ORICÎND RESTITUITE 
LA CERERE, PĂSTRAREA SE
CRETULUI PRIVIND NUMELE 
DEPUNĂTORILOR ȘI OPERA
ȚIUNILE EFECTUATE, SCUTI
REA DE ORICE FEL DE IM
POZITE ȘI TAXE A DEPUNE
RILOR ȘI CÎȘTIGURILOR...

în județul Dolj

CRAIOVA (Prin telefon de la Ni- 
colae Băbălău). — De la tovarășul 
Ovidiu Răduică, directorul Direc
ției comerciale Dolj, am aflat că, de 
la începutul anului și pînă in pre
zent, volumul desfacerii cu amă
nuntul, prin comerțul de stat, a 
fost depășit, față de perioada si
milară a anului trecut, cu 279 mi
lioane lei, iar organizațiile comer
ciale din sistemul local al comer
țului de stat au obținut, peste pre
vederile de plan. 137 milioane lei. 
Concomitent cu creșterea conside
rabilă a volumului de desfacere a 
mărfurilor, a existat și există o 
preocupare permanentă pentru ex
tinderea și modernizarea rețelei co
merciale. Astfel, în acest an au 
fost date în folosință 21 de noi u- 
nităti comerciale, iar alte 22 unl-

tăti de desfacere ți alimentație pu
blică au fost modernizate. Demn de 
menționat este faptul că în acest 
an lucrătorii din rețeaua comer
cială s-au preocupat intens ți de 
modernizarea formelor de vînzare a 
mărfurilor. în prezent, autoservirea 
este introdusă la 46 de unități de 
desfacere, iar în sectorul alimen
tar, 50 la sută din volumul mărfu
rilor se desface prin această for
mă modernă. O atenție deosebită 
s-a acordat și diversificării produc
ției proprii în alimentația publică, 
prin realizarea unor numeroase sor
timente de preparate și semiprepa- 
rate, sporirea numărului de unități 
tip „Gospodina", de la două, cite 
existau în 1973 in Craiova, la șase 
unități.

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
in județele Ialomița și Alba

Concomitent cu recoltarea ultimelor suprafețe cu culturi tirzil, 
marea majoritate a tractoarelor de care dispun unitățile agricole au 
fost concentrate la executarea arăturilor de toamnă, lucrare care tre
buie încheiată cît mai repede. Din datele centralizate, în cursul zilei 
de ieri, la Ministerul Agriculturii rezultă că au fost arate 60 la sută 
din suprafețele prevăzute în întreprinderile agricole de stat și 69 la 
sută în cooperativele agricole. Timpul inaintat impune urgentarea aces
tei importante lucrări de care depinde in foarte mare măsură obținerea 
unor recolte sporite in anul viitor. Iată de ce specialiștii, conducerile 
unităților agricole trebuie să se afle permanent în mijlocul mecanizato
rilor, să-i sprijine pentru a spori viteza de lutru și a preveni orice aba
tere de la normele agrotehnice. în legătură cu desfășurarea arăturilor, 
redăm constatările corespondenților noștri, precum și aprecierile orga
nelor locale privind data terminării acestei importante lucrări în jude
țele Ialomița și Alba.

în cooperativele agricole din jude
țul Ialomița au mai rămas de arat 
70 000 hectare, lucrare ce urmează 
să fie încheiată în majoritatea uni
tăților în această lună și, în ansam
blu, în primele zile ale lunii viitoare. 
Avansate la executarea ogoarelor de 
toamnă sînt S.M.A. Făcăeni, care ară 
ultimele suprafețe, S.M.A. Plevna, 
Movila,,-Țăndărei, Gura Ialomiței, ca
re au realizat între 70 și 80 la sută 
din plan.

Ce se face pentru terminarea ară
turilor într-un timp cît mai scurt ? 
în comuna Vlad Țepeș, se înregis
trează o viteză zilnică de 120 hectare. 
Toate cele 23 tractoare lucrează din. 
plin. După cum ne asigură inginerul 
Ion Oprișan, președintele cooperati
vei, în 4—5 zile bune de lucru, cu 
ajutorul primit de la S.M.A. Grivița 
și Ciocănești, arăturile vor fi termi
nate. Merită evidențiată, totodată, 
preocuparea pentru valorificarea tu
turor cocenilor și eliberarea rapidă a 
terenului. Aici, 400 de cooperatori 
taie cocenii și îi transportă la capătul 
tarlalelor cu ajutorul unor sănii im
provizate.

Dar, în unele cazuri, redistribuirea 
tractoarelor nu pornește de la nece
sități. Sînt situații, cind, din cauză 
că unele cooperative nu au suficient 
teren eliberat, tractoarele sînt mu
tate foarte des de la o secție la alta. 
Și astfel se irosesc fără rost carbu
ranți, se pierde timp prețios. Este 
necesar ca organele agricole să spri
jine mai mult cooperativele agricole 
pentru a organiza echipe care să ur
genteze tăierea și transportul coceni-

lor, în așa fel înclt să se poată asl« 
gura front de lucru tractoarelor.

★
In județul Alba, organele județene 

au stabilit noi măsuri de intensifica
re a arăturilor pentru a putea fi 
Încheiate in 5—6 zile. In perioada ur
mătoare se va depăși ritmul zilnic 
planificat de 1 200 hectare, întrucit 
numărul tractoarelor repartizate la 
arat a crescut. Pe ansamblul județu
lui au fost efectuate arături pentru 
primăvară pe 23 000 hectare, repre- 
zentînd 81 la sută din plan. Multe 
cooperative agricole au încheiat ară
turile. Printre unitățile cu rezultate 
bune se numără cooperativele agri
cole din D'rimbar, Secășel, CUnța, 
Războienl, Fărău, Aiud II și altele, 
unde s-au grupat tractoarele pentru 
a putea fi supravegheate de șefii sec
țiilor S.M.A. și inginerii-șefi din co
operativele 
tractoarelor 
cîmp.

Sint însă 
liile de conducere și speoialiștii nu 
acordă atenția cuvenită acestei lu
crări, 
ză în 
Tiur,' 
Baltă 
trebuie să-și concentreze atenția or
ganele județene, luînd măsuri pen
tru ca ritmul arăturilor să se inten
sifice cit mal mult.

agricole. Alimentarea 
cu carburanți se face in

și unități în care consi-

Rezultate slabe se înregistrea- 
cooperativele agricole Ciugud, 
Cut, Valea Lungă, Cetatea de 
ți altele. Spre aceste unități

Lucian CIUBOTARU 
Ștefan DIN1CA 
corespondenții „Scînteii'?

in cartea de onoare & marii

tează, în cinstea Congresului, În
făptuirea prevederilor pe întregul 
cincinal. Iată o asemenea știre pri
mită de la Mircea Bunea.

— „în fiecare zi o faptă de mun
că deosebită in cinstea Congresului 
partidului" — aceasta este deviza 
sub care șe desfășoară în prezent 
întrecerea în județul Brăila. Și 
sînt nenumărate faptele de mun
că care vin să confirme en
tuziasmul și hărnicia brăilenilor în 
marea Întrecere în cinstea Congre
sului. Miercuri a fost rindul colec
tivului Fabricii Je confecții din 
Brăila să raporteze partidului înde
plinirea planului cincinal la pro
ducția globală. S-au creat astfel 
condiții ca, pină la finele anului 

.............................. să livreze 
valoare de

tului nostru Lucian Ciubotaru : „Ne 
pregătim Intens pentru creșterea 
producției âe materiale de con
strucții. în anii sare vin, prin im- 
plasarea centrului siderurgic la Că
lărași, șrașul nostru se 7a zxtinde, 
.numărul locuitorilor va crește pînă 
tn 1990 Ae 4 cri. Trebuie să con
struim locuințe, treșe, scoli, ipitale, 
cinematografe"..

— Ce fac In momentul de față 
constructorii de case prefabricate ?

— A intrat în funcțiune linia de 
panouri mari cu o capacitate de 
650 de apartamente pe an. întregul 
proces de producție este automati
zat. Ne preocupă, în același timp, 
calitatea produselor, fabricarea unor 
înlocuitori, începînd de astăzi, ju
mătate din producția de beton ce
lular autoclavizat va fi armată. 
Avantaje : noile materiale vor în-

locui pe cele clasice. Betonul celu
lar autoclavizat armat se asamblea
ză mai ușor, a mai rezistent, are un 
preț mai mic. De la începutul lunii 
noiembrie am organizat schimbul 3 
la secția de tuburi prefabricate de 
l 000 mm. în acest fel vom realiza 
peste 2 000 de tuburi în plus pe an. 
Și ca ultimă noutate — a început 
construcția viitoarei secții de tuburi 
de mare capacitate : grinzile, pilo
nii și alte prefabricate se execută 
în momentul de față în întreprin
dere.

O știre de Ia redactorul nostru 
Florea Ceaușescu, care ar putea 
să-i intereseze pe bucureșteni :

— Colectivul întreprinderii de 
sere Popești-Leordeni (București) 
raportează, în cinstea Congresului, 
că a realizat planul de producție 
pe anul 1974. Pe

întreceri

1975, colectivul de aici 
suplimentar confecții in 
800 milioane lei.

Un apel din Brașov, 
tăm Nicolae Mocanu :

— La întreprinderea chimică din 
Rișnov a intrat în probe tehnolo
gice instalația de auxiliari textili 
și de pielărie etapa întîi, prțma in
stalație de acest gen din țara noas
tră. Instalația a fost proiectată de 
IPROCHIM, pe baza unei tehnologii 
elaborate de Institutul central de 
cercetări chimice București. Insta
lația va funcționa cu materii pri
me românești. Utilajele au fost asi
gurate în marea lor majoritate din 
tară. Instalația de auxiliari textili 
și de pielărie este cel de-al 35-lea 
obiectiv industrial realizat în jude
țul Brașov de la începutul anului. 
Printre celelalte obiective industria
le amintim fabrica de oxigen de la 
Combinatul chimic Făgăraș, noi 
capacități la întreprinderile de 
tractoare, autocamioane, la „Elec- 
troprecizia" Săcele etc.

La întreprinderea de materiale 
de construcții din Călărași, maistrul 
Dumitru Dobrin, secretarul comite
tului de partid, relata coresponden-

cele 142 ha de

Intr-una din secțiile întreprinderii „Unio" din Satu-Mare Viorel SALAGEAN

„primăvară permanentă" a realizat, 
în medie la hectar, peste 140 tone 
legume și verdețuri. De precizat că 
ciclul doi de producție din sere este 
abia la început. Se preconizează ca, 
pină la finele anului, să se obțină 
însemnate cantități de tomate și 
ardei gras peste plan.

Vă amintiți, desigur, că în pri
măvara acestui an la Alexandria a 
început să producă o modernă fa
brică de rulmenți. Care sint cele 
mai importante realizări pe care 
tinărul și harnicul colectiv de aici 
le închină Congresului ? Transmite 
corespondentul nostru, Ion Toader:

— In primul rind, aș aminti fap
tul că întreprinderea a atins para
metrii proiectați cu 6 luni mâi de
vreme față de termenul stabilit 
inițial, iar indicele de utilizare a 
mașinilor este de peste 85 la sută. 
Aceasta a făcut posibil, după cum 
apreciază tov. Constantin Furtună, 
directorul unității, ca in 10 luni ale 
anului colectivul să obțină un 
plus de aproape 4 milioane lei 
la producția globală și de peste 2 
milioane lei la producția-marfă, de
pășind, în același timp, și planul la 
export cu 4 la sută. Mai mult, în
cepînd cu acest trimestru, 70 la sută 
din rulmenții fabricați aici sînt li
vrați peste hotare, fiind cunoscuți 
în peste 15 țări de pe patru conti
nente ale globului. O muncă susți
nută, cu bune rezultate, se desfă
șoară și in direcția ridicării pregă
tirii profesionale a tînărului colec
tiv. 1 500 de tineri sînt gata pregă
tiți pentru a începe lucrul la vii
toarele capacități.

Un mod comunist de a gîndi, un 
mod comunist de a acționa. La fel 
ca în întreaga țară, oamenii nu pre
cupețesc nimic pentru a stoarce 
timpului prezent întreaga încărcă
tură de util, acționează ferm, cu 
simțul perspectivei, plini de răs
pundere pentru pregătirea viitoa
relor succese.
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O CONSECVENTĂ POLITICĂ DE DEZVOLTARE
ARMONIOASĂ A TUTUROR JUDEȚELOR ȚĂRII

- Industrie modernă 
■ Orașe înfloritoare 
* Condiții superioare 
pentru împlinirea 
iersonalitătii umane
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BISTRIȚA X vedere de ansamblu a noii platforme Industriale, In continuă dezvoltare

DÎMBOVIȚA  —1 |  BISTRIȚA-NĂSĂUD
Potrivit hotărîrilor Congresului al X-Iea al P.C.R., în anii ac

tualului cincinal — prin continuarea fermă a politicii de industria
lizare socialistă, însoțită consecvent de îmbunătățirea repartizării 
forțelor de producție pe teritoriul țării — industria s-a dezvoltat în 
proporții din ce în ce mal mari șl în județele rămase în urmă din 
punct de vedere economic. O dovadă concludentă : numărul jude
țelor care vor obține o producție industrială de peste 10 miliarde 
lei fiecare va crește la 21 în 1975, față de 9 în 1970, Este o excep
țională realizare a politicii partidului nostru, o nouă și importantă 
etapă în lichidarea decalajelor moștenite din trecut în dezvoltarea 
industriei pe teritoriul țării.

Printre eiectele sociale cele mai importante ale acestei poli
tici trebuie relevate creșterea numerică a clasei muncitoare în aceste 
județe, consolidarea bazei economice a deplinei egalități a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de naționalitate — egalitate pe planul 
condițiilor materlal-economice de viață, pe planul posibilităților de 
instruire și de valorificare a aptitudinilor creatoare.

Iată prezentate, succint, cîteva localități și județe ale țării — 
înainte mai puțin dezvoltate — în cadrul cărora, cu deosebire în 
cursul actualului cincinal, au fost construite puternice platforme 
industriale. Sînt localități și județe care, în continuare, în lumina 
prevederilor din proiectele de Program și de Directive, vor cunoaște 
o amplă dezvoltare economică și socială.

• în actualul cincinal, 
fondurile de investiții alo
cate de către, stat jude
țului Dîmbovița sînt de
2.7 ori mai mari decit cele 
din cincinalul anterior. Pe 
un teritoriu care reprezintă
1.8 la sută din suprafața 
țării și pe care trăiește 2,2 
la sută din populație, in
vestițiile alocate pentru 
creșterea potențialului eco
nomic și dezvoltarea social- 
culturală a județului în ac
tualul cincinal sînt egale cu 
tot ce s-a realizat intr-un 
an, în întreaga țară, cu 
două decenii în urmă.

t
• Pe platforma Tîrgovlș- 

te au fost ridicate în anii 
cincinalului trei mari uni
tăți ale industriei româ-

oțeluri aliate,, întreprinde
rea de strunguri, întreprin
derea de surse electrice 
„Romlux".

• De trei ori mai mare 
va fi producția obținută de 
industria dîmbovițeană în 
1975, comparativ cu 1968.

® 40 000 de noi locuri de 
muncă au fost create înce- 
pînd din 1968. In 1974, în 

■ industria județului lucrau 
cu 75 la sută mai mulți oa
meni ai muncii decit în 
1965. In urma aplicării re
centei hotărîri a conducerii 
partidului privind majora
rea retribuțiilor, populația 
județului va beneficia, la 
nivelul unui an, de venituri 
suplimentare în valoare 
de 460 milioane Iei. Co

de stat desface

astăzi de peste 3 ori mai 
multe mărfuri decit in 1960. 
în perioada 1960—1974 au 
fost construite circa 15 000 
de apartamente.

