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cu succese în muncă
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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

PE DRUMUL EDIFICĂRII NOII ORÎNDUIRI IN PATRIA NOASTRĂ

Un program de investiții 
fără precedent în istoria 

construcției socialiste din România
în ziua de 23 noiembrie a avut loc ședința 

plenară a Comitetului Central al 
Român, prezidată de tovarășul 
secretar general al partidului.

Partidului Comunist 
Nicolae Ceaușescu,

Plenara a aprobat în unanimitate Raportul Comi
tetului Central al partidului pentru cel de-al XI-lea 
Congres, precum și unele modificări la Statutul P.C.R., 
care urmează a fi supuse Congresului.

RAPORT MUNCITORESC LA CONGRESUL PARTIDULUI

In 23 de județe și în municipiul București 

industria a îndeplinit planul 
pe patru ani ai cincinalului

ÎH ZI/WL DE AZI:

Sosirea unor delegații 
de peste hotare 

la Congresul al XI-lea 
al P. C. R.

Fabrica de sticlărie Bistrița — o nouă și modernă unitate industrială pe aceste meleaguri ale tării

Ieri, 23 noiembrie, oamenii muncii 
din industria județului Timiș au în
deplinit sarcinile de plan pe anii 
1971—1974. în telegrama adresată cu 
acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de comitetul 
județean de partid, se spune, între 
altele : „Valorificînd superior poten
țialul material și tehnico-științific de 
care dispunem, stimulînd avîntul în 
muncă, spiritul de inițiativă, pricepe
rea și măiestria zecilor de mii de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, in
dustria județului nostru va realiza 
pînă la sfirșitul acestui an o produc
ție suplimentară de 1,9 miliarde lei,

iar sarcinile pe întreaga perioadă 
1971—1975 vor fi îndeplinite cu cel 
puțin 90 de zile înainte de termen, 
ceea ce va crea condiții pentru depă
șirea planului producției globale cu 
4,5 miliarde lei.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune in 
încheierea telegramei, că vom face 
totul spre a da viață sarcinilor în- 
suflețitoare ce ne vor reveni pe baza 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului, pentru creșterea continuă 
a contribuției județului nostru la 
dezvoltarea economiei naționale, la

progresul și prosperitatea scumpei 
noastre patrii — România socialistă".

Pină acum, în marea întrecere so
cialistă în cinstea Congresului al XI- 
lea al P.C.R., oamenii muncii din în
treprinderile industriale din 23 de ju
dețe ale țării și din municipiul Bucu
rești au anunțat realizarea înainte de 
termen a prevederilor planului pro
ducției globale industriale pe anii 
1971—1974. Avansul de timn cîștigat 
va permite colectivelor din aceste 
unități să înscrie în bilanțul pe pa
tru ani ai cincinalului o producție 
suplimentară a cărei valoare va de
păși 70 miliarde lei.

® ÎNVĂȚĂMÎNTUL — TN 
SLUJBA DEZVOLTĂRII 
SOCIALE

® RUBRICILE NOASTRE: 
Sport; Faptul divers; 
De pretutindeni

Dinamismul fard precedent al econo
miei naționale, dezvoltarea impetuoasă a 
industriei și agriculturii, a celorlalte ra
muri ale economiei, în perioada care a 
trecut de la Congresul al X-lea, sînt strîns 
legate de eforturile de investiții pe care 
statul, întregul nostru popor le-au făcut în 
acest interval de timp, al căror volum a 
crescut substanțial de la un an la altul. 
„Pentru țara noastră, care are de recupe
rat un important decalaj față de alte state
— sublinia tovarășul. Nicolae Ceaușescu
— înfăptuirea consecventă a unui amplu

program de investiții, menținerea unei 
rate înalte a acumulării constituie un im
perativ vital, de prim ordin. Aceasta este 
condiția hotârîtoare de care depinde po
sibilitatea de a ține pasul cu competiția 
ce se desfășoară pe plan mondial în do
meniul dezvoltării economice și sociale, 
de a asigura ridicarea gradului de civili
zație a societății, satisfacerea în tot mai 
bune condiții a nevoilor materiale și spi
rituale ale maselor, construirea socialis
mului și comunismului".
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NICOLAE CEAUȘESCU 

România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. (Rapoarte, cuvîntări, arti

cole. Martie-noiembrie 1974).
(EDITURA POLITICĂ)
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Pe comuniste trepte 
Gîndește-ți timpul — iată ce scrie pe-al meu scut. 
Umbre de pomi în apă disting, disting culori, 
Și vă salut tovarăși care porniți în zori 
Știind prea bine ce-aveți de făcut.