® în anul 1980 producția 
globală industrială a jude
țului va fi de 2,4 ori mai 
mare decit în 1974. Dacă in 
1975 producția globală in
dustrială pe un locuitor va fi 
de 25 000 lei, în 1980 aceasta 
se va ridica la 39 500 lei. 
Se preconizează pentru pe
rioada 1976—1980 o creștere 
cu aproape 25 000 a numă
rului locurilor de . muncă. 
Urmează să se construiască 
din fondurile statului 
15 460 apartamente. în anul 
1980 volumul desfacerilor 
de mărfuri va spori cu cir
ca 60 la sută față de 1975.

TIRGOVIȘTE: aspect exte
rior al întreprinderii de oțe
luri aliate situată pe noua plat

formă Industrială

La marea adunare popu
lară care a avut loc în 
luna trecută în orașul Bis
trița, secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, arăta : 
„De fapt, se poate spune 
că Bistrița, și în general 
județul Bistrița-Năsăud, 
de abia în cincinalul 1971— 
1975 s-a înscris pe orbita 
Industrializării socialiste". •

• In 1970, județul reali
za în industrie o producție 
de circa 800 milioane lei, 
iar la sfirșitul acestui cin
cinal valoarea acesteia va 
însuma aproape 2 miliarde 
lei.

o Pe noua platformă in
dustrială din Bistrița s-au 
construit întreprinderea de 
utilaje pentru industriile 
materialelor de construcții

și refractare, adevărat pio
nier al acestei ramuri în 
județ; întreprinderea de 
produsa nețesute „Nettex“, 
unitate care a luat ființă în 
urma recomandărilor tova
rășului Nicolae Ceaușeșcu ; 
Complexul de prelucrare' a 
lemnului, unde — potrivit 
proiectului de Directive ale 
celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. — profilul uni
tății se va îmbogăți cu noi 
capacități, îndeosebi pen
tru producția de mobilă ; 
întreprinderea de sticlăria 
pentru articole de menaj.

o In 1980, județul Bis- 
trița-Năsăud urmează să 
realizeze o producție in
dustrială de 5 ori mai mare 
față de 1975. „Bistrița va 
crește din punct de vedere 
industrial asemeni lui Făt-

Frumos, care creștea în- 
tr-o lună cît alții într-un 
an“ — spunea secretarul 
general al partidului la ma
rea adunare populară din 
acest oraș.

• în cincinalul următor, 
in județ se vor realiza in
vestiții de aproape 4 ori mai 
mari decit în actualul cin
cinal și se vor construi 
peste 30 noi întreprinderi 
industriale, precum și im
portante obiective social- 
culturale.

De la reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială, în 
județ s-au dat în folosință 
peste 4 500 apartamente. In 
viitorul cincinal se vor con
strui peste 10 000 noi apar
tamente, 197 săli de felasă, 
peste 3 200 locuri în inter
nate și multe altele.

S' 7 a<ț jSSnwr

SĂLAJ
• In ultimii zece ani. In Zalău, 

orașul de reședință a județului 
Sălaj, s-a construit o puternică și 
modernă platformă industrială. 
Dacă în 1970 ponderea •industriei 
construcțiilor de mașini reprezenta 
doar 7,5 la sută în producția indus
trială a Sălajului, în anul Congre
sului al XI-lea al P.C.R. aceasta se 
ridică la 35,2 la sută. O singură 
unitate — întreprinderea de con
ductori electrici emailați — produce 
în acest 'an tot atît cît realiza între
gul județ în anul 1970. în 1974, în 
numai 17,5 zile, industria din Sălaj 
realizează producția — exprimată 
valoric — înregistrată de județ în 
anul 1950.
• Numai tn Zalău s-au con

struit, tn patru ani din actualul cin

cinal, aproape 2100 noi aparta
mente.

O In perioada 1976—1980, valoa
rea investițiilor destinate industriei 
județului va fi de 5 ori mai mare 
decit in actualul cincinal. Se vor 
construi încă 11 întreprinderi, iar 
cele existente se vor extinde și mo
derniza. Producția industrială a ju
dețului va crește în viitorul cinci
nal într-un ritm mediu anual de cir
ca 38 la sută. în 1980, numărul lu
crătorilor ocupați în Industrie și ac
tivități neagricole va ajunge la cir
ca 30 000. In județ vor apărea două 
noi ramuri industriale : chimia și 
metalurgia. Se vor construi, de ase
menea, încă 9 000 de apartamente.

DE LA 1 IANUARIE ‘
LA 1 NOIEMBRIE 1974,
ÎN ORAȘELE NOASTRE |

70 000 de familii 

în casă nouă

OLT

BOTOȘANI
® în actualul cincinal au fost alo

cate de către stat fonduri de in
vestiții de peste 3,2 miliarde lei 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție pe teritoriul județului.

0 în anii 1971—1975 produc
ția industrială a județului Bo
toșani se dublează. In acest an, din 
totalul populației ocupate, 13,4 la 
sută lucrează în industrie și con
strucții, față de numai 4,9 la sută 
în 1960. »

® Din 1968 și pînă în prezent s-au 
construit aproape 5 000 de aparta
mente în orașe și peste 7 000 de 
case noi în satele județului, spitale 
cu 3 579 paturi și peste 100 de școli.

O Producția globală industrială va 
spori în cincinalul următor de 3,1 
ori, într-un ritm mediu anual de 
25,4 la sută, depășind în anul 1980 
10 miliarde lei. Circa 54 la sută va 
fi ritmul mediu anual de creștere 
a producției în construcția de ma
șini. Chimia — o noutate în eco
nomia județului. Industria ușoară 
va realiza în 1980 o producție de 
peste două ori mai mare decit în 
1975. La sfirșitul anului 1980, în 
totalul producției industriale și a- 
gricole, industria va deține 74 la 
sută, față de 44 la sută cît se pre
vede pentru 1974. Producția indus
triei electrotehnice botoșănene va 
fi de peste 3 miliarde lei, adică tot, 
atît cit va fi producția industrială 
a întregului județ in 1975.

0 Vor fi create aproape 28 000 noi 
locuri de muncă. Două noi orașe 
vor apărea pe harta județului : Bu- 
cecea și Ștefănești. Vor fi con
struite 10 480 apartamente noi, peste 
6 300 lacuri în creșe și grădinițe și 
201 săli de clasă. Volumul desfa
cerii de mărfuri către populație va 
spori cu 50 la sută.

Pînă la 1 noiembrie, circa 70 000 
de familii s-au mutat în casă nouă! 
Peste 41 000 — în locuințe construi
te din fondurile statului ; aproape 
29 000 — în apartamente proprie
tate personală, construite cu spri
jin de la stat. Acest bilanț — pro
vizoriu, căci pînă la sfirșitul 
anului se va rotunji considerabil, 
trecînd de 114 000 de apartamente 
— vine să se adauge zestrei edili
tare existente : în perioada 1945— 
1973 au fost construite din fondu
rile statului și ale populației peste 
3 900 000 de locuințe, ceea ce În
seamnă că, practic, mai mult do 
jumătate din populația țării locu
iește în casă nouă. Cu suta de mii 
de apartamente ale anului in curs, 
cu cele 130 000 planificate in 1975 
și, îndeosebi, cu cele 3—3,5 mili
oane locuințe prevăzute pen
tru perioada 1970—1990 va fi «olu-

ționată, în linii generale, așa cum 
se spune în documentele progra
matice ale Congresului al XI-lea, 
problema spațiului locativ — una 
dintre cele mai grele și mai Împo
vărătoare moșteniri ale trecutului.

— a cărui bunăstare constituie o- 
biectivul fundamental al politicii 
partidului, țelul tuturor eforturilor 
societății noastre.

Nu numai în Capitală, ci șl 
in alte mari orașe ale țării au

liOG LA CEL MAI VAST P 
CONSTRUCȚII DE LO

DIN ISTORIA ȚĂRII

Altfel spus, orașele, dar și satele 
țării vor continua să-și schimbe 
radical Înfățișarea, să se moderni
zeze într-un ritm accelerat. Este o 
realitate care subliniază încă o 
dată grija permanentă ■ față de om 

 I

continuat să se dezvolte cartierele 
existente (Steagul roșu și Hărman- 
Zizin din Brașov ; Craiovița nouă 
din zona industrială a Cralovei ; 
Dărmănești din Piatra Neamț ; zo
nele de nord și vest din Ploiești etc.),

punîndu-se temeliile altora noi Sn 
șesul ieșean al Bahluiului, pe dea
lurile Hunedoarei și pe multe alte 
meleaguri. Noile capitale de județ, 
pină mai ieri liniștite așezări cu 
aer provincial, îmbracă și ele 
haina cuvenită unor centre politi
ce și administrative : Slobozia, Bis
trița, Focșani sînt doar cîteva din
tre acestea. Dar se construiește, 
în același ritm susținut, și în loca
litățile care nu sînt reședință de 
județ. în orășelele miniere din Va
lea Jiului, în cele din Maramureș 
(Secu, Baia Borșa, Baia Sprie, 
Cavnic), in mult cîntatul Sighet, in 
Făgăraș, Bacele, Codlea și Rupea, 
în Mizil se -profilează siluetele a 
tot mai multe blocuri moderne, 
care conferă acestor localități as
pectul unor veritabile așezări ur
bane.

• Producția anului 1950 se reali
zează în acest an in județul Olt în 
numai 11 zile. în 1975, producția 
globală va fi de 2,7 ori mai mare 
decit la sfirșitul cincinalului trecut. 
La ora actuală, industria este ra
mura conducătoare in economia ju
dețului, participind cu 68 la sută la 
producția materială.

® Dacă în județ, în 1960, erau nu
mai două unități de însemnătate 
republicană, astăzi", numărul lor a 
ajuns la 15.

• în 1974 lucrează în unitățile 
economice de stat de trei ori mai 
mulți oameni ai muncii decit în 
1965. în actualul cincinal, numai în 
industrie s-au creat peste 18 000 noi 
locuri de muncă.

• în acest cincinal s-au construi! 
peste 7 000 apartamente, o policli
nică și un spital, un hotel, licee și 
școli generale.

e Județul Olt va cunoaște în con
tinuare și în anii 1976—1980 o dez

JULCEA; noul centru

voltare în ritm înalt, producția glo
bală industrială urniind să ajungă 
la peste 20 de miliarde lei, iar pro
ducția industrială pe un locuitor la 
circa 35 000 lei.

o La sfirșitul anului 1980, speci
ficul județului îl va constitui o pu
ternică și modernă industrie meta
lurgică și constructoare de mașini. 
Producția globală industrială va fi 
de 2,1 ori mai mare decit cea reali
zată in prezent.

o Volumul investițiilor va crește 
cu peste 3 miliarde lei In cinci
nalul viitor.

o Numărul lucrătorilor angrenați 
!n producția industrială va spori cu 
peste 17 000.

O Vor fi construite 7 236 aparta
mente din fondurile statului, 1400 
de locuri în cămine muncitorești, 
630 locuri in spitale, 400 de locuri 
în cămine, 4125 locuri în creșe și 
grădinițe, 2656 locuri în internate, 
208 săli de clasă, un cinematograf 
cu 600 locuri ș.a.

al orașului. Arhitectura modernă a noilor edificii — blocuri de locuințe, magazine, instituții de cultură — întinerește înfățișarea bătrinului port dunărean Fotografii; S. Cristias
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• Sub egida Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R. și a In
stitutului de studii social-politice 
de pe lingă C.C, al P.C.R. a apă
rut volumul „Sătmărenii în luptă 
pentru socialism". Ilustrînd princi
palele etape ale marilor transfor
mări revoluționare petrecute în ju
dețul Satu-Mare în anii construc
ției socialiste, lucrarea evidențiază 
rolul organizațiilor de partid, acti
vitatea rodnică a colectivelor de 
oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — desfășurată pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii, în
florirea culturii și artei, în slujba 
ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc. (Oc
ta v Grumeza).
• Secția de propagandă a Comitetu
lui județean de partid Argeș a editat 
un documentar economico-social, 
care-și propune să popularizeze in 
rîndul maselor — prin texte, cifre, 
grafice și fotografii — dezvoltarea e- 
conomico-socială a județului în cin
cinalul 1976—1980. Documentarul 
mai cuprinde extrase din proiecte
le de Program și de Directive' ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
fragmente de articole din revistele 
social-politice, din ziarele coti
diene. (Gh. Cîrstea).

• Sub titlul „Maramureșul pe 
verticala a 3 decenii", la Baia 
Mare a ieșit de sub tipar o lucrare 
care consemnează principalele mo
mente ale dezvoltării social-econo- 
mice și cultural-științifice a Ma
ramureșului — străveche vatră de 
civilizație românească. Editată cu 
participarea unui larg colectiv de 
specialiști, lucrarea prezintă o ima
gine sugestivă a bilanțului de 30 de 
ani al economiei, a dinamicei dez
voltări viitoare a județului în lu
mina documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. (Gheorghe Susa).

Dlhl TOATĂ INIMA, 
PARTIDULUI IUBIT

o Momente emoționante în 
nitățile și detașamentele de pio
nieri : au fost primiți în orga
nizația revoluționară a copiilor cei 
mai buni școlari din clasele a Il-a 
ale școlilor generale. Zeci și zeci 
de mii de copii, cu mina strinsă pe 
drapelul tricolor al patriei, au 
rostit cu hotărîre jurămîntul 
solemn al pionierilor' și au primit 
cravata roșie cu tricolor. Pretutin
deni în țară, primirea ini organiza
ția de pionieri a .;,generației Con- ' 
greșului al XI-lea al partidului" 
s-a desfășurat la locuri istorice le
gate de lupta poporului nostru 
pentru libertate și independență, la 
monumente dedicate eroilor pa
triei, muzee și monumente amin
tind momențe importante din lupta 
clasei muncitoare, în frunte cu co
muniștii.

o Sub genericul „Omagiu Con
gresului al XI-lea“ se înmănun
chează o amplă suită de manifes
tări politico-educative și cultural- 
artistice ce se desfășoară în cinstea 
Congresului al XI-lea al partidu
lui în organizațiile pionierești din 
județul Buzău. La deschiderea fes
tivă a manifestărilor ce au avut 
loc la casa de cultură a sindicate
lor a participat tovarășul Ion Sîrbu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, care a vorbit pio
nierilor despre viitorul de aur al 
patriei, așa cum este prefigurat în 
proiectul de Program al Partidului 
Comunist Român. în încheierea 
manifestării, spectacolul omagial 
„Congresului cîntare" a reunit o 
serie de formații corale, de dan
suri, precum și soliști vocali și in

U-

Manifestări
Excelenței Sale

Domnului WALTER SCHEEE
Președintele Republicii Federale Germania

in cinstea Ascultăm rezonanțeleAscultăm rezonanțele 
profunde

BONN
Profund întristat de vestea catastrofei aeriene ce a avut loc pe 

aeroportul din Nairobi, exprim Excelenței Voastre șl familiilor îndoliate 
sincerele mele condoleanțe și sentimente de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

«trumentiști ce activează în cercu
rile pionierești din județ. Cu a- 
celași prilej 
expoziția de 
lărie fericită".

o în aceste 
marelui forum 
nierii mehedințeni 
ample acțiuni care se desfășoară 
sub genericul : „Un pom, o floare, 
pentru patrie și partid". în parcu
rile din județ și la sediile unități
lor și instituțiilor se plantează sim
bolic cite 30 de pomi ornamentali 
și 11 trandafiri — semn al cinsti
rii celor două mari evenimente din 
acest an : a 30-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului. S-au plantat 
pînă acum 7 200 pomi ornamentali 
și 1 600 trandafiri. Un buchet pen
tru Congresul partidului. (Virgil 
Tătaru).

a fost deschisă șl 
artă plastică „Copi- 
(Mihai Bâzu).
zile premergătoare 

al comuniștilor, pio- 
participă la

SESIUNI ȘTIINȚIFICE, 
CONCURSURI, 

DEZBATERI
• Baza de cercetări științifice 

din Timișoara a Academiei Repu
blicii Socialiste România a organi
zat o sesiune de comunicări la care 
au participat oameni de știință, 
cercetători, cadre didactice din in
stitutele de cercetări și învățămîn- 
tul superior din orașul de pe Bega. 
Comunicările prezentate s-au axat 
pe contribuția cercetării științifice 
timișorene în domeniul chimiei, 
construcțiilor civile și industriale, 
sudurii, agriculturii, medicinei, 
matematicii, filologiei și științelor 
sociale. Au fost abordate, de ase
menea, aspecte ale integrării învă- 
țămîntului cu cercetarea și produc
ția. (Cezar Ioana).

• Sub genericul „Fundamentarea 
științifică a activității 
pagandă", la Sibiu 
șurat o sesiune de 
organizată în cinstea 
lui al XI-lea al 
de Comitetul județean 
Sibiu, în colaborare cu Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" și școala interjudețea
nă de partid Brașov. Sesiunea la 
care au participat secretari ai co
mitetelor județene, municipale și 
orășenești din județele Brașov, Co- 
vasna, Dîmbovița, Harghita. Pra
hova și Sibiu, precum și cadre de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
și-a propus, printre alte obiective, 
sintetizarea rezultafelbr tebfetice' 
și practice ale cercetării științifice; 
în - domeniul propagandei și stabi
lirea unor modalități concrete pen
tru aplicarea lor în activitatea cu
rentă, buna organizare a acțiunilor 
de mobilizare a oamenilor muncii 
la înfăptuirea Programului P.C.R.

o în județul Argeș au loc în a- 
ceste zile întîlniri ale oamenilor 
muncii cu delegați la Congres, cu 
activiști de partid, de stat și con
ducători de întreprinderi, în care 
sint supuse dezbaterii teme izvorîte 
din documentele ce vor fi aprobate 
de forumul comuniștilor. O astfel 
de întilnire a avut loc la întreprin
derea textilă din Pitești, , unde 
tovarășa Elena Mateescu, președin
ta comitetului județean al femeilor, 
și Maria Dulică, maistru textilist, 
delegate la Congres, au vorbit 
muncitoarelor din fabrică despre 
dezvoltarea viitoare a țării în lu
mina documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. De asemenea, la 
clubul elevilor din Pitești, tovară
șul .Ion Dicu, secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R., de
legat la Congres, a vorbit tinerilor 
pe tema : „Să trăim și să muncim 
în chip comunist". (Gh. Cirstea).

de pro- 
s-a desfă- 
comunicări, 

Congresu- 
partidului 

de partid

• La Iași a avut loc o amplă ma
nifestare dedicată Înaltului forum 
al comuniștilor : simpozionul cu 
tema „Arta în slujba idealurilor 
socialismului t și comunismului. 
Programul partidului temelie în 
formarea conștiinței socialiste", la 
care au participat peste 300 de 
membri ai colectivelor artistice de 
la Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri", Opera română și Teatrul 
pentru copii și tineret din locali
tate.

o Stabilindu-șl drept scop antre
narea unui număr cît mai mare de 
tineri la acțiuni patriotice, con
cursul „Săptămîna hărniciei" a 
prilejuit o amplă confruntare între 
organizațiile comunale și orășenești 
ale U.T.C., pentru sprijinirea reali
zării sarcinilor de producție în în
treprinderi industriale și unitățile 
din agricultură. Dintre acțiunile 
întreprinse s-au remarcat cele de 
la IMAIA, IUP și întreprinderea 
de construcții-montaje din Boto
șani, în care tinerii au colectat în
semnate cantități de metale vechi, 
precum și cele din comunele Avră- 
meni, Durnești, Dîngeni și Coțuș- 
ca, unde tinerii și-au adus un aport 
substanțial Ia recoltarea și depo
zitarea culturilor de toamnă. (Mihal 
Munteanu).

EXPOZIȚII, SPECTACOLE
• „Grafica românească contem

porană" este intitulată expoziția 
deschisă la Casa de cultură a sin
dicatelor din Zalău, județul Sălaj. 
Cele 32 de lucrări expuse fac par
te din colecția de artă plastică a 
Muzeului de istorie și artă din lo
calitate. Autorii operelor expuse, 
dintre care i-am notat pe Iosif 
Bene, Viorica Cristea, Cenan Cor
nel și Mircea Vremir, ne prezintă 
semnificative aspecte din istoria 
clasei muncitoare din 
imagini de muncă și 
(Gheorghe Rusu).

O în sala artelor din 
Vîlcea a fost inaugurată 
sântă expoziție, în care sint prezen
tate principalele realizări în dome
niul modernizării producției, al 
introducerii noului în industria ju
dețului. Mostrele, tablourile sinop
tice, machetele și fotografiile ex
puse sintetizează cele mai de seamă 
succese in domeniile invențiilor, 
inovațiilor, autodotării, organizării 

, producției și a muncii din marile , 
întreprinderi vîlcene. (Ion Stanciu).

' o Joi seara, pe scena Teătrullii*' 
■„Mihai Eminescu" din Botoșani a 
fost prezentată în premieră pe 
țară piesa „Omul cu piciorul ban
dajat", de Francisc Munteanu, pie
să inspirată din lupta comuniștilor 
români pentru înfăptuirea insurec
ției din August 1944 și eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă. 
Aceasta este a treia premieră a 
teatrului botoșănean în actuala sta
giune artistică.

o „Realitatea — supremul argu
ment al artei" se intitulează expo
ziția omagială deschisă joi dimi
neața la Galeria de artă din Bra
șov. Expoziția, dedicată celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, pre
zintă lucrări semnate de artiști 
plastici brașoveni. în cadrul acelo
rași manifestări, Casa de cultură 
din Făgăraș a inaugurat un ciclu 
de conferințe și simpozioane consa
crate politicii externe a Româniți. 
De asemenea, la Casa de cultură din 
Săcele a avut loc o seară de poezie 
consacrată apropiatului eveniment 
istoric din viața partidului și po
porului român Congresul al 
XI-lea.

România, 
peisaje.

Rîmnicu- 
o intere-

în epoca noastră, 
larg deschisă contac
tului și prețuirii reci
proce între popoare, 
arta muzicii are meni
rea de a contribui și 
ea la împlinirea aces
tui nobil țel al omeni
rii. Dintotdeauna mu
zica a pus în evidență 
imensele resurse de 
sensibilitate și de fru
mos existente in spiri
tualitatea popoarelor. 
Arta sunetelor — cum 
.spunea Enescu — este 
vibrația care pornește 
din suflet și caută să 
grăiască sufletelor. 
Dacă vocația comuni
cării a constituit do
minanța artei preclasi
ce, clasice, romantice 
și moderne, de la Mon
teverdi la Beethoven, 
de la Bach la Berlioz, 
de la Schubert la 
Wagner, de ,1a Debussy 
la Enescu, Bartok sau 
Șostakovici, secolul 
XX a pus cu deose
bire în prim-plan ca
racterul de mesaj u- 
man al muzicii. In i- 
mensa convergență de 
valori și tendințe exis
tente pe plan mondial, 
particularitățile etice 
și estetice au ieșit tot 
mai mult în evidență ; 
iar tocmai această ex
cepțională diversitate 
demonstrează capaci
tatea limbajelor muzi
cale de pretutindeni 
de a se întregi și in
fluența, de a pune în 
relief noi modalități 
de exprimare a aspi
rațiilor umane. Per
spectiva contemporană 
asupra muzicii univer
sale ne prilejuiește

recunoașterea cu emo
ție a locului important 
pe care-1 ocupă muzi
ca românească în cir
cuitul valorilor.

Am fost și sîntem 
martorii unei evoluții 
cu totul excepționale 
care a avut loc în ul
timele decenii. Vedem 
clar cum liniile direc
toare ale acestei dez
voltări tind spre crea
ții de mare preț pen
tru cultura româneas
că, pentru arta patriei 
noastre. Compozitorul 
român știe că arta cul
tă și arta populară for
mează, într-o viziune 
istorică, un întreg u- 
nitar, că procesul de 
îmbogățire a artei con
temporane absoarbe 
continuu esențe și seve 
ale tezaurului folclo
ric, ale unei expresi
vități specifice care 
răsare din îndelunga
te acumulări, din con
tururi ce oglindesc în
săși istoria veche și 
nouă de pe aceste me
leaguri. De aici reiese 
poziția militantă a 
compozitorului român, 
însemnate creații a- 
parținînd tuturor ge
nurilor muzicii reflec
tă cu pregnanță un a- 
nume mod de a gîndi, 
o imaginație creatoa
re specifică, o caldă 
aplecare către zonele 
liricului, ale expresiei 
echilibrate, profunde, 
care respiră aerul ba
ladelor și cîntecului 
lung, dar și vigoarea 
dansurilor, a întregii 
exuberanțe dată de o 
dinamică psihică de 
neconfundat în toate

planurile și registrele 
muzicii universale. A- 
ceasta este, fără în
doială, o constantă a 
muzicii românești, con
secință directă a linei 
adînci angajări a mu
zicianului în viața 
patriei socialiste. Pen
tru ca arta să-și am
plifice ecoul în con
știința maselor, com
pozitorul român este 
chemat să se angaje
ze într-un dialog tot 
mai fertil cu marele 
public căruia îi adre
sează întreaga sa crea
ție. Acest adevăr 
fundamental pentru 
existența și rostul mu
zicii în viața omului, 
în viața națiunii noas
tre care edifică o o- 
rînduire superioară, 
socialistă și comunistă, 
este cuprins în orien
tarea generală a crea
ției noastre artistice, 
drept ’care, pe drept 
cuvînt, este subliniat 
atît de convingător în 
documentele Congre
sului al XI-lea al 
partidului ca fiind, 
pentru fiecare dintre 
noi, o chezășie pentru 
frumoasele perspective 
ale înfloririi 
românești. O 
muzicală în 
va simți 
pulsul 
neității, care va oglin
di spiritualitatea po
porului nostru va fi 
•ascultată, înțeleasă, în
drăgită, va aparține 
cu adevărat iubitori
lor de artă.

Wilhelm BERGER

A apărut „Era socialistă"
nr. 22/1974

în deschidere este publicat edito
rialul ; Al XI-lea Congres al parti
dului. în continuare sînt inserate 
articolele : Cerințe ale întăririi con
trolului

, actuală, de ILIE VERDEȚ ; 
voltarea economico-socială pe baza tia literâr-arțiștică sînt 
planului național ȚMIL '.l'ZȚl. _____,
DRĂGANESCU ; Conducerea șțiin- condiție pentru oglindirea'escnțeL'1

- țiflcă a tuturor domeniilor de âcti- --------
vitate, de PETRE BLAJOVICI'; Soi 
clalismul — viitorul întregii ome
niri, de TRAIAN CARACIUC și 
CONSTANTIN FLOREA ; Femeile, 
forță remarcabilă a construcției 
noastre socialiste și comuniste, de 
LINA CIOBANU ; Tineretul și vii
torul comunist al patriei, de ION 
TRAIAN ȘTEFĂNESCU ; Imperati
vele dezvoltării și cercetarea știin
țifică, de IOAN URSU ; Direcții 
ale cercetării în științele sociale, de 
MIHNEA GHEORGHIU ; Democra
ția socialistă și cultura, de S. STA- 
NESCU ; Programul partidului și 
dimensiunile culturii, de DUMITRU

economico-social în etapa
Dez-

GHIȘE. La rubrica CONSULTAȚII 
este publicat articolul Creșterea ro
lului conducător al partidului in 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, de ANDREI SIDA și 
ION DELENESCU. La rubrica Crea-

socială pe baza tia literar-artiștica sint grupate, 
unic, de EMIL sub titliil Conștiința revoluționară,

vieții, contemporane, articolele : Po
liticul — o zonă fecundă de inspi
rație, de ALEXANDRU ANDRI- 
ȚOIU, și Răspunderile conștiinței 
revoluționare, de OV. S. CROH- 
MALNICEANU. La rubrica DIN 
MIȘCAREA COMUNISTA SI MUN
CITOREASCĂ MONDIALĂ este in
serat sub titlul Pentru o democra
ție avansată, pentru o Franță so
cialistă ! textul prescurtat al rapor
tului prezentat de GEORGES MAR- 
CHAIS la Congresul al XXI-Iea ex
traordinar al Partidului Comunist 
Francez. Revista mai cuprinde ru
brica REVISTA REVISTELOR.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
I BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a proclamării independenței Re
gatului Cambodgia, Excelența Voastră mult respectată a binevoit să-mi 
adreseze felicitări și urări foarte călduroase, Împreună cu asigurările 
sprijinului ferm acordat de către marele popor român, gloriosul său 
partid și eminentul său guvern, luptei duse de poporul cambodgian îm
potriva imperialiștilor și lacheilor lor, pentru eliberarea totală a patriei 
cambodgiene.

în numele poporului cambodgian, al F.U.N.C., al G.R.U.N.C. și al 
meu personal, vă rog să binevoiți a accepta profundele noastr.e mulțu
miri. Sprijinul dumneavoastră puternic, constant și eficace constituie 
pentru noi o imensă încurajare în lupta pe care o ducem pentru salvarea 
națională.

Ca și dumneavoastră, ne bucurăm de minunata dezvoltare a priete
niei și cooperării frățești dintre țările, popoarele și guvernele noastre.

Rog pe Excelența Voastră mult respectată să primească asigurarea 
celei mai înalte și frățești considerații.

NORODOM SIANUK
Șeful statului Cambodgia, 

Președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN CARAMANLIS

Prim-ministru al Republicii Elene
ATENA 

învestirea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru al Gre
ciei, moment de profunde semnificații în viața poporului grec prieten, 
în evoluția sa pe calea progresului și democrației, îmi oferă prilejul 
deosebit de plăcut de a vă adresa călduroase felicitări, împreună cu cele 
mai sincere urări de sănătate și fericire, de succes în activitatea dum
neavoastră.

Nutresc profunda convingere că relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele noastre, ale căror destine s-au îm
pletit adeseori de-a lungul secolelor în lupta pentru libertate și progres, 
se vor dezvolta în viitor și mai mult, în interesul reciproc al securității 
și cooperării pașnice în regiunea Balcanilor, In Europa și în lumea în
treagă.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

A , - -7-------------------------------------------------

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă exprim mulțumiri pentru urările pe care mi le-ați adresat cu 

ocazia realegerii mele ca președinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Albania.

Doresc ca prietenia șl relațiile dintre cele două popoare și țări ale 
noastre să se întărească continuu.

S-

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România'

Survolînd spațiul aerian al Republicii Socialiste România, din inimă 
vă doresc dumneavoastră și poporului român sincere urări de bine.

JEN6 fock
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

La „Electrobanat -Timișoara

NOI TIPURI DE CORPURI DE ILUMINAT

Deschiderea expoziției
30 de ani ai Albaniei socialiste"

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

*

9; 11,15;

BU- 
18,15:

Cu milnllc curate :
9; 11:15; 13,30

EXCEL- 
18,15;

cinema

13,30; 15,45; 18: 20,15.
•
SIOR
20,30.
o Torino negru : GRIVIȚA 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Anchetă la Marienbad t. 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16; 

• 20,30.
a Asediul : DACIA —
13,30; 18; 18,15; 20,30.