Ansamblul arhitectonic din centrul orașului Deva se distinge prin eleganță, suplețe, funcționalitate Foto : E. Dichiseanu

Eu voi ajunge ziua să văd obrazul scump 
Al țării-ncununată de faptele mărețe
Pe care azi le-arată în luminoase fete 
Maturitatea literei de plumb.

Eu voi ajunge ziua să văd, în linii drepte 
Suind, cum suie steagul pe cel mai înalt catarg, 
Enorma cavalcadă de valuri ce se sparg 
Iradiind pe comuniste trepte.

Virgil TEODORESCU

Partid - izvor al țării
Partid — izvor al țării în amiază — 
spre tine gînduri omenește vin, 
cu tine oamenii vorbesc

și-apoi cutează 
ei înșiși gîndul tău să-l poarte viu ; 
cu tine stau de veghe cînd înscriu 
cuvîntul rupt cu pana dintr-o rază...

Ești demnitatea clasei ce așează 
al viitorului și-al clipei drum.
Ești cel puternic ; omenos și bun 
pătrunzi în fiecare casă, 
în fiece conștiință vii 
o zare mai adînc a limpezi ; 
cu fiecare dor însemni înaltul, 
în fiece sămînță soare pui — 
al tuturora, și al orișicui, 
desfășurat cînd ne vestești asaltul 
spre mai frumos, 

mai bine, 
mai curînd, 

acest popor, și-acest al lui pămînt 
ce de un semn înalt se luminează, 
mai viu își strînge rîndurile 

și cutează 
supremul devenirii legămînt.

Mihai NEGULESCU

COMUNISTUL- 
model de corectitudine, 

principialitate 
și conduită morală

ZIUA VlLCEAHĂ
ii ai de altădată

în existența noastră socială de
mocratică au devenit obișnuite a- 
dunările de partid ori adunările ce
tățenești consacrate propunerii u- 
nei învestituri, întrunirile pri
lejuite de modul cum se îndepli
nește o sarcină obștească sau alta. 
Ceea ce impresionează însă de fie
care dată este felul matur, exigent 
in care aceste plenuri dezbat cali
tățile celor care și-au asumat o 
răspundere socială. Impresionează 
consecvența cu care sînt cerute, 
alături de virtuți profesionale și 
politice temeinice, probate de fapte 
in întreaga muncă de conducere în
credințată de societate, și o viață 
personală exemplară. Opinia de 
masă se constituie. în aceste îm
prejurări, într-un controlor sever 
și drept, dispusă să promoveze pe 
cei mai buni dintre cei mai buni, 
hotărîtă să nu îngăduie nici o în
călcare, a normelor de conduită 
ferm statornicite in orinduirea 
noastră. Acest fel de a gîndi și ac
ționa este inspirat tocmai de exi
gența cu care partidul nostru apre
ciază munca fiecărui comunist și, 
cu deosebire,- a oricărui om cu 
funcție de conducere în mecanis
mul nostru social.

Primatul în această direcție îl 
dețin tocmai modul cum fiecare își 
onorează datoriile obștești, buna 
pregătire politico-profesională, res
ponsabilitatea cu care răspunde 
mandatului încredințat, socotln- k___ _____

du-se un om în slujba celor mulți, 
consacrîndu-și întreaga energie in
tereselor fundamentale ale mase
lor. Calitățile profesionale intrin
sece ale omului învestit de obște 
sint de nedespărțit de calitățile lui 
morale, de cetățean al acestei țări, 
de om cinstit, devotat cauzei parti
dului și poporului, exigent cu sine 
însuși, cu o comportare demnă, 
care să merite stima celor din jur, 
dorința acestora de a urma exem
plul oferit. Aș.a cum se arată și în 
proiectul de norme care va fi dez
bătut de Corrgres, comunistul, cu 
atit mai mult cel care se bucură 
de încrederea învestiturii, trebuie 
să-și facă din principiile codului 
etic un adevărat mod de viață, de 
a acționa și trăi in chip comunist. 
Este imperativul acestei etape de
finitorii nu numai pentru progre
sul general al țării, ci și pentru 
perfecționarea morală continuă a 
omului, pentru construcția omului 
nou îri România.