• Clprian Porumbescu : PATRIA
— 9; 12,15; 15,30: 19, FEROVIAR
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Neamul Șoimăreștllftr (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 10; 
12,30, PACEA — 15,30; 19.
• Cavalerii teutoni : SCALA — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,15.
• Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30.
• „Z“ : FESTIVAL — 9,30; 12,15; 
15; 17.45; 20.30, GLORIA — 9,15; 
12; 15,45; 18; 20,30.

ii).
toamnă. Muzică 
formația „Ve-

ROMÂNIA-FILM" prezintă

TÎNĂRUL COMUNIST
Abonamente la ziare 
și reviste pentru 1975

Toți cei care doresc să se abo
neze la ziare și reviste pentru 
anul 1975 se pot adresa în aces
te zile oficiilor P.T.T.R., facto
rilor poștali și difuzorilor de 
presă din întreprinderi, institu
ții și de la sate, care le pun 
la dispoziție „Catalogul presei". 
Un abonament făcut din timp 
și pe termen lung e o garanție 
in plus că publicațiile preferate 
vor putea fi primite la timp, 
chiar din primele zile ale anu
lui viitor.

Colectivul de muncitori și 
specialiști de la întreprinderea 
„Electrobanat" din Timișoara a 
obținut și în acest an realizări 
remarcabile în sporirea și diver
sificarea producției. De la to
varășul inginer Dimitrie Corici, 
director adjunct tehnic, am aflat 
că produsele noi și reproiectate 
reprezintă aproape 70 la sută din 
nomenclatorul de fabricație, sar
cina stabilită la acest capitol 
pentru actualul cincinal fiind 
îndeplinită și depășită. în sec
torul corpurilor de iluminat, bu
năoară, au fost create și intro
duse în fabricație o seamă de 
produse cu caracteristici supe
rioare, foarte apreciate de be
neficiari. Este vorba de corpu
rile de iluminat fluorescent u- 
tilizate în birouri și săli, corpu
rile de iluminat pentru a fi am
plasate pe clădiri înalte, casetele 
de semnalizare folosite la ta
blourile de distribuție și coman
dă din stații și centrale electrice

etc. în urma consultărilor repe
tate avute cu o parte din bene
ficiari, gama lămpilor de ilumi
nat industrial și public se va 
completa cu noi tipuri de cor
puri de iluminat antiexplozive, 
precum și. cu lămpi cu vapori 
de mercur, de puteri reduse, 
ceea ce va asigura o mai rațio
nală utilizare a energiei electri
ce. De asemenea, se află în curs 
de pregătire fabricația corpuri
lor de iluminat cu vapori de so
diu, a căror eficiență este de 
8—10 ori mai mare decît a lăm
pilor incandescente. Din cate
goria noutăților face parte și 
noul tip de semafor rutier, cu 
carcasă de material plastic, care 
poate fi amplasat și pe clă
diri, avind caracteristici în con
formitate cu normativele inter
naționale.

Joi după-amiază a părăsit Capitala 
delegația Federației Generale a Sin
dicatelor Muncitorilor din Republica 
Arabă Siriană — JF.G.S.M.S. — condu
să de Mahmoud Hadid, președintele 
F.G.S.M.S., care, la invitația Consi
liului Central al U.G.S.R., a făcut o 
vizită de prietenie și studiu în Re
publica Socialistă România.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

delegația a fost salutată de tovarășii 
Mihai Dalea, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte, Larisa Mun- 
teanu și Paul Nagy, secretari ai Con
siliului Central al U.G.S.R., de acti
viști sindicali.

A fost prezent Muhsem Sayadi, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii' Arabe Siriene la București.

Producție a studiourilor vietnameze. Cu : Nguyen 
Bang Thai, Van Than, Nguyen Thi Huong.

Vu Pham Tu
Regia :

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune In limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • România socia

listă in fața viitorului comu
nist.

20,00 România de astăzi, România 
de milne. (Revistă soclal-po- 
litică TV.).
Film artistic : „Subteranul". 
Producție a studioului „Bucu
rești".
24 de ore.
PROGRAMUL i
Telex.
Film artistic : „Decolarea" — 
producție a studioului cine
matografic „București". Re
gia : Timotei Ursu.

19,05 Am o țară ca o floare... (Me
lodii și jocuri populare inter
pretate de soliștii șl taraful 
ansamblului „Dorulețul" din 
Buzău).

19,20 1001 de seri. o
19,30 Telejurnal o România socia

listă in fața viitorului comu
nist.

20,00 Te cintăm, Românie 1 (Pro
gram susținut de corul de 
cameră al Casei de cultură

Cluj-Napoca și corul 
Școlii generale nr. 5 din Cra
iova).

90.15 Biblioteca pentru toți — Tu
dor Arghezi

21,00 Armonii de 
ușoară cu 
nus L“.

21.15 Bucureștiul necunoscut — O- 
rașele orașului București.

21,30 Telex.
21,35 Film documentar-artistlc : 

,,La începutul vieții".
21,45 Luna creației originale româ

nești. Liedul românesc — un 
ecou al timpului prezent.

22.15 Rodnicia, visului tău, patrie 
— emisiune de versuri.

• Ziduri vechi : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Hoțul de piersici — 14.30, Insula
— 16,30, Puterea și Adevărul (2 se
rii) — 18,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
o Ultimele lor cuvinte : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Tatăl risipitor : FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Capcana : VICTORIA — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, PRO
GRESUL — 16: 18; 20.
o Agentul straniu : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30: 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,3(1.
o Tudor : LUMINA — 9; 12,15; 
15,45; 19.
• Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 17.
• Amintiri din copilărie : DOINA
— 11; 13; 15: 19,30.
• Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
o Joe Hili : TOMIS — 9; 11,15;

în cadrul manifestărilor care mar
chează în țara noastră cea de-a 30-a 
aniversare a eliberării Albaniei se 
înscrie și expoziția „30 de ani ai Al
baniei socialiste", care s-a deschis, 
joi la amiază, la Ateneul Român, 
sub auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. în imaginile ex
puse sint redate convingător mo
mente din lupta de eliberare a Al
baniei, aspecte ale activității pe care 
acest popor o desfășoară pentru în
florirea patriei.

în cuvîntările rostite cu acest pri
lej, Mircea Deac, directorul Oficiului 
de expoziții, și Koțo Kallțo, consi
lier al Ambasadei Republicii Popu-

lare Albania la București, au evocat 
sentimentele de prietenie și stimă pe 
care popoarele României și Albaniei 
le nutresc reciproc, relațiile multila
terale existente între cele două țări.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public.

Au asistat, de asemenea, Nikolla 
Profi,' ambasadorul Republicii Popu
lare Albania la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

• Iarnă fierbinte : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,15.
• Răsună valea : UNIREA — 16; 
18; 20.
• Alo, Salvarea ! ■ LIRA — 15,15; 
17,45; 20,15.
• Proprietarii : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
• Conspirația : FERENTARI — 
15,30: 18; 20,15,
■ Veronica se întoarce : GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• întoarcerea lui Magellan : CO- 
TROCENI — 14; 16; 18; 20.
• Ceața : CRINGAȘI — 16; 18,15. 
Q Bariera : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15. ■
• Explozia : VIITORUL —
18; 20.
• Frații Jderi : AURORA 
12,30; 16; 19,30.
• Trei scrisori secrete : MOȘILOR
— 16; 18; 20.
• „Stejar" — extremă urgență : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
0 Comoara din Vadul vechi :
MUNCA - 16: 18; 20.
• Vifornița : COSMOS — 15,30: 18: 
20,15.
• Porțllo albastre ale orașului : 
FLACARA — 15,30; 18; 20.- ------- - ..... . . arta —

• Facerea lumii : MIORIȚA — 10; 
12,30; •' -----------15; 17,30; 20.

15,30;

• Secretul cifrului :
15,30; 17,45; 20.
• Pădurea pierdută :
15,30; 18; 20.
• Un comisar acuză
— 15,30; 18; 20,15.
• Dacii : FLAMURA
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• La patru pași de infinit : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.

VITAN

î RAHOVA

o Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic susținut do Filarmonica din 
Brașov — 20.
■ Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să ciut — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nicnlc — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

I landra" (sala din bd. Schitu Mă-
gureanu) : Trei generații — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Tran
zit — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru). ; Cei șase — 19,30, (sala 
Stydio) : Hotelul astenicilor — 19. 
a Teatrul Giulești : Cine ucide 
dragostea — 19,30.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei) : 
Groapa — 19,30.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasllescu" : Eu sint tatăl co
piilor — 19,30.
t> Teatrul „Ion Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt șl Pufușor 
și Mustăcioară — 16.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
o Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.

9;

16;
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Sosirea unor delegații 
de peste hotare la 

Congresul al XI lea al P.C.R.

Cronica zilei

In cursul zilei de joi au continuat 
să sosească în Capitală noi delegații 
și reprezentanți ai unor partide co
muniste, muncitorești, socialiste și 
progresiste care vor participa la lu
crările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român :

Delegația Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwo (Z.A.N.U.) din Rho
desia, condusă de H. W. Chitepo, 
președinte interimar al uniunii. Din 
delegație mai face parte T. M. Ton- 
gogara, șef al apărării ;

Delegația Partidului Congolez al 
Muncii, condusă de Jean Ganga Zan- 
zou, secretar al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Comunist din 
S.U.A., condusă de Thomas Dennis, 
membru al C.C. al P.C. din S.U.A. 
Din delegație mai face parte Lee 
Dlugin, membru al C.C. al P.C.. din 
S.U.A. ;

Delegația Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), condusă de Mihalis 
Poumpouris, membru al Biroului Po
litic al C.C. al partidului. Din dele
gație mai face parte Grigoris Spirou, 
membru al C.C. al partidului ;

• SPORT • SPORT « SPORT « SPORT « SPORT « SPORT

Victorii românești la handbal
• ÎN „CUPA MONDIALĂ"
® LA „TROFEUL CARPAȚI"

în mal multe orașe suedeze1 au în
ceput întrecerile „Cupei mondiale" 
la handbal masculin. La Uppsala, 
echipa României a terminat la ega
litate : 13—13 (5—7) cu selecționata 
Ungariei.

Alte rezultate înregistrate : Polo
nia — U.R.S.S. 24—16 (8-6) ; R. D. 
Germană — Suedia 18—15 (10—6) ; 
Iugoslavia — Cehoslovacia 23—22 
(14—12).

■Ar

Joi, în sala Victoria din Ploiești au 
continuat meciurile competiției inter
naționale feminine de handbal „Tro
feul Carpați". în cel mai important 
joc s-au întîlnit formațiile României 
și R. D. Germane. La capătul unei

tenis: Primul turneu „în circuit*

16 jucători în întreceri prin 9 orașe
rațs.c- .«uiurtou mwiumi

■ QujîS'-» iJ;..;Ulir"»R
Federația română de tenis a elabo

rat proiectul unui turneu „în circuit" 
în citeva dintre orașele unde există 
săli de sport care se pot amenaja co
respunzător pentru partidele de te
nis. Turneul ar urma să se desfă
șoare între 6 ianuarie și 10 martie 
1975, cite o săptămină pe rînd, în o- 
rașele Ploiești, Brăila, Iași, Cluj, Ti
mișoara, Hunedoara, Pitești, probabil 
și Galați, ultima etapă fiind prevă- 

\zută la București.
Se preconizează ca la acest turneu 

să participe cîțiva dintre componen-

ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH

Aseară, în runda a 6-a a campio
natului național masculin de șah care 
are loc in Capitală, Mititelu l-a în
vins pe Ghindă. Alte rezultate : Un- 
gureanu — Voiculescu 1—0 ; Ilijin — 
Pavlov 1—0 ; Macarie — Partoș 0—1. 
Kertesz a întrerupt cu Radovici, iar 
partida Urzică — Grflnberg a fost 
amînată. Restul partidelor s-au în
cheia). remiză. In clasament, pe pri
mul loc se află Partoș și Mititelu, cu 
cîte 5 puncte, urmați de Ungureanu 
și Stanclu, cu 4 puncte fiecare.

TENIS DE MASĂ. — La Belgrad 
a început „Turneul campionilor", 
competiție de tenis de masă la care 
participă echipele masculine și fe- <9 
minine ale R. P. Chineze, Japoniei, 
Suediei și Iugoslaviei. Echipa mas
culină a R. P. Chineze a surclasat cu 
5—0 redutabila formație a Suediei. 
Cu o victorie a debutat și reprezen
tativa feminină a R. P. Chineze, care 
a învins cu 3—1 formația Japoniei.

în celelalte două întîlniri s-au în
registrat următoarele rezultate : Iu
goslavia—Japonia (masculin) 5—1 ; 
Suedia—Iugoslavia (feminin) 3—1.

Reprezentantul Partidului Comu
nist din Australia — Laurie Carmi
chael, membru al Comitetului Exe- 
ciltiv al partidului ;

Reprezentantul Partidului Comu
nist Sirian — Abdel Wahjb Rach- 
wani, membru al C.C. ăl partidului ;

Reprezentantul Partidului Comu
nist Brazilian — Sofia Ribeiro, 
membru al C.C. al partidului ;

Reprezentantul Partidului Socia
list din Cipru (E.D.E.K.) — Periclis 
Nearkou, adjunct al secretarului 
partidului cu problemele internațio
nale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Florea Dumitrescu, mem'bru 
al C.C. al P.C.R., ministrul finanțe
lor, Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, vicepreședinte 
al M.A.N., membru al Biroului Con
siliului Național al Femeilor, Teodor 
Prunea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Larisa Munteănu. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști de partid.

pasionante partide, handbalistele 
noastre au repurtat victoria cu sco
rul de 13—12 (6—7). O frumoasă și 
aplaudată victorie a realizat și echipa 
secundă a țării noastre, care a în
vins cu 15—11 (7—9) echipa Polo
niei. Selecționata U.R.S.S. a dispus 
cu 17—13 (7—10) de reprezentativa 
Iugoslaviei.

în clasament, pe primul loc se află 
echipa României, cu 6 puncte, ur
mată de U.R.S.S. — 3 puncte.

Astăzi este zi de odihnă. Competi
ția continuă mîine cu meciurile : 
România II — R. D. Germană Polo
nia — Iugoslavia și România — 
U.R.S.S, 

ții lotului nostru pentru „Cupa Da
vis" (Toma Ovici, Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu și proaspătul selecțio
nat, juniorul Mihai Tăbăraș), mem
brii echipei naționale de juniori (Ma
rian Mîrza, Sorin Orășanu, Lauren- 
țiu Țiței și Jean Bîrcu), precum și 
unii tenismeni cunoscuți (Ion Sân
tei, Viorel Sotiriu, Viorel Marcu, 
Sever Mureșa'n). De asemenea, vor 
fi invitați să ia parte la turneu pa
tru jucători din Ungaria și Ceho
slovacia.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. — In primul tur al turneu

lui internațional de tenis de la Bue- 
noS Aires, jucătorul argentinean 
Guillermo Vilas, cîștigătorul virtual 
al „Marelui Premiu F.I.L.T.", pe anul 
1974, l-a eliminat în două seturi : 
6—2, 6—2 pe americanul Rick Fisher. 
Spaniolul Manue] Orantes, un alt fa
vorit al concursului, l-a învins cu 
6—2, 6—0 pe Roberto Aubone (Ar
gentina). ♦

BOX : Mate Parlov se retrage. Cu
noscutul pugilist Mate Parlov. cel 
mai bun boxer iugoslav din toate 
timpurile, a anunțat că se va retrage 
din activitatea competițională. în 
vîrstă de 26’ de ani. Mate Parlov a 
cucerit în prodigioasa-i carieră spor
tivă titlurile de campion olimpic (la 
Jocurile de Ia Miinchen), mondial și 
european la categoria semigrea.

Mate Parlov a refuzat propunerile 
unor manageri francezi și italieni de 
a trece la profesionism.

HANDBAL. — La Kiel s-a desfă
șurat meciul revanșă dintre repre
zentativele masculine de handbal ale 
R. F. Germania și Danemarcei. Hand- 
baliștii vest-germani, din rîndul că
rora s-au evidențiat Deckarm (7 go

Tovarășul Emil Drăgănescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, s-a înapoiat îfi țară, venind 
de la Moscova, unde a participat la 
întilnirea cu președintele Comitetului 
de Stat al Planificării al U.R.S.S.

★
Delegația parlamentară română, 

condusă de Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale, care a 
făcut vizite oficiale în Kuweit, 
Bahrein, India și Indonezia, la in
vitația parlamentelor din aceste țări, 
s-a înapoiat joi după-amiază în Ca
pitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ilie Mur- 
gulescu și Maria Groza, vicepre
ședinți ai M.A.N., de președinți ai 
unor comisii permanente ale M.A.N.

Au fost prezenți V. K. Ahuja, am
basadorul Indiei, și D. M. Mursalin, 
ambasadorul Indoneziei la București.

La plecarea din Indonezia, delega
ția Marii Adunări Naționale a fost 
condusă la aeroportul din Djakarta 
de Idham Chalid, președintele Parla
mentului indonezian. A fost prezent, 
de asemenea, ambasadorul României 
In Indonezia, Theodor Dițulescu.

★
Ministrul afacerilor ex'terne al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Elene, Dimitrie 
Bitsios, cu ocazia numirii In această 
funcție.

FOTBAL

După meciul de la Glasgow
Etapa din 20 noiembrie a campio

natului european de fotbal interțări 
a fost marcată de eșecul echipei scoți
ene. La Glasgow, 92 000 de spectatori 
prezenți pe marele stadion „Hampden 
Park" au asistat stupefiați la înfrin- 
gerea echipei scoțiene care, după cum 
începuse jocul, părea să se îndrepte 
spre cea maî clară și necontestată 
victorie. De altfel, bookmakerii dă
duseră la cota pariurilor 7—1 pentru 
gazde ! Scoțienii au început jocul cu 
atacuri în trombă și în minutul 10 au 
deschis scorul prin Bremner, iar zece 
minute mai tîrziu victoria lor putea 
fi asigurată, însă Iribar, supranumit 
„portarul zburător", a apărat o lovi
tură de la 11 m executată de Tommy 
Hutchinson. în urma unei acțiuni bine 
construite, in minutul 36, Quint a 
reușit să egaleze, iar în repriza a 
doua, tot el a înscris golul victoriei, 
în minutul 60.

Victoria echipei spaniole este con
siderată de specialiști ca surprinză
toare și pentru motivul că din for
mație au lipsit șase titulari, printre 
care Claramunt, Pirri și Asensi. A- 
ceasta a fost a doua victorie „în de
plasare" a echipei Spaniei (după a- 
ceea obținută cu 2—1 în jocul de. la 
Copenfigga cu formațiă Dapemgrc.eț), 
în clasamentul grupei a -■IV.-a. confe. 
duce Spania cu 4 puncte (din două 
jocuri), urmată de România 1 punct 
(un joc), Danemarca 1 punct (două 
jocuri) și Scoția — 0 puncte (un joc).

Viitoarele meciuri ale acestei gru
pe, din primăvara 1975, vor avea loc 
după cum urmează : Spania — Scoția 
(5 februarie 1975) ; Spania — Româ
nia (Ia 17 aprilie) ; România — Dane
marca (11 mai) ; România — Scoția 
(1 iunie).

luri) și Moller (3 goluri), au termi
nat învingători cu scorul de '18—12 
(10—9). în primul joc, disputat la 
Odense, echipa R. F. Germania cîști- 
gase cu scorul de 13—11.

ȘAH : Unde va fi organizat meciul 
pentru titlul mondial ? Președintele 
Federației internaționale de șah, dr. 
Max Euwe, aflat la Moscova pentru 
a asista la ultimele partide ale me
ciului dintre Anatoli Karpov și Vik
tor Korcinoi, a acordat un interviu 
ziarului „Vecernaia Moskva". în legă
tură cu meciul dintre actualul cam
pion mondial, Robert Fischer, și cîști
gătorul finalei turneului candidaților. 
Max Euwe a declarat : „Am avut 
contacte cu persoanele care se in
teresează de meciul din anul 1975. 
Cu Fischer nu mă voi întîlni decît 
atunci cînd se vor Ivi dificultăți se
rioase. în primul rînd va fi nece
sar să se asigure condiții de joc care 
să-i satisfacă pe ambii șahiști. După 
aceea va fi luată în considerație la
tura financiară. Ținîndu-se seama de 
un vechi deziderat al F.I.D.E., me
ciul ar putea avea loc înțr-o țară 
unde șahul a fost mai puțin popu
lar pînă acum, de pildă în Mexic, 
Suedia sau Italia".

(

în cadrul unei festivități care a 
avut loc joi la amiază în Capitală, 
Ambasada R. S. F. Iugoslavia la 
București a remis Universității Bucu
rești peste 300 de volume — lucrări 
de științe politice și sociale, beletris
tice, de artă, critică și teorie literară.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, rectorul Universității București, 
George Ciucu, și Raiko Knezevic, 
consilier al Ambasadei R. S. F. Iu
goslavia, âu evocat strinsele relații 
de prietenie Și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia 
in multiple domenii, precum și rolul 
schimburilor culturale pentru mai 
buna cunoaștere între cele două țări 
și popoare.

★

Joi a acostat în portul Constanța 
motonava „Volkerfreundschaft", sub 
pavilionul R. D. Germane, avînd la 
bord peste 500 de pasageri, lucrători 
din aparatul de partid al P.S.U.G., 
veterani ai mișcării muncitorești din 
R.D.G., care fac o vizită de priete
nie prin mai multe porturi ale ță
rilor socialiste.

Oaspeții au fost întîmpinați de ac
tiviști de partid și de stat. A ' fost 
prezent ambasadorul R.D. Germane 
la București, dr. Hans Voss.

In cursul zilei, oaspeții au vizitat 
obiective culturale din Constanța și 
stațiuni turistice de pe litoralul Mă
rii Negre. Un grup de turiști, con
dus de Heinz Kuhrig, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie , a C.C. 
al P.S.U.G., ministru pentru agri
cultură și industria bunurilor ali
mentare, a fost primit de Gheorghe 
Trandafir, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Constanța, 
care a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților.

■Ar

Ziarul „Lupta C.F.R.", organ de 
presă al Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și al Comitetu- 

• Iții Uniunii Sindicatelor din trans
porturi și telecomunicații, a aniver
sat 30 de ani de la apariție.

Participanții la adunarea consacrată 
acestui eveniment au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care colecti
vul redacțional se angajează că va 
face totul pentru însușirea temeinică 
a ideologiei și politicii partidului, 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale și gazetărești, îmbogățind 
astfel conținutul de idei al ziarului, 
ridicînd nivelul său publicistic, efi
ciența sa, făcînd astfel din „Lupta 
C.F.R." un instrument puternic de 
promovare a politicii partidului in 
domeniul transporturilor și teleco
municațiilor.

•k
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Zair, Institutul român 
pentru relațiile culturale .cu străină
tatea a organizat, joi după-amiază, 
o manifestare culturală.

Despre importanța evenimentului 
au vorbit Bokingi Embeyolo, amba
sadorul Republicii Zair la București, 
și Viorel Popescu, redactor la ziarul 
„Scinteia".

în încheiere au fost prezentate fil
me documentare realizate de studiou
rile cinematografice din-Zair. •

s. L^'^manifeșțțțre au luat parte' țd.Șn,. 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

în asistentă se aflau studenți zai- 
rezi care învață în țara' noastră.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost in ge

neral închisă In Cîmpia Dunării, cen
trul Moldovei și Transilvania, unde cea
ța locală a persistat și, cu totul izolat, 
s-a semnalat șl burniță. In celelalte re
giuni, cerul a fost schimbător. In cursul 

' după-amiezii, In Crișana, pe alocuri, a 
plouat slab. Vîntul a suflat slab ptnă la 
potrivit. Temperatura aerului, la ora 14,_ 
oscila Intre minus 4 grade la Joseni și 
12 grade la Oravița, Constanța șl Man
galia. In București : Vremea a fost în
chisă, cu ceață persistentă. Vîntul a 
suflat In general' slab. Temperatura 
maximă a fost de 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de S3, 
24 și 25 noiembrie. In țară : Cerul va fl 
variabil, mal mult închis In a doua 
parte a Intervalului, cînd, local, va 
ploua. Vîntul va sufla moderat. Tempe
ratura va scădea în nordul țării In ulti
mele zile. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 6 șl plus 4 grade, iar maxi
mele între 2 șl 12 grade. La începutul 
intervalului se va mal produce ceață 
In sudul țării. In zona de munte va 
ninge. In București : Cerul va fi tem
porar noros. Vînt slab pină la potrivit. 
Temperatura va scădea ușor In a doua 
parte a intervalului. Ceață dimineața și 
seara, în primele zile.

Din cronica

MAREA SĂRBĂTOARE

A POPORULUI MONGOL PRIETEN

Adunarea festivă din Capitală cu prilejul
semicentenarului Republicii Populare Mongole

Joi după-amiază a avut loc, în 
București, adunarea festivă organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Asociația de prie
tenie româno-mongolă, cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Mongole.

La adunare au luat parte tovarășii 
Gheorghe Rădulescu,. membru al Co
mitetului Ekecutiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii Asociației de prie
tenie româno-mongole, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și 
organizații de masă și obștești, oa
meni ai muncii din Capitală.

Au participat, de asemenea, Giam- 
byn Niamma, ambasadorul Republi
cii Populare Mongole la București, 
și membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Petre Constantin, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

Despre; semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit MARIN ARGINT, 
vicepreședinte al Asociației de piae- 
tenie româno-mongole.

în aceste zile, a spus vorbitorul, 
poporul mongol sărbătorește o dată 
importantă în istoria sa — împlini
rea a cincizeci de ani de la procla
marea Republicii Populare Mon
gole. In numele tuturor celor pre- 
zenți la această adunare festivă, al 
poporului român, doresc să adresez 
cu acest prilej sincere felicitări, un 
cald salut tovărășesc și cele mai 
bune urări de prosperitate și succes ■ 
poporului mongol prieten.

Animat de un cald patriotism, po
porul mongol a obținut, prin munca 
sa stăruitoare, sub conducerea Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
succese remarcabile în rezolvarea 
sarcinilor istorice ale construcției 
socialismului în R. P. Mongolă, a 
schimbat, într-o perioadă scurtă, în
fățișarea tării. Vechea Mongolie feu
dală, extrem de înapoiată, s-a 
transformat astăzi . într-un stat so
cialist în plin proces de dezvoltare, 
în Republica Populață Mongolă au 
învins pe deplin relațiile de produc
ție socialiste, au avut loc profunde 
transformări social-economice și cul
turale.

Eforturile întregului popor sînt în
dreptate astăzi în direcția desăvîr- 
șirii construcției socialiste în Repu
blica Populară Mongolă. Partidul 
Popular Revoluționar Mongol mobi
lizează resursele materiale și capa- 

, citatea creatoare a oamenilor muncii 
■; la înfăptuirea hotărîrilor Congresu- 

luiiial 'XVI-îeâ al P.P.R. Mongol pri
vind dezvoltarea multilaterală ' a 
forțelor de producție ale societății, 
asigurarea unor ritmuri înalte de 
creștere a economiei socialiste, per
fecționarea relațiilor sociale.

Poporul român, a spus vorbitorul, 
urmărește cu sentimente de caldă 
simpatie și solidaritate realizările în
semnate obținute de poporul mongol 
prieten în opera de edificare a so
cialismului în patria sa și îi urează 
din toată inima ca, sub conducerea 
Partidului său Popular Revoluționar, 
să dobîndească noi succese de sea
mă. contribuind astfel, împreună cu 
toate celelalte țări socialiste, la creș
terea forței și prestigiului socialis
mului în lume.

Relevînd profundele transformări 
revoluționare petrecute în viața eco
nomică și socială a României în cei 
30 .de ani scurși de la eliberarea ță
rii de sub dominația fascistă, entu
ziasmul poporului nostru, angajat 
plenar pentru îndeplinirea înainte de 
cermen a actualului cincinal, vorbi
torul a spus : în aceste zile, în țara 
noastră se desfășoară pregătirile în 
vederea celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român — e- 
veniment de excepțională însemnă
tate în viața politică a partidului și 
a țării.

Documentele ce vor fi adoptate de 
Congres deschid perspective mărețe 
pentru înflorirea României socialiste, 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
pe calea edificării comunismului.

Comuniștii, întregul popor român 
și-au exprimat totala adeziune față 
de aceste documente programatice 
ale partidului, care poartă amprenta 
gîndirii creatoare și a personalității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
dat glas voinței și hotăririi lor fer
me de a le transpune neabătut în 
viață, ceea ce constituie mărturia cea 
mai pregnantă a faptului că ele co
respund in cel mai înalt grad inte
reselor și aspirațiilor întregii noastre 
națiuni.

realizărilor

O expresie vie a atașamentului 
nestrămutat față de politica Parti
dului Comunist Român, a unității și 
coeziunii comuniștilor, a întregului 
popor român în jurul partidului, a 
conducerii sale, a constituit-o propu
nerea, susținută practic de întregul 
partid și. întregul popor — ca tova-, 
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

România — a spus în continuare 
vorbitorul — promovează o politică 
consecventă de pace, înțelegere și 
cooperare internațională, desfășoară 
o vastă activitate pentru dezvoltarea 
relațiilor sale cu toate statele, adu- 
cindu-și contribuția activă la întă
rirea forțelor socialismului, democra
ției și progresului, la cauza păcii, des
tinderii și colaborării internaționale. 
Țara noastră acordă o importanță 
deosebită întăririi prieteniei și co
laborării multilaterale — politice, 
economice, tehnico-științifice și cul
turale — cu toate statele socialiste, 
pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list, a încrederii, stimei și întrajuto
rării tovărășești, acționează neabătut 
pentru întărirea unității și coeziunii 
lor, considerind că aceasta servește 
atît intereselor propriului nostru po
por, cit și ale celorlalte țări socia
liste.

Totodată, țara noastră își extinde 
relațiile cu statele naționale indepen
dente, cu popoarele care au scuturat 
jugul dominației coloniale și au pă
șit pe calea afirmării de sine stătă
toare, sprijină eforturile lor pentru 
progres economic și social. In spiri
tul coexistenței pașnice, România își 
lărgește legăturile cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire so
cială, pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Partidul Comunist Român promo
vează o politică activă de întărire a 
colaborării, unității și-solidarității cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, al deplinei egalități în drep
turi, respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică. în același timp, 
P.C.R. acționează pentru dezvoltarea 
colaborării cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu mișcările de eli
berare națională și partidele progre
siste de guvernămînt din țările ce se 
pronunță pentru o dezvoltare eco- 
nomico-socială independentă, pentru 
unitatea tuturor forțelor democratice, 
antiimperialiste.

Referindu-se la evoluția pozitivă a . 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, vorbitorul a spus :

Un moment de seamă în dezvol
tarea cu succes a prieteniei frățești 
și colaborării dintre popoarele mon
gol și român l-a constituit vizita în 
R. P. Mongolă a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Convorbirile 
care au avut loc cu tovarășul Jum- 
jaaghiin Țedenbal și ceilalți conducă
tori de partid și de stat ai R.P. Mon
gole au evidențiat hotărîrea partide
lor și guvernelor celor două țări de 
a întări legăturile de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, de a extinde și apro
funda colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă, pe baza principii
lor marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, ale uni
tății țărilor socialiste.