A fi exemplu in munca pasionan
tă, responsabilă pentru îndeplini- 
rea Programului îndrăzneț al par
tidului și în viața de familie — 
iată sinteza „standardului moral" 
la care i se cere comunistului să se 
ridice. Forța de exemplu însă nu 
poate fi susținută decît de autori
tatea unei adevărate filozofii a 
muncii, conducerii și întregii exis
tențe, potrivit căreia, cel ca're se 
bucură de creditul maselor trebuie

să pornească înainte de toate de la 
datoriile pe care le are fată de a- 
cestea, de la întronarea fermă a 
principiilor morale noi, comuniste. 
Cit de bine se potrivește aici 
aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care spunea : „Comunis
tul — așa cum cere Statutul 
trebuie să se distingă prin energia, 
pasiunea și devotamentul cu care 
luptă pentru înfăptuirea politicii 
partidului, să manifeste un înalt 
simț de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor și o grijă deosebită pen
tru apărarea și întărirea proprie
tății obștești, să fie model de co
rectitudine, principialitate și con
duită morală în activitatea sa pro
fesională și obștească. Lui trebuie 
să-i fie proprie atitudinea înainta
tă a moralei noastre față de fami
lie, de educația copiilor, a tinerei 
generații, o comportare demnă in 
Întreaga sa activitate socială".

Comuniștii s-au pronunțat tot
deauna cu fermitate împotriva de
rogărilor de la acest drum exem
plar pe care îl cere partidul fie
căruia. Comuniștii s-au pronunțat 
totdeauna ferm împotriva „micii 
filozofii" a unora de a considera o 
învestitură mai mare sau mai mică 
a obștii drept un „cec" cu semnă
tură în „alb", un fel de legitimație 
pentru drepturi în plus, nemeritate. 
Mandatul obștii da, poate fi soco-
(Continuare în pag. a V-a)

...Măsurăm virsta 
nouă a locurilor vîlce- 
ne. Căutăm nota do
minantă a împlinirilor 
din anii socialismului 
și cu deosebire cele 
cuprinse în perioada de 
la Congresul al X-lea. 
Ca în întreaga țară, 
găsim și aici înțeleap
tă, patriotica lucrare 
comunistă a valorifi
cării tezaurului natu
ral, precum și a nese
catelor resurse crea
toare ale oamenilor. 
Și iată : munții aces
tor locuri purtau pe 
umeri păduri seculare 
de brazi și de fagi, aur 
verde nevalorificat se
cole la rind. Cuprinși 
în ritmurile timpului 
nou al țării, vilcenii 
au înălțat fabrici și 
combinate Ia Rimni- 
cu-Vîlcea, la Brezoi, 
Ia Băbeni... La fel. 
adincurile vîlcene as
cundeau. la Tătărani, 
la Băbeni, la Ocnița, 
comori de hidrocar
buri și de sare, nicio
dată valorificate pe 
măsura generozității 
naturii. Astăzi, aceste 
bogății sînt ridicate 
la puterea bogăției in
dustriale prin uriașe
le retorte ale combi
natelor chimice de la . 
Govora și Rîmnicu- 
Vilcea... Iar acestea 
sint numai două 
exemple arătind că, 
an după an, Vilcea, a- 
semenea tuturor jude
țelor țării, s-a înscris 
vertiginos pe orbita 
industrializării. De la 
vechile făbricuțe și 
ateliere din trecut, a- 
vind, toate, mai puțin 
de 5 000 de muncitori, 
la marile întreprin
deri și șantiere de azi, 
lnsumînd peste 30 000

de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. In nu
mai trei decenii, nu
mărul cadrelor din in
dustrie a crescut de 
șase ori, iar producția 
industrială este azi de 
385 de ori mai mare 
decît cea din 1938. A- 
dică : întreaga produc
ție a anului 1938 se 
obține azi în numai 
23 de ore.

Un an în mai puțin 
de o zi 1 Aceasta în
seamnă, în parametri 
productivi, că unități
le industriale ale ju
dețului realizează pes
te 200 de produse noi, 
că la Vilcea se pro
duce peste 52 la sută 
din producția de sodă 
calcinată a țării, 40,7 
la sută din cea de sodă 
caustică și întreaga 
producție de lindan, 
octanol și izobutanol. 
Performanțe în chimie 
— la Vilcea ? Acolo 
unde, în trecut, aceas
tă „ramură" producea 
cîteva tone de vopse- 
luri și de... luminări 1 
Față de 0,2 la sută, 
cit reprezenta aportul 
chimiei in totalul pro
ducției industriale a 
județului în 1950, în 
acest an ponderea 
chimiei a urcat la 
peste 59,4 la sută. Dar, 
în prezent, aproape că 
nu există ramură in
dustrială care să nu 
fie reprezentată în 
Vilcea. Și Ia ce dimen
siuni ! (Un singur e- 
xemplu : întreprinde
rea de talpă și încălță
minte din cauciuc de 
la Drăgășani produce, 
printre altele, nu mai 
puțin de 5 milioane de 
perechi de încălță
minte).

Cu ce imagini, din 
trecut, să confruntăm 
aceste realități ? Cu 
ce să comparăm reali
tățile din satul de azi? 
Unicul tractor exis
tent în județ, pe mo
șia din Șirineasa, cu 
cele 1100 de tractoare. 
324 combine și 468 se
mănători ale celor 
peste 80 de coopera
tive agricole ?... Să 
comparăm recoltele ? 
Numai de la încheie
rea cooperativizării, 
producțiile au crescut, 
la hectar, cu 590 kg 
grîu, 661 kg porumb, 
186 kg struguri ! Și 
numai în ultimii 5 ani 
viticulturii din zona 
colinară Drăgășani- 
Valea Mare i s-au alo
cat investiții valorind 
25,8 milioane lei I 
Rezultatul ? 66 de me
dalii de aur și 13 de 
argint obținute la con
cursuri internaționale 
și un spor al venitu
rilor cooperatorilor, în 
1973 față de 1970, de 
51 de milioane lei.

Spor de venituri — 
sporuri de niveluri de 
trai, ale modului de 
viață, evidente atit în 
industrie, cit și în a- 
gricultură, evidente în 
tot ce s-a făcut și se 
face pentru om in a- 
cest județ. (De pildă, 
azi, vilcenii au la dis
poziție 7 spitale cu 
3 494 de paturi — în 
1944 existau doar 295 
— 490 de medici, cel 
puțin cite unul pentru

Petre DRAGU 
Ion STANCIU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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cu bucurie în inimi, cu succese în muncă
Cu o zi înaintea În

ceperii lucrărilor marelui 
forum al comuniștilor, ra
poartele muncitorești, au
tentice diplome ale dărui
rii și abnegației în mun
că ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii, 
își schimbă conținutul de 
la un ceas la altul. în ci
frele conținute de bilan
țurile însuflețitoarei în
treceri se află cel mai 
fierbinte omagiu pe care 
muncitorii, țăranii și in
telectualitatea patriei so
cialiste il aduc mărețului 
Congres — eveniment de 
însemnătate istorică în 
drumul glorios al deveni
rii noastre comuniste. La 
teleconferința de astăzi, 
i-am rugat pe corespon
denții „Scinteii" să pre
zinte cele mai semnifi
cative fapte de muncă 
petrecute în județele tă
rii în vederea înfăptuirii 
exemplare a mobilizatoa
relor angajamente asu
mate în cinstea Congre
sului al XI-lea.

Din Vaslui, Crăciun 
Lăluci transmite :

— Prin realizarea unui 
avans substanțial în în
deplinirea cincinalului, 
oamenii muncii din in
dustria județului Vaslui 
s-au angajat ca In cin
stea' celui de-al XI-lea 
Congres al partidului să 
obțină suplimentar o pro
ducție globală de un mi
liard de Iei.

— Concret, care este 
stadiul realizării acestui 
angajament ?

— A fost îndeplinit. 
Producția suplimentară 
de un miliard lei este 
concretizată în produse 
ale industriei construc
toare de mașini — rul
menți, elemente pneuma
tice de automatizare, 
subansambluri pentru 
ventilatoare și instalații 
de ventilație ; ale in
dustriei ușoare — confec
ții, fire de bumbac, încăl
țăminte ; ale industriei 
de mobilă etc.