Dînd expresie sentimentelor de 
prietenie frățească pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
mongol, dați-mi voie să-i adresez, 
încă o dată, cele mai cordiale felici
tări și urări de noi succese în mun
ca pentru edificarea socialismului, 
pentru înflorirea și propășirea pa
triei sale.

A vorbit apoi ambasadorul GIAM- 
BYN NIAMMA. Poporul mongol, îm
preună cu popoarele din țările so
cialiste frățești și ceilalți prieteni, a 
spus vorbitorul, marchează cil bu
curie 50 de ani de la Congresul al 
III-lea al Partidului Popular Revo
luționar Mongol și de la proclama
rea Republicii Populare Mongole.

Rezultatul victoriei revoluției popu
lare din 1921, sub conducerea Parti
dului Popular Revoluționar Mongol 
și al influenței ideilor Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a fost 
alungarea ocupanților străini din 
Mongolia, lichidarea dominației po
litice a clasei feudalilor, trecerea

puterii de stat în mîinile poporului. 
S-a pășit astfel definitiv intr-o eră 
nouă, de progres social. Vorbitorul 
s-a referit apoi, pe larg, la schim
bările revoluționare care au avut loc 
in viața politică și economică a țării 
sale.

în noiembrie 1924 — a spus el — 
în primul Mare Hural a fost pro
clamată Republica Populară Mongo
lă. Aceasta a constituit un eveni
ment de mare importanță istorică, 
întrucîț consfințea prin lege cuceri
rile revoluționare ale poporului 
mongol.

Referindu-se la succesele obținute 
în dezvoltarea economică a țării, vor
bitorul a arătat că la începutul lui 
1940 Mongolia a intrat în etapa con

struirii socialismului, iar la începu
tul lui 1960 a trecut la o nouă peri
oadă de dezvoltare — desăvirșirea 
construirii socialismului. Produsul 
social obținut in decursul întregului 
an 1940 se realizează acum în 50 de 
zile. Dacă facem o comparație între 
indicii anului 1973 și cei ai anului 
1940, constatăm că produsul global 
al industriei a crescut de 18,6 ori, 
venitul național de 6,4 ori, fondurile 
fixe ale economiei naționale de 7,5 
ori, iar investițiile de 73,4 ori. El a 
relevat, de asemenea, succesele ob
ținute de R.P. Mongolă în anii pu
terii populare în dezvoltarea agri
culturii și zootehniei, in domeniul 
culturii, în creșterea nivelului de trai 
al poporului.

Ca rezultat al politicii de pace, 
internaționaliste promovate consec
vent de partidul și statul nostru — 
a spus în continuare vorbitorul — 
relațiile externe ale R.P. Mongole 
se lărgesc. în prezent avem relații 
diplomatice cu aproape 70 de țări, 
relații culturale cu 30 de țări și re
lații comerciale cu 20 de țări.

Partidul nostru, călăuzindu-se după 
programul său și după hotărîrile 
Congresului al XVI-lea, luptă neo
bosit pentru întărirea continuă a re
lațiilor prietenești frățești și a co
laborării cu U.R.S.S. și cu celelalte 
țări ale comunității socialiste, pentru 
acordarea de ajutor și sprijin forțe
lor revoluționare care luptă împotriț 
va imperialismului și asupririi colo
niale și neocoloniale, pentru progres 
social, pentru consolidarea mutațiilor 
pozitive intervenite în lume și pen
tru apărarea păcii și securității po
poarelor. — j

Subliniez cu satisfacție — a spuș 
vorbitorul — dezvoltarea an de an 
a relațiilor prietenești și de colabo
rare stabilite în urmă cu 20 de ani 
între Republica Populară Mongolă 
șl Republica Socialistă România, pe 
baza principiilor marxism-leninismu
lui, șț , ințernațiopjșjțșm.uliii proletar.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale: a-Republicii; .<Socialiste 
România? Mn -founts ou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, efectuată in anul 
1971 în Republica Populară Mongo
lă, convorbirile dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări din timpul vizitei au constituit 
un eveniment important pentru re
lațiile mongolo-române.

Crearea, anul trecut, a Comisiei in- 
terguvernamentale mongolo-române 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică reprezintă un impuls im
portant pentru dezvoltarea relațiilor 
economice, comerciale și tehnico-ști
ințifice dintre țările noastre.

în luna septembrie a acestui an a 
fost semnat la București Protocolul 
de schimburi de mărfuri pe anul 
1975 dintre cele două țări. Pe baza 
prevederilor acestui protocol, în 1975 
schimburile comerciale vor crește cu 
13 la sută față de 1974.

Nu de mult a fost dată în exploa
tare o nouă secție a fabricii de tri
cotaje din Ulan-Bator, utilată cu 
sprijinul specialiștilor din România, 
în afară de aceasta, România ne a- 
cordă ajutor la pregătirea cadrelor 
de specialiști și la utilarea unor la
boratoare de cercetări.

Cu acest prilej, doresc să exprim 
mulțumiri cordiale Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
frate român pentru ajutorul și spri
jinul pe care-1 acordă construcției so
cialiste din Mongolia.

Poporul mongol — a spus în în
cheiere vorbitorul — urmărește cu 
bucurie succesele poporului român, 
obținute sub conducerea partidului 
comunist, în edificarea orînduirii so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria sa.

Doresc harnicului popor frate ro
mân să obțină multe și strălucite 
succese în întîmpinarea Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, in îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal, in con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

iți de veac
O OAZĂ IN INIMA BĂRĂGANULUI

silvicultorii,
colectivului

W de hectare. O pădure de 
conifere — molid, larice, duglas, 
pin negru, pin strob — coborîte 
din zona montană la 45 de me
tri altitudine în cîmpia Bărăga
nului; 270 de specii de arbori șl 
arbuști ornamentali, un parc 
dendrologic, o pepinieră, un sis
tem local de irigații, laboratoa
re. Pe scurt : Baza experimen
tală silvică de la Jegălia sau, 
cum o numesc 
„O oază în inima Bărăganului". 
Din preocupările 
condus de dr. ing. Silviu Papa- 
dopol se remarcă aclimatizarea 
In zonele de stepă a unor spe
cii cu creștere rapidă, care au 
început să fie plantate pe tere
nurile ocupate de arborete slab 
productive. La rășinoase, în 
cîmpul experimental și în pro
ducție, s-au înregistrat, fără iri
gații, creșteri anuale de 12—15 
metri cubi la hectar, în compa
rație cu 2—4 metri cubi la hec
tar cit produc salcimii sau ste
jarul brumăriu.

„Studii mai recente — ne-a 
spus ing. Anghel Gherghiceanu, 
inspector-șef la Inspectoratul sil
vic județean — au demonstrat 
că în cultură intensivă irigată 
este posibilă sporirea anuală a 
producției de masă lemnoasă de 

, Ia 8—9 metri cubi la hectar la 
20—25 de metri cubi pentru plop 
și 20 de metri cubi la hectar 
pentru rășinoase". în plus, ex
tinderea irigațiilor în pădurile 
din stepă va avea ca efect re
ducerea la jumătate a ciclului 
de producție și, odată cu aceas
ta, posibilitatea de a se asigura 
in întregime materia primă pen
tru fabricarea celulozei la Com
binatul de celuloză și hîrtie din 

’ Călărași din fondul forestier al 
județului Ialomița. De mențio
nat că suprafața pădurilor va
rămîne aceeași. Schimbări se
vor produce numai în structu
ra speciilor în favoarea celor 
mai productive.

Acțiunea întreprinsă de silvi
cultorii ialomițeni are ca obiec
tiv valorificarea tuturor terenu
rilor neproductive. în acest scop, 

au fost identificate suprafețele 
improprii agriculturii — pilcuri 
de arborete, terenuri cu pantă 
mare ș.a. — care urmează să fie 
plantate cu .specii repede cres
cătoare. Tot pentru creșterea 
producției de masă lemnoasă se 
fae plantații de-a lungul cana
lelor de irigații care se întind 
pe mii și mii de kilometri. De 
asemenea, prin extinderea unor 
specii de plopi în lunca inun
dabilă din zona dig-mal în lo
cul celor existente se va tripla 
randamentul terenurilor respec
tive. Și încă două idei care me
rită să 
pentru 
tensive 
cole în 
bilirea
rare biologică a lemnului care 
permite obținerea de furnire es
tetice în diferite culori din lem
nul unor specii cu utilizări in
ferioare.

fie reținute: preocuparea 
realizarea de culturi in- 
asociate cu plante agri- 
condiții de irigare și sta- 
unui procedeu de colo-

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

) (
i 
5
I

I 
i
J
(
( 
î 
\

■-j

O NOUA VOCAȚIE — INDUSTRIA
® în 1934, industria mongolă era 

reprezentată de o singură întreprin
dere de prelucrare a pieilor — Com
binatul industrial din Ulan Bator. 
Astăzi, ponderea industriei în veni
tul național este de 23 la sută. Nu
mai în ultimii zece ani pe teritoriul 
Mongoliei au fost date în funcțiune 
peste 150 de obiective economice.

0 In decurs de un deceniu, pro
ducția industrială globală a sporit de 
2,5 ori, intr-un ritm mediu anual de 
9,4 la sută: Cele mal mari ritmuri de 
creștere au înregistrat industriile de 
combustibili și energetică, minieră, 
de materiale de construcții, prelu
crarea metalelor. Cresc, de aseme
nea, într-un ritm rapid capacitățile 
de producție ale industriilor ușoară 
și alimentară'.

© Industria, construcțiile, trans
porturile, comunicațiile realizează în 
prezent 60 la sută din produsul so
cial global.

© Una din principalele preocupări 
ale P.P.R.M. și statului mongol pe 
plan economic este amplasarea ra
țională a Unităților industriale. Dacă 
pînă nu demult Ulan Batorul era 
singurul centru industrial al țării, 
treptat au apărut noi centre indus
triale : în nordul țării — complexul

Grupaj realizat cu sprijinul ziarului YH3H
Informații, cifre și date cu ^adinei semnificații schițează grăitor 

drumul parcurs de poporul mongol prieten in cele cinci decenii care 
au trecut de la proclamarea republicii. Publicăm mai jos unele din 
aceste date, primite la redacția noastră prin intermediul ziarului „tlnen", 
organ al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

energetic Darhan, în răsărit — Com
binatul industrial Cioibalsan ; alte o- 
biective sint in curs de construcție 
în diversele regiuni mongole.

PE HARTA GEOLOGICA NU MAI 
EXISTA „PETE ALBE"

Prin munca neobosită a geologilor, 
an de an sint depistate noi rezerve 
minerale, destinate să sporească ba
za de materii prime a economiei na
ționale. în cei 35 de ani care au tre
cut de la începerea prospecțiunilor 
geologice au fost descoperite peste 
500 de zăcăminte, îndeosebi de me
tale feroase și neferoase, metale ra
re, combustibili și materiale de con
strucție, fluor, fosforit și altele, în 
prezent, pe harta geologică a Mon
goliei nu mai există „pete albe". A- 
proape întregul teritoriu a fost aco
perit cu semne cartografice specifice. 
La Erdenet vor începe în curind lu

crările de exploatare a unuia din cele 
mai mari zăcăminte de cupru-molib- 
den de pe glob. în imediata apropiere 
a acestei zone urmează să fie con
struită o întreprindere de înnobilare. 
De asemenea, a fost încheiată pros
pectarea detaliată a unor mari con
centrări de minereuri în centura au
riferă.

ÎN AGRICULTURA — PRODUCȚII 
RECORD

e Principala ramură a economiei 
mongole o constituie agricultura, 
sector în care lucrează circa 60 la 
sută din populația aptă de muncă. 
Agricultura realizează peste 50 la 
sută din valoarea totală a produc
ției industriale și agricole și aproxi
mativ 90 la sută din producția desti
nată exportului (sub formă de mate
rii prime și produse prelucrate).

• Peste 80 la sută din producția 
agricolă globală revine zootehniei, 
ramură tradițională, care continuă 
să se dezvolte intens.

o Șeptelul a sporit în acest an cu 
8,9 milioane — o cifră record.

• în 1973 s-a obținut o recoltă de 
cereale de 516 000 tone — cea mai 
mare dih întreaga istorie a țării.

• Se află în curs de amenajare 
noi sistgme de irigații, care vor 
permite valorificarea superioară a 
unor terenuri arabile însumind 
130 000'ha.

o Agricultura Mongoliei dispune 
de 15 000 tractoare, peste 2 000 com
bine, 4 400 camioane și alte mașini 
și utilaje agricole.

SE EXTINDE REȚEAUA 
DE INVAȚAMÎNT

în 1934, doar 4,1 la sută din popu
lația Mongoliei știa să scrie și să 
citească. Anul acesta, cele 559 de 
școli generale sint frecventate de 
286 000 de elevi ; 41 800 de copii au 
trecut pentru prima oară pragul șco
lilor, iar peste 5 000 de tineri au 
pășit, tot pentru prima oară, pe por
țile institutelor de învățămînt me
diu special și ale institutelor de tn- 
vățămînt superior.
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în Italia a apărut ORIENTUL APROPIAT

Bi win dedicat isări
socialiste si ■KittnsO, partidutal

® Y. Arafat despre pregă
tirile pentru formarea unui 
guvern palestinean în exil 
• Un mesaj adresat Wapu- 

nilor Unite

Ședința Consiliului militar al Forțelor armate imite
I s »

si Consfătuirea cadrelor de conducere
5

ale armatelor statelor participante

&

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A LIBANULUI

tei iMKifcre iii bote
ROMA 21 (Agerpres). — Zilele 

acestea a apărut in librăriile . din 
Italia volumul „80 de ani de la 
crearea partidului politic al clasei 
muncitoare în România", tipărit la 
„Editori Riuniti", din Roma. Volu
mul cuprinde cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la A- 
dunarea festivă consacrată aniver
sării a 80 de ani de la făurirea 
Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România, precum și 
principalele documente programa
tice ale mișcării socialiste și mun
citorești, ale partidului clasei mun
citoare, din perioada 1835—1921. Ci
titorului italian i se oferă, astfel, 
posibilitatea de a cunoaște din sur
să directă începuturile organizării 
clasei muncitoare, ale răspindirii 
marxismului în România, crearea 
partidului politic revoluționar al 
proletariatului român în urmă cu 
opt decenii și alte momente de 
mare însemnătate pentru dezvol
tarea mișcării muncitorești din țara 
noastră, pentru evoluția națiunii și 
afirmarea independentă a Româ
niei.

Profunda analiză marxistă cu
prinsă in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reliefează dru
mul eroic parcurs de proletariatul 
român, de partidul său, luptele des
fășurate de masele muncitoare de-a 
lungul celor opt decenii, victoriile 
istorice obținute în înfruntarea cu 
clasele exploatatoare, cu regimul 
burghezo-moșieresc, în revoluția 
proletară și construirea orînduirii 
socialiste în patria noastră, punind 
în lumină tezaurul de experiență 
politică, de învățăminte și conclu
zii al mișcării muncitorești și re
voluționare din România.

Documentele reunite in volum e- 
vidențiază faptul că, încă din pri
mele stadii ale existenței sale, pro
letariatul din țara noastră și-a pus 
problema organizării de clasă, ca o 
condiție hotărîtoare a luptei împo
triva exploatării și asupririi, pen
tru înfăptuirea țelurilor sale revo
luționare.

Prin reproducerea programului 
din 1879 al Cercului socialiștilor ro
mâni și mat ales a celui din 1886 
— acesta din urmă inspirat sub- 

. stanțial din principiile Manifestu
lui Partidului Comunist elaborat de 
Marx și Engels — volumul aduce 
mărturiile temeinicei pregătiri a 
creării Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România, al 
cărui congres de constituire a avut

loc în primăvara anului 1893. Pro
gramul P.S.D.M.R., reprodus inte
gral in volum, reflectă pregnant 
nivelul de dezvoltare a mișcării 
muncitorești și gîndirii socialiste 
românești la sfirșitul veacului 
trecut.