Un alt apel din Cluj, 
de la Alexandru Mure- 
san :

— Oamenii muncii din 
industria județului Cluj, 
care și-au onorat angaja
mentele asumate în acest 
an încă din vâră, rapor
tează cu mîndrie Con
gresului partidului că au 
înscris în palmaresul în
trecerii noi și importan
te succese. La oțel și la-

minate, finite, de pildă, 
s-a înregistrat o depăși
re de 12 000 tone, mai 
mult decit dublul angaja
mentului luat ; la izola-

e
©

0

realizat în perioada care a 
trecut de la Congresul al 
X-lea al partidului. în a- 
ceastă perioadă, harnicul 
colectiv brașovean a ob-

toarelor grele. încă un 
fapt semnificativ : în a- 
cest an, tractoarele româ- 

. nești au obținut două 
distincții de prestigiu la

DE PRETUTINDENI ACEEAȘI VESTE:»

Angajamentele
au fost înfăptuitei
VASLUI : Un miliard de lei producție suplimentară
CLUJ : Depășirea sarcinilor la principalele produse
NEAMȚ: Ciment peste plan pentru 2 250 de apartamente 
BRAȘOV : Tractorul cu numărul 180 000
MEHEDINȚI : 18 miliarde kWh energie electrică
PRAHOVA : Zilnic producții record

. ținut rezultate deosebite 
în acțiunea de moderni
zare a producției. Au fost 
asimilate noi tipuri de 
tractoare, printre care 
cel de 55 CP modernizat 
Și cele din familia trac-

confruntările internațio
nale. De la marea între
prindere brașoveană, 
fiecare 
tractor 
export.
- Un

la
9 minute un 

este expediat la

eveniment ase-
După încheierea teleconferlnței, la redacție au

pen- 
cincinalu- 

termen, ei 
avans de

tori electroceramici pro
ducția a fost depășită cu 
27,8 milioane lei. adică de 
6 ori mai mult decit pre
vedea angajamentul. S-au 
mai dat peste prevederi 
medicamente. mobilier 
din lemn, produse trico
tate etc.

— Lăudabile sînt ți 
realizările cimentiștilor 
din Bicaz, ne relatează 
corespondentul nostru Ion 
Manea. în bătălia 
tru realizarea 
lui înainte de 
au obținut un 
patru Itini.

Numai în acest an s-au 
produs peste prevederile 
planului 34 000 tone de 
ciment și 18 000 tone de 
var, cimentiștii din Bicaz 
onorindu-și integral an
gajamentul anual reîn
noit. Cimentul produs 
pină acum peste plan 
este suficient pentru con
struirea a 2 250 de apar
tamente convenționale.

~—.Sint Nicolae Mocanu., 
Transmit de la între
prinderea de tractoare 
din Brașov. Pe banda de 
montaj a acestei mari în
treprinderi a coborit cel 
de-al 180 000-lea tractor

electrică 
func- 

hidro- 
prin

mănător au trăit și hl- 
droenergeticienii de la 
Porțile de Fier — ne a- 
nunță Virgil Tătaru. în 
aceste zile, ei au raportat 
realizarea a 18 miliarde 
kWh energie
de Ia punerea în 
țiune a primului 
agregat. Numai 
scurtarea termenelor de 
reparații ale grupurilor 1 
și 6, energeticienii de 
aici au obținut un spor 
de producție, în acest an, 
de 55 milioane kWh.

— „Zilnic, din abataje, 
producții record" — așa 
își intitulează C. Căpraru 
corespondența sa de la 
Filipeștii de Pădure. După 
cum sîntem informați de 
către directorul minei, 
ing. Avram Oniciu, pe 
panoul întrecerii, in pri
mele rînduri se situează 
brigada de mineri a lui 
Ion Vlăsceanu, de la sec
torul Roșioara, care, în 
fiecare zi din această 
săptămînă, extrage peste 
plan din adîncuri o tonă 
de cărbune. La același 
nivel de realizări se si
tuează și brigăzile con
duse de Nicolae Ștefăroiu, 
de la sectorul Nord-Pa- 
langa, de Vasile Vfăscea- 
nu și Nicolae Cernat — 
realizări considerate re
cord. Eforturile minerilor 
de la exploatarea Filipeș
tii de Pădure s-au concre
tizat, în 10 luni și jumă
tate ale acestui an, în 
58 000 tone cărbune net 
peste plan.

continuat să sosească zeci 
și zeci de alte vești din toate colțurile țării, mesaje ale hărniciei oamenilor muncii.

• Constructorii navali din Constanța au terminat lucrările de închidere a 
corpului primului mineralier de 55 000 tdw, îndeplinindu-și astfel angajamentul 
asumat în cinstea Congresului.

o -
numărul 
de largi 
exportă.

•
la 100 de zile. Se estimează că, pînă ia încheierea anului 1974, valoarea produc
ției suplimentare va crește la 5,5 miliarde lei.

• Lucrătorii schelei Craiova au încheiat fprajul unei noi sonde de mare 
adîncime — a 15-a din actualul cincinal. Realizatorii ei, sondorii brigăzii conduse 
de comunistul Nicolae Huică, au reușit ca, prin aplicarea forajului optimizat și 
prin reducerea timpului neproductiv, să atingă una dintre cele mai înalte viteze 
de lucru înregistrate în unitate.

• Industria județului Alba a îndeplinit/Ieri, planul producțlei-marfă pe 11 
luni din 1974, urmînd ca pînă la sfîrșltul anului să se realizeze suplimentar o 
producție-marfă în valoare de peste 126 milioane lei.

o Ieri, constructorii de nave gălâțenl au livrat mineralierul „Muscel" de 
12 500 tdw, care este, totodată, a zecea navă predată, în acest an, beneficiarilor 
Interni și externi.

Uzina de utila) minier „Unio" din Satu-Mare a realizat locomotiva cu 
2 700. Această locomotivă, fabricată în prezent în 5 variante, se bucură 
aprecieri în industria noastră minieră și în 12 țări ale lumii, unde se

In județul Galați, avansul cîștlgat în îndeplinirea cincinalului se ridicâ

Viorel SALĂGEAN

Colectivul întreprinderii de mașini grele din București, care și-a îndeplinit la începutul lunii octombrie sarcinile 
de plan pe patru ani ai cincinalului, raportează acum realizarea, în cinstea Congresului partidului, a unei pro
ducții suplimentare de 15 milioane lei. în fotografie : vedere de ansamblu a halei turbinelor, locul unde se 

realizează cele mai complexe utilaje din țară — turbinele de 330 megawați

Manifestări in cinstea apnpiatiâu Congres Ziua vîlceasiă

Fruntași la panoul 

marii întreceri
în marea întrecere în cinstea 

Congresului al XI-lea, munci
torii, tehnicienii și inginerii de 
la întreprinderea de mașini e- 
lectrice din București au obți
nut importante succese. Dintre 
sutele de fruntași ai unității, 
prezentăm astăzi cițiva, surprinși 
de fotoreporter la locurile lor 
de muncă (de la stingă la dreap
ta) : Nicolae Batiș, lăcătuș-mon- 
tor (foto 1), depășește planul zil
nic cu 8 la sută. Maria Crăciun, 
bobinatoare (foto 2), depășește 
planul zilnic cu 6—7 la sută. 
Iordan Lazăr, strungar, șef de 
echipă, împreună cu echipa sa 
(foto 3), obține în fiecare zi, su
plimentar față de plan, o pro
ducție mai mare cu 26 la sută, 
Vasile Băzăran, lăcătuș-montor 
(foto 4), execută o ultimă veri
ficare la un grup de sudură pen
tru export, depășindu-și zilnic 
producția planificată cu 12 la 
sută. Radu Mircea, șef de echipă 
în secția construcții metalice 
(foto 5), a realizat în acest an 
trei inovații care aduc între
prinderii economii în valoare de 
32 000 lei. Constantin Pătrașcu, 
lăcătuș in secția demarori (foto 
6), depășește zilnic planul cu 
10—12 la sută.

Foto-text : S. CRISTIAN

CÎNTARE ANILOR 
DE GLORIE

• în sala de spectacole a clu
bului muncitoresc C.F.R. din Timi
șoara a avut loc recitalul de mu
zică și poezie patriotică „Sub stea
gul celui de-al XI-lea Congres al 
partidului". Formațiile corale ale 
sindicatului C.F.R., sindicatului în- 
vățămîntului, ale casei municipale 
de cultură și altele au prezentat cu 
acest prilej un bogat program de 
cintece și versuri. (Cezar Ioana).
'•Pe scena Casei de cultură a 

sindicatelor din Bîrlad, a avut loc 
spectacolul omagial „Cintare ani
lor de glorie", susținut de forma
țiile artistice de amatori laureate 
ale concursurilor republicane orga
nizate în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
Congresului partidului. (Crăciun 
Lăluci).

o La Teatrul de stat din Turda 
a avut lqc o manifestare oma
gială închinată Congresului parti
dului, sub denumirea : „Un popor, 
un partid, un conducător", în care 
au evoluat cele mai bune formații 
artistice din localitate. Spectacolul 
constituie o încoronare a unei bo
gate activități cultural-artistice în
chinate Congresului. Au fost inau
gurate, de asemenea, trei expo
ziții de carte social-politică, mal 
multe expoziții de desene ale pio
nierilor și școlarilor sub genericul 
„Viață fericită". (Al. Mureșan).

o La Deva a avut loc o șeză
toare literar-artistică intitulată 
„Literatura — angajare plenară în 
sfera prezentului". (Sabin Ionescu).