Printre celelalte documente pu
blicate in volum, rețin in mod 
deosebit atenția Declarația de prin
cipii a partidului socialist din de
cembrie 1918, ca și alte documente 
programatice ale mișcării revoluțio
nare. din România din această peri
oadă, reflectînd noua treaptă pe 
care urcă partidul clasei muncitoa
re în condițiile îmbogățirii expe
rienței proprii si a mișcării mun
citorești internaționale, ale victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Ru
sia, ale desăvârșirii unității naționale 
a statului român. Transformarea, 
în mai 1921, a partidului socialist 
în Partidul Comunist Român a ri
dicat pe o treaptă superioară i acti
vitatea detașamentului revoluțio
nar, dc avangardă al clasei munci
toare din România. Continuator di
rect al mișcării socialiste, al parti
dului muncitoresc făurit in 1893, 
P.C.R. a dus •mai departe și a ridi
cat pe un plan superior, în noile con
diții ale dezvoltării României, lupta 
de eliberare socială și națională. 
Așa cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „adevăratele începuturi 
ale Partidului Comunist Român — 
care preia cele mai înalte tradiții 
de luptă ale poporului și își are 
rădăcinile împlintate adine in miș
carea muncitorească, socialistă din 
a doua jumătate a secolului trecut 
— coincid cu începuturile partidu
lui muncitoresc călăuzit de teoria 
revoluționară marxistă, creat cu 
peste opt decenii in urmă".

Apariția volumului în preajma 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
evocă publicului italian istoria bo
gată a mișcării muncitorești din 
România, tradițiile revoluționare, 
democratice ale poporului român, 
ale forțelor progresiste, patriotice, 
ale comuniștilor — de care sînt in
disolubil legate marile prefaceri 
cunoscute de societatea româneas
că modernă, victoriile repurtate de 
oamenii muncit, sub conducerea 
partidului, pe calea revoluției și a 
edificării noii orînduiri sociale, 
mărețele obiective înscrise în Pro
gramul P.C.R. de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

RIAD 21 (Agerpres). — „Formarea 
unui guvern palestinean în exil este 
ineluctabilă și am luat deja toate 
măsurile necesare" — a declarat 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, intr-o con
ferință de presă ținută la Riad, unde 
a efectuat o scurtă vizită înainte de 
a pleca spre Damasc.

El a precizat că, totuși, o decizie 
finală în acest sens nu va fi luată 
decit după inițierea unor ample 
consultări cu țările arabe frățești. 
Liderul palestinean a evocat, toto
dată, o serie de aspecte de ultimă 
oră ale situației politice interesind 
lumea arabă, subliniind necesitatea 
concertării pozițiilor susținute de 
statele arabe. Arafat a evidențiat, ca 
factor esențial pentru strategia de 
viitor a rezistenței palestinene, co
ordonarea acțiunilor sale diploma
tice și politice, ca urmare a prezen
telor dezbateri în problema palesti- 
neană din cadrul O.N.U.

★
Yasser Arafat a adresat un mesaj 

președintelui Adunării Generale a 
O.N.U., Abdelaziz Bouteflika, și se
cretarului general al 1 Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, în care le 
solicită o intervenție urgentă pen
tru a se pune capăt „măsurilor vexa
torii întreprinse împotriva pălești- 
nenilor din teritoriile ocupate".

în mesaj se relevă că acțiunile ini
țiate, în ultimele zece zile, de auto
ritățile israeliene lovesc in mod vio
lent populația palestineană care a 
organizat o serie de manifestații de 
sjjrijin față de O.E.P., în momentul 
inițierii dezbaterilor în problema pa
lestineană din cadrul O.N.U.

Noul guvern al Greciei

LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U.
...........

Dezbaterile asupra

ATENA 21 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Președintele Re
publicii Elene, generalul Ghizikis, l-a 
însărcinat joi pe Constantin Cara- 
manlis cu misiunea de a forma noul 
guvern, in calitatea sa de lider al 
Partidului Noua Democrație, care, 
după cum se știe, a obținut majori
tatea în alegerile legislative de la 
17 noiembrie. în aceeași zi, primul 
ministru și membrii cabinetului său 
au depus jurămîntul. Principalele 
portofolii au fost distribuite după 
cum urmează : Ministerul Coordonă
rii și Planificării — Panayotis Pa-, 
paligouras ; Gheorghios Rallis a de
venit ministru pe lingă șeful guver
nului : Ministerul Afacerilor Externe
— Dimitrios Bitsios ; Ministerul Apă
rării Naționale — Evanghelos Ave- 
roff ; Ministerul Afacerilor Interne — 
Constantin Stefanopoulos ; Ministe" 
rul Ordinii Publice — Solon Ghikas ; 
Ministerul Finanțelor — Evanghelos 
Devletoglou, Ministerul Comerțului
— Ioannis Boutos ; Ministerul Mari
nei Comerciale — Alexandros Pa- 
padongonas.

21 Cores- 
în ple- 
O.N.U. 
proble-

arătat

drepturilor 
exista caa

a expri- 
țării sale

NAȚIUNILE UNITE 
pondentul nostru transmite : 
nara Adunării Generale a 
continuă dezbaterile asupra 
mei palestinene.

Ambasadorul Poloniei a
că țara sa va sprijini toate efor
turile spre edificarea unei păci 
juste, echitabile și durabile în Ori
entul Apropiat, care să elimine ocu
pația străină a teritoriilor arabe și 
să garanteze respectarea 
poporului palestinean de 
națiune.

Reprezentantul Belgiei 
mat încrederea guvernului
in capacitatea Adunării Generale de 
a găsi o soluție justă în problema 
palestineană, iar ministrul de externe 
al Sudanului a făcut apel la con
certarea eforturilor tuturor state
lor pentru soluționarea crizei din 
Orientul Apropiat, inclusiv a pro
blemei palestinene și recunoaște
rea, fără echivoc, a drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinean.

Reprezentantul R.S. Cehoslovace a 
declarat că nu trebuie precupețit 
nici un efort pentru prevenirea re
luării ostilităților în Orientul Apro
piat și pentru începerea negocierilor 
de pace de Ia Geneva, la care tre
buie să participe toate statele inte-

? iiÎ-îi

problemei palestinene
resate, inclusiv reprezentanții po
porului palestinean, iar reprezentan
tul Marii Britanii a arătat că trans
punerea în viață a prevederilor re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 constituie o cerință 
indispensabilă pentru realizarea unui 
acord de pace în Orientul Apropiat.

Ambasadorul Franței a subliniat 
imperativul recunoașterii deschise a 
realităților din zonă și în special a 
drepturilor legitime ale pales.tineni- 
lor și israelienilor de a trăi în state 
suverane și independente. Vorbitorul 
a arătat că orice- rezoluție a Adună
rii Generale în problema palesti
neană trebuie să conțină prevederile 
și principiile esențiale ale documen
telor O.N.U. asupra Orientului Apro
piat, inclusiv ale ' rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate.

Ambasadorul 
guvernul țării 
singura soluție 
flictului din 
poate fi identificată numai în pro
cesul negocierilor, la care trebuie să 
se ia în considerație absolut* toate 
componentele importante ale proble
mei și să se găsească căi juste și 
echitabile de soluționare a acestora, 
în conformitate cu principiile Cartei 
O.N.U. și ale dreptului internațional.

Italiei a arătat că 
sale apreciază că 
constructivă a con- 
Orientul Apropiat

la Tratatul de la Varșovia»
reciproc pentru armatele statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Ministerul Apărării Naționale al 
Republicii Democrate Germane a fă
cut un schimb de experiență cu par- 
ticipanții Ia ședință și la consfătui
re în legătură cu desfășurarea unor 
activități de pregătire în unitățile 
armatei naționale populare.

Ședința Consiliului militar și Con
sfătuirea cadrelor de conducere ale 
armatelor țărilor socialiste frățești 
s-au desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, de lucru, în spiritul prie
teniei și unei strînse colaborări de 
luptă.

în perioada 19—21 noiembrie a.c., 
în Republica Democrată Germană, la 
Berlin, sub președinția comandantu
lui suprem al Forțelor armate unite, 
mareșalul Uniunii Sovietice,, I. I. Ia- 
kubovski, s-a desfășurat ședința or
dinară a Consiliului militar al For
țelor armate unite, precum și Con
sfătuirea cadrelor de conducere ale 
armatelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

S-a făcut bilanțul pregătirii trupe
lor de uscat, aeriene și maritime, 
precum și al pregătirii operative a 
statelor majore din Forțele armate 
unite. Au fost analizate problemele 
activității, în continuare, a Forțelor 
armate unite care prezintă interes

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE ÎN EUROPA

® Progrese în elaborarea Declarației privind principiile 
relațiilor dintre statele participante

'GENEVA 21 (Agerpres). — In procesul general de finalizare a documen
telor care urmează să fie adoptate la cea de-a' treia fază, Ia nivel înalt, a 
Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa s-a 
progres substanțial în punerea de acord a Declarației tirivind 
lațiilor dintre statele participante.

în cadrul lucrărilor a fost elabo
rată formularea celui de-al șaptelea 
principiu, cel privind drepturile omu
lui și libertățile fundamentale.

Prin eforturile tuturor delegațiilor, 
s-a convenit asupra unui ansamblu 
de prevederi referitoare la respec
tarea drepturilor omului și libertă
ților fundamentale, fără discriminări 
de rasă, sex, limbă sau religie. Ast
fel, se recomandă ca statele parti
cipante să promoveze și să încurajeze 
exercitarea efectivă a drepturilor ci
vile. politice, economice,, sociale, cul
turale și a altor drepturi și liber
tăți, a deplinei dezvoltări a perso
nalității umane.

De asemenea, s-a convenit ca sta
tele participante pe al căror terito
riu există minorități naționale să 
respecte dreptul persoanelor aparți- 
nînd acestor minorități la egalitate 
în fața legii și să le creeze posibi
lități de a beneficia pe deplin de 
drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului.

Recunoscînd semnificația universa
lă a drepturilor omului și libertă
ților fundamentale, în formulările 
elaborate se prevede că respectarea 
acestora este un factor important 
pentru a asigura dezvoltarea relații
lor amicale și a cooperării între sta- ‘ 
tele participante, ca și în raportu
rile cu celelalte state. în același sens, 
s-a convenit să se prevadă că sta
tele participante vor respecta aceste

înregistrat 
principiile

în relațiile

un 
re-

lor 
in- 

inclusiv în 
Națiunilor 
respectării

drepturi și libertăți și 
reciproce și vor depune eforturi, 
dividual și in cooperare, 
cooperare cu Organizația 
Unite, pentru promovarea 
lor universale și efective.

Excelenței Sale
Domnului SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban
BEIRUT

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Liban, am plăcerea ca, în 
numele poporului român și al meu personal, să vă transmit felicitări 
cordiale, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, iar 
poporului libanez prieten, pace și succes, pe calea făuririi unei vieți 
prospere.

îmi exprim convingerea că, acționînd împreună, în spiritul înțelege
rilor convenite cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o anul acesta în 
Liban, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre țările noas
tre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele celor două popoare, în fo
losul păcii, securității, înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

independenței, 
trei decenii, 

cunoscut o evolu- 
devenind un

De la cucerirea 
în urmă cu peste 
Libanul a 
ție remarcabilă, 
stat modern și' prosper, important 
centru economic al Orientului A- 
propiat. Activitatea comercială și-a 
pus puternic amprenta pe întreaga 
viață a țării. Pe marele aeroport 
internațional al Beirutului ateri
zează și decolează anual 40 000 de 
avioane, transportînd peste 2 mili
oane de pasageri din toate părțile 
lumii și însemnate cantități de 
mărfuri. La cheiurile portului 
au acostat în acest an aproape 
4 000 de nave comerciale sub di
verse pavilioane. La Beirut func
ționează aproape 80 mari bănci in
ternaționale și numeroase societăți 
comerciale și industriale, a căror 
rază de acțiune se extinde 
de hotarele țării.

O exemplificare elocventă 
ției comerciale a Libanului 
stituie și evoluția relațiilor româ- 
no-libaneze. Este semnificativ ast
fel că de la începutul anului au so-

dincolo

a voca- 
o con-

sit în portul Beirut 73 de nave sub 
pavilionul românesc.

Se dezvoltă larg cooperarea eco
nomică. în baza acordurilor de 
colaborare semnate în ultimii ani, 
un grup de specialiști români efec
tuează în prezent prospecțiuni pe
troliere în cîmpia Bekaa. în curînd, 
cu sprijin tehnic românesc, urmea
ză să fie construită în regiunea 
muntoasă, la Siblin, cea de-a treia 
fabrică de ciment libaneză.

Un moment de cea mai mare în
semnătate în evoluția relațiilor de 
prietenie și. colaborare dintre cele 
două țări și popoare l-au constituit 
vizita întreprinsă în Liban la înce
putul acestui an de președintele 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
purtate cu președintele Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh. A- 
cordurile și înțelegerile semnate cu 
acest prilej au deschis largi per
spective pentru extinderea și diver
sificarea colaborării româno-libane- 
ze, ceea ce corespunde intereselor 
ambelor popoare, cauzei păcii și *..î- 
țelegerii internaționale.

Cuvîntarea președintelui TitoIa Congresul Uniunii Tineretului Socialist din Iugoslavia
BELGRAD 21 — Corespondentul 

nostru transmite : în prezența pre
ședintelui Iosip Broz Tito și a altor 
conducători de partid și de stat iu
goslavi, la Belgrad au început lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Socialist din Iu
goslavia. moment important în viața 
tinerei generații iugoslave ce con
sfințește crearea unei organizații 
unice a întregului tineret din aceas
tă tară.

La lucrările congresului sînt pre
zente delegații din partea a peste 100 
de organizații și mișcări de tineret 
și studențești de peste hotare. Din 
țara noastră participă o delegație a 
U.T.C.-U.A.S.C.R.

Salutînd delegații și invitații aflați 
în sală, președintele Iosip Broz Tito 
a relevat că acordă o mare însem
nătate congresului, 
convingerea că acesta

exprimîndu-și 
va fi pătruns

de spiritul revoluționar al unității, 
în prezent, a relevat vorbitorul, pu
tem constata cu satisfacție că, mai 
ales după Congresul al X-lea al 
U.C.I., se resimte un progres vizibil 
în activitatea tineretului și a organi
zației de tineret. Congresele republi
cane și conferințele provinciale, a 
arătat el, au pus pe primul plan vo
ința de depășire a manifestărilor ne
gative, fapt la care va contribui mult 
și crearea organizației unice a tine
rilor. Sînt convins, a spus președin
tele Tito, că Uniunea Tineretului So
cialist din Iugoslavia va răspunde 
cerințelor și dorințelor celor mai 
largi pături ale tineretului, iar uniu
nea reorganizată — ca parte compo
nentă a frontului unic al forțelor so
cialiste organizate. în frunte cu 
Uniunea Comuniștilor — va fi ade
văratul organizator al activității 
ciale a tineretului.

so-

• FRÎNE ANTIDERA
PANTE. La fabrica de frine 
din Jablonec (Cehoslovacia) a 
fost pus la punct ■ un sistem 
de frînare pentru automo
bile, care asigură protecția 
contra derapajului, chiar și pe 
drumuri ude sau pe polei. La 
baza noului sistem stă un dis
pozitiv electronic de reducere 
automată a presiunii frînelor în 
cazul apariției pericolului de 
derapare. Frânele noi au fost 
experimentate pe un autobuz, 
pe un autocamion și pe două 
autoturisme de tipuri diferite. 
La nici unul din automobilele 
înzestrate cu frine antidera
pante nu s-a constatat nici o 
deviere.de la axa drumului, iar 
frinarea ș-a realizat mai rapid.

agențiile de presă transmit iorul Melo Antunes, ministru de 
al ^guvernului portughez. Pe de 
parte, Melo Antunes a avut o între
vedere cu președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, în cursul căreia 
au fost examinate aspecte ale 
cooperării bilaterale. ‘

stat 
altă

Delegația economică ro
mână, care 'ntreprinde o vizită la 
Lisabona, a avut convorbiri cu con
ducerile Asociației industriașilor și 
Băncii Portugaliei, precum și cu re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
din Lisabona. Conducătorul delega
ției. Cicerone Gorunescu, secretar ge
neral al Camerei de Comerț și In
dustrie, a fost primit de Rui Vilar, 
ministrul portughez al economiei, 
precum și de secretarii de stat pen
tru comdrțul exterior și turism, pen
tru agricultură și planificare. Au fost 
analizate posibilitățile de intensifica-

liile privind reîntoarcerea șefului le
gal al statului cipriot la Nicosia, pre
văzută pentru începutul lunii decem
brie.