SIMPOZIOANE, 
CONCURSURI, SESIUNI 

DE COMUNICĂRI
e La clubul muncitoresc al între

prinderii mecanice Cugir, jude

țul Alba, la căminele culturale din 
Vinerea, Teiuș etc. au avut loc în 
aceste zile dezbateri pe tema : 
„Programul partidului — progra
mul întregului ’ popor". La bibliote
cile orășenești se desfășoară con
cursuri pe tema „Comunistul — mo
del ’de atitudine și comportare in 
societate — oglindit în literatura 
contemporană". în comunele Șipot, 
Șona, Săscioi, Unirea, Cilnic s-au 
ținut expuneri despre perspectiva 
social-economică a țării în anii vii
tori. (Ștefan Dinică).

• Zilele premergătoare celui 
de-al XI-lea Congres al partidului 
sint marcate la Buzău de ample 
manifestări politice și cultural-edu
cative cu caracter omagial. în acest 
context se înscrie desfășurarea u- 
nui simpozion de comunicări și re
ferate susținute în fața activului 
de partid de un grup de cadre uni
versitare de la academia „Ștefan 
Gheorghiu". Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiu a găzduit 
spectacolul „Cintec de slavă parti
dului" — amplă îmbinare de poezie 
revoluționară, cintece și dansuri, 
interpretate de formațiile artiștilor 
amatori ale așezămintelor culturale 
din județ. (Mihai Bâzu).

o în sala Casei de cultură din 
Drobeta Turnu-Severin s-a orga
nizat simpozionul cu tema „Trepte 
în istorie spre marele forum al co
muniștilor". Au participat cercetă
tori din cadrul Institutului de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Muzeului Por
țile de Fier, filialei Mehedinți a 
Arhivelor statului, cadre didactice. 
Au fost evocate, în fața a peste 700 
de participant, momente din lupta 
clasei muncitoare, din activitatea 
Partidului Comunist Român pen
tru făurirea noii societăți. (Virgil 
Tătaru).

0 La Institutul național de ge
rontologie și ge/iatrie a avut loc 
o sesiune științifică festivă în 

cinstea Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Au fost dezbătute proble
mele politicii demografice, ale 
colaborării științifice internaționa
le în acest domeniu.

O Pe scena Teatrului „Mihai E- 
minescu" din Botoșani a avut loc 
spectacolul festiv intitulat „Slavă 
partidului", închinat apropiatului 
forum al comuniștilor.

o Sub titlul „Partid, inimă vie", 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Galați a avut loc un spectacol 
omagial dedicat aceluiași eveni
ment.

• în cadrul acelorași manifestări, 
sîmbătă după-amiază a avut loc la 
cinematograful „Arta" din Deva un 
spectacol muzical-coregrafic intitu
lat „Pe vatra năzuințelor supreme".

O La Clubul tineretului din mu
nicipiul Alba Iulia a avut loc un 
concurs de recitări de poezie pa
triotică, intitulat „Partid erou, 
partid victorios", care a antrenat un 
mare număr de participanți.

EXPOZIȚII OMAGIALE
0 în sala de expoziții a Muzeu

lui județean din ’Sfintu-Gheorghe 
a avut loc vernisajul expoziției o- 
magiale de artă plastică închinată 
celui de-al XI-lea'Congres al parti
dului, organizată de cenaclul din 
Sfintu-Gheorghe al U.A.P. Expozi
ția cuprinde 40 de lucrări de gra
fică, pictură, sculptură, artă deco
rativă, fotografie, înfățișind aspecte 
din realitățile județului. (Tomori 
Geza).

© La Casa de cultură a sindica
telor . din Vaslui a fost organizată 
o expoziție sub genericul „Județul 
Vaslui — realizări și perspective". 

Un loc important, în cadrul acestei 
manifestări îl ocupă imaginile din 
timpul vizitelor de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu în între
prinderile din orașul Vaslui și mu
nicipiul Bîrlad.