Sesiunea Consiliului Na
tional al P. C. din India ?i a 
început lucrările la Delhi. Pe ordi
nea de zi se află aprobarea proiecte
lor de documente ce urmează a fi 
supuse dezbaterii celui de-al X-lea 
Congres al partidului, programat 
pentru 27 ianuarie 1975.

Un nou atentat fascist - 
al cincilea in ultimele ,10 zile — s-a 
înregistrat miercuri seara la Savona 
(Italia). Explozia unei puternice în
cărcături de trotil la un bloc situat 
în plin centrul orașului s-a soldat cu 
rănirea a 13 persoane, dintre care 
trei se află în stare gravă. Noul act 
terorist a stîrnit protestul și indig
narea forțelor democratice.

re și diversificare a schimburilor 
conomice dintre cele două tari.

Convorbiri Makarios — 
Cloridos au avut loc 18 Lont^ra- 
Au fost abordate problemele legate 
de pregătirea negocierilor ce vor 
avea loc în zilele următoare la Ate
na în problema Ciprului, la care vor 
participa Glafkos Clerides și arhie
piscopul Makarios, precum și deta-

Premierul guvernului Re
publicii Guineea-Bissau, 
Francisco Mendes, s-a pronunțat, în- 
tr-un interviu acordat agenției 
France Presse, în favor’-ea unei largi 
deschideri în materie de politică ex
tern^, inclusiv către acele țări care, 
în perioada luptei pentru obținerea 
independenței, nu au acordat sprijin 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.).

Donație de cărți și discuri 
românești. La Monrovia a avut 
loc ceremonia donării din partea Bi
bliotecii Centrale de Stat a Româ
niei și a Casei de discuri „Electre
cord", . către Universitatea Liberiei, a 
unui set de 200 volume și 50 de 
discuri românești.

Deficitele balanțelor de 
plăți ale țărilor occidentale, 
rezultînd din achiziționările de pe
trol. vor fi, în anul 1974 și, respectiv, 
în 1975, de ordinul a 60—65 miliarde 
dolari — a declarat Otmar Emmin
ger. președintele Bundesbankului, a- 
flat la Paris cu prilejul unei reuniuni 
a experților din țările membre ale 
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.).

Temelii trainice dezvoltării
colaborării româno-zambiene

(Urmare din pag. I)

comune de a se facilita extinde
rea schimburilor și a cooperării în 
producție, in forme noi, convenabile 
ambelor părți, de a se transpune cit 
mai rapid în practică obiectivele sta- ■ 
bilite.

Desigur, în impulsionarea acestei 
colaborări un rol de cea mai mare 
importanță revine forțelor conducă
toare din cele două țări, Partidul 
Comunist Român și Partidul Unit al 
Independenței Naționale, și se cuvi
ne a se evidenția, în mod deosebit, 
hotărirea comună de a se imprima 
o dezvoltare și mai puternică rela
țiilor dintre cele două partide, con
tactelor și schimburilor de experien
ță, în interesul progresului și bună
stării ambelor țări și popoare.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dau elocventă expresie 
însemnătății pe care o prezintă ex
tinderea și amplificarea legăturilor 
multilaterale româno-zambiene : „Aș 
dori ca întîlnirea noastră de acum, 
vizita pe care o faceți în România 
să contribuie Ia extinderea și mai 
puternică a colaborării dintre parti
dele și popoarele noastre... Aș dori 
ca relațiile dintre țările și partidele 
noastre să corespundă cit mai bine 
intereselor dezvoltării popoarelor 
noastre și, totodată, să se înscrie ca 
o contribuție activă la solidaritatea 
tuturor forțelor care se pronunță 
pentru progres, pentru pace și cola
borare internațională".

Largul tur de orizont în problemele 
internaționale a scos în relief siml-

litudinea punctelor de vedere 
șir de probleme importante 
tualității, pornindu-se de la 
tatea adoptării unor măsuri 
pentru instaurarea unui 
pace, justiție și securitate în lume, 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre națiuni, 
pentru eliminarea tendințelor de do
minație și amestec în treburile altor 
state, pentru promovarea unui uma
nism bazat pe dreptate și egalita
te, subliniindu-se rolul care revine 
în acest cadru tuturor țărilor, indi
ferent de mărime, sistem sau poten
țial. Convorbirile la nivel înalt de 
la București au pus încă o dată în 
evidență imperativul unor eforturi 
stăruitoare în vederea instaurării u- 
nei noi ordini politice și economice 
internaționale, al lichidării pînă la 
capăt a colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului, al îngustării 
și dispariției decalajelor economice — 
problemă de majoră însemnătate 
pentru menținerea păcii și progresul 
civilizației.

Referindu-se la poziția de înaltă 
consecventă a țării noastre în toate 
aceste probleme, președintele Ken
neth Kaunda declara, adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Ni
meni dintre cei care au urmărit is
toria dezvoltării României, sub con
ducerea partidului comunist, nu poa
te pune la îndoială că prin dum
neavoastră se aude vocea rațiunii. în 
lumea de astăzi, atît de tulburată, 
glasul dumneavoastră, glasul poporu
lui român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, este glasul pă-

într-un 
ale ac- 
necesi- 

hotărîte 
climat de

Problema decolonizării
Mngoleî 8 fost discutată în cursul 
îritîlnirii de la Alger, între Agostinho 
Neto, președintele Mișcării pentru E- 
liberarea Angolei. (M.P.L.A.), și ma-

Trei lideri sindicali din 
Bolivia, arestati sub regimul stă
rii de urgență, au fost deferiți 
tiției, sub acuzarea de a fi încălcat 
prevederile .legii serviciului civil", 
instaurată după recentele evenimente 
din această țară. Cei trei, pasibili de 
închisoare pe cițiva ani, au refuzat 
să îndeplinească, atribuțiile de „co
ordonatori guvernamentali" la mi
nele in care, în ultima vreme, au a- 
vut loc mișcări greviste pentru re- 
dobîndirea drepturilor politice și sin
dicale.

jus-

• ULTIMUL JOBEN. 
Pentru joben a sunat cel din 
urmă ceas : firma Spoorenberg 
din Eindhoven (Olanda), ultima 
care producea pălării de acest 
gen, și-a închis porțile după 160 
de ani de existență — prilej de 
nostalgică trecere în revistă a 
istoriei „pălăriei de mătase". 
Dacă, în 1697, apariția pe stră
zile Londrei a primului joben a 
provocat o adevărată isterie 
(documentele vremii notează că 
„femeile au leșinat, copiii țipau, 
iar cîinii nu mai conteneau din 
lățyat"), purtătorul lui fiind pe 
loc arestat, în secolul al 19-lea 
el devine un element indispen-, 
săbii al eleganței masculine, pen
tru ca în zilele noastre să de
cadă la rangul de simplu obiect 
de recuzită a teatrelor de ope
retă și varieteu. Rentabilitatea 
scăzută și costurile ridicate 
(procesul de fabricație era ma
nual, durând două săptămîni) 
i-au semnat actul de deces.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

cil, dar nu al păcii cu orice preț, cl 
al păcii in unire și demnitate, pen
tru om și pentru societate."

Așa după cum se știe, imediat după 
încheierea vizitei, Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și-a exprimat 
deplina satisfacție și aprobare pen
tru rezultatele convorbirilor la nivel 
înalt româno-zambiene. apreciindu-le 
ca „un nou și valoros act de poli
tică externă a partidului și statului 
nostru", „o contribuție de seamă Ia 
cauza luptei popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
coionialismului, Ia întărirea politicii 
de independentă și suveranitate, pen
tru pace și cooperare în lume".

în același timp. Comitetul Execu
tiv a dat o înaltă apreciere contri
buției remarcabile a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
relațiilor româno-zambiene. subli
niind „principialitatea și consecvența 
cu care secretarul general acționează 
pentru afirmarea în relațiile dintre 
state a principiilor și normelor drep
tului internațional, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale, pentru asigurarea 
unui climat stabil de, pace, destin
dere, securitate și colaborare între 
popoare".

însușindu-și întru totul aceste con
cluzii, opinia publică din țara noas
tră își exprimă convingerea că re
lațiile româno-zambiene vor cunoaș
te o dezvoltare și înflorire continuă, 
astfel incit să ofere exemplul unei 
fructuoase și tot mai promițătoare 
colaborări între popoare libere, 
demne, egale în drepturi.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA» București, Piața Sclntell. Tel. 17 60 10, 17 60 20. 
Calea Grivlțel

revine

Șomajul în Franța 8 atins- 
la sfîrșitul lunii octombrie, o cifră1 
record pentru perioada postbelică — 
630 000, a anunțat Ministerul Muncii, 
în urmă cu o' lună, numărul șome
rilor era de 534 300.

© „AUTO-REFRAC- 
TORUL". Printre cele 100 de 
noi produse selecționate la 
concursul organizat de public--: 
ția „Industrial Research" din 
Chicago după criteriile impor- . 
tanței, originalității și utilității 
lor se numără și aparatul pen
tru examinarea automată a ve
derii. Pacientul își așază capul 
pe un suport, operatorul cen
trează aparatul pe ochiul de 
examinat și apasă pe un buton.

pe platourile Anzilor
Zilele trecute, Jiron 

de la Union, una din 
străzile vechiului cen
tru al Limei, a fost 
literalmente inundată 
de coloane de indieni, 
purtînd îmbrăcămin- 

, tea tipică a munteni
lor din Anzii peruani. 
Pentru prima oară, 
indieni din satele care 
împrejmuiesc vechea 
capitală incașă, Cuz
co, se întilneau, in 
capitala peruană, cu 
frații lor din Ayacuc- 
ho, eveniment cu va
loare de simbol, 
tr-adevăr, în 
patru secole care 

la invazia 
servitutile 

au făcut 
comunica-

tării de pe crea
ția materială și spiri
tuală a indienilor din 
Anzi. Iar prin proce
sul 
care 
astăzi 
fața maselor 
se 
prima dată 
mai mult de 
ani, poarta i

în- 
cele 

au
trecut de 
spaniolă, 
ocupației 
imposibilă 
rea pe plan național 
între grupările de 
descendenți ai incași
lor, iar arta 
tura 
vechi 
fost în parte 
distrugerii, în 
date uitării. Abia în 
ultimele decenii, prin 
eforturile unor cărtu
rari. patrloți, ale unor 
spirite luminate, 
ridic.at lespedea

și cul- 
acestei stră- 
populații au 

supuse 
parte

s-a 
ui-

reformei agrare 
se înfăptuiește 

în Peru, in 
rurale 

deschide, pentru 
“i după 

400 de 
__ , r____ eliberării 
economice, sociale și 
culturale.

Festivalul Inkari, în
chinat valorificării 
creației artistice, a 
folclorului din diferite 
regiuni ale țării, a 
fost inaugurat în 1973, 
avînd însă mai mult 
un caracter experi
mental, ca o pregătire 
a marii întilniri din 
anul acesta, la ale că
rei faze au participat 
aproape un milion și 
jumătate de oameni. 
1 500 dintre ei, cei mai 
pricepuți gravori în 
lemn, piatră și piele, 
cei mai iscusiți inter
pret ai cîntecului și 
dansului, cei mai cu- 
noscuți rapsozi popu
lari, au venjt cu me
sajul talentului lor la 
Lima. Timp de o săp- 
tămină, în fiecare

seară pe Campo 
Marte zeci de mii 
oameni au urmărit 
aplaudat fascinați bo
găția celor mai auten
tice comori ale cin- 
tecului și dansului 
popular, in timp ce 
minunate obiecte fău
rite de miini meștere 
au întregit imaginea 
geniului urmașilor de 
astăzi ai „copiilor 
soarelui".

După cum spune le
genda, Inkari, zeitate 
a plenitudinii vieții și 
creației incașe de al
tădată — a fost de
capitat de spaniolij 
iar corpul lui tăiat in 
bucăți îngropate adînc 
ca să nu le mai des
copere nimeni. Astăzi 
însă, în condițiile cli
matului politic și so
cial înnoitor din ulti
mii ani, Inkari e din 
nou viu, resuscitarea 
marilor valori ale tre
cutului îmbinindu-se 
cu creația prezentului, 
a unui prezent în care 
capacitățile națiunii 
se bucură de condi
țiile deplinei reinflo- 
riri.

de 
de
Și

Eugen POP

Ședința Seimului polonez
VARȘOVIA 21. — Corespondentul 

Agerpres transmite : în prezența lui 
Edward Gierek și a altor conducă
tori de partid și de stat, joi, Seimul 
polonez s-a reunit în ședință plenară 
avînd ca principal punct pe ordi
nea de zi Programul complex de per
spectivă de dezvoltare a producției 
alimentare. Seimul a adoptat pro
iectul de lege „Cu privire la conti
nua îmbunătățire a alimentației po
porului și la dezvoltarea agricultu
rii". Vicepremierul M. Jagielski a 
prezentat proiectul planului de dez
voltare social-economică a țării pe 
anul 1975.

în încheierea lucrărilor Seimului, 
la propunerea premierului P. Ja- 
roșzewicz, deputății au adoptat ur
mătoarele schimbări în componența 
guvernului : K. Olszewski a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
comerțului exterior și economiei ma
ritime, menținindu-și funcția de vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri. Jerzy Olszewski a fost eliberat 
din funcția de ministru al industriei 
chimice și numit ministru al comer
țului exterior și al economiei mari
time. Portofoliile ministerelor de fi
nanțe și al muncii, salariilor și pro
blemelor sociale au fost încredințate 
l,ui Henryk Kisiel și, respectiv, lui 
Tadeusz Rudolf, care i-au înlocuit 
pe Stefan Jedrychowski și Wincenty 
Kawalec. Maciej Wirowski a pre
luat funcția de ministru al industriei 
chimice.

După ce aparatul s-a fixat per
fect asupra pupilei, subiectul 
privește timp de cîteva secunde 
o lumină intermitentă ; defecte
le de vedere și alte informații 
sînt consemnate de aparat 
pe baza lor, 
rere, rețeta 
punzătoare. 
este indicat 
școli, uzine, 
cnții dificili 
bătrîni etc.

Și> se imprimă, la ce
de ochelari cores- 
„Auto-refractorul“ 

pentru examene în 
ca și pentru paci- 

— copii foarte mici,

© MESTECAȚI MERE
LE ÎNCET. Merele sînt cu atît 
mai sănătoase, cu cit sînt mîn- 
cate mai încet. Acest lucru l-au 
constatat lucrătorii Laboratoru
lui de botanică al Universității 
din Alexandria (Egipt). Dacă 
un măr este mestecat în gură 
circa 15 minute — afirmă aceș
tia — substanțele conținute în el 
distrug circa 90 la sută din bac
teriile aflate în cavitatea bucală.
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