• „Aspecte din mișcarea munci
torească din Lugoj" — se intitulea
ză expoziția organizată la Muzeul 
de istorie și etnografie din orașul 
de pe Timiș, în cinstea Congresului 
al XI-lea al partidului. Extrase din 
prfisă, fotografii, documente de ar
hivă — • originale sau în fotocopie 
— înfățișează lupta muncitorimii 
lugojene, organizată și condusă de 
P.C.R., pentru triumful ideilor so
cialismului și comunismului in țara 
noastră.

o La clubul tineretului din mu
nicipiul Alba Iulia s-a deschis ex
poziția județeană a creatorilor 
populari. Ea cuprinde lucrări și 
crestături în lemn, țesături, un bo
gat material etnografic din diferite 
zone ale județului. (Ion Mărgi- 
neanu).

© Sub genericul „Brașovul în 
arta plastică brașoveană", ieri s-a 
deschis în noua sală „Arta" din 
Brașov o expoziție care cuprinde 
lucrări ale celor mai reprezentativi 
artiști plastici din localitate. Pic
tura și grafica înfățișează as
pecte din viața materială și spi
rituală a Brașovului. Predomină lu
crările care oglindesc transformă
rile care au avut loc în viața ora
șului în ultimii ani. (Nicolae Mo
canu).

o La Casa pionierilor din Con
stanța s-a deschis expoziția echi
pajelor „Cutezătorii", manifestare 
dedicată celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

(Urmare din pag. I)
fiecare circumscripție 
sanitară rurală ; 2 260 
de cadre medii sani
tare). Foștii oieri și 
plugari sint astăzi o- 
peratori chimiști și 
profesori, cazangii și 
medici, montori de 
panouri prefabricate in 
construcții și ingineri, 
electricieni in centrale
le hidro și termoelec
trice și specialiști agro
nomi. Numai in acest 
an au fost create 5 800 
de noi locuri de muncă 
pentru muncitorii ca
lificați în cele 13 gru
puri școlare și licee 
de specialitate din ju
deț. La ora actuală, 
fiecare al patrulea lo
cuitor al Vilcei invață. 
(Școala vîlceană dis
pune de 2 053 săli de 
clasă, 22 de licee de 
cultură generală și de 
specialitate, 139 la
boratoare, 369 ateliere 
școlare și 44 săli de 
gimnastică — toate 
fiind încadrate cu pes
te 4 100 profesori, în
vățători, educatori și 
maiștri instructori).

Și pentru că vîlcea- 
nul învață, altele sint 
astăzi exigențele lui 
spirituale. Exigențe că
rora le caută împlinire 
in sălile celor 162 de 
cămine culturale, 10 
case de cultură, 148 
cinematografe, 402 bi
blioteci ale județului. 
15 009 de vilceni s-au 
constituit în 465 de an
sambluri, formații și 
cercuri cultural-artis
tice de .amatori. Alte 
mii au îndrăgit spor
tul, drumeția, străbă-

tînd în mod organizat 
locurile pitorești ale 
Văii Oltului, poposind 
în stațiunile balneare 
de la Călimănești-Că- 
ciulata, Govora și O- 
lănești.

Dar iată și ctitorii
le noi. La Rimnicu- 
Vilcea s-au construit, 
între Congresele al 
IX-lea și al XI-lea, 
peste 16 000 de aparta
mente.

De pe aceste înalte 
cote atinse privesc 
vîlcdnii, în lumina do
cumentelor celui de-al 
XI-lea Congres al par
tidului, treptele pe 
care le vor urca, in 
rind cu întreaga țară, 
in viitorii ani. Trepte 
în hidroenergetică : 
Lotrul și Oltul sînt de 
pe acum luate în pri
mire de constructori, 
în următorii ani, cen
tralei de la Ciunget 1 
se vor adăuga cele de 
la Malaia și Brădișor. 
Iar Oltul se va înfă
țișa și el, pînă în 1990, 
cu o grandioasă salbă 
de lumini : 29 de ce
tăți energetice, dintre 
care aproape jumătate 
pe teritoriul vilcean. 
Trepte în chimie. Este 
de ajuns să spunem 
că, pînă in 1980, com
binatele de la Govora 
și Rm. Vilcea își vor 
dubla instalațiile. 
Treptele diversificării : 
vor fi ridicate capaci
tăți noi de producție, 
în domeniile utilajului 
petrolier, al industriei 
textile, al plăcilor a- 
glomerate de lemn, al 
mobilei etc. — toate

contribuind la reali
zarea, la sfîrșitul vii
torului cincinal, a unei 
producții globale in
dustriale de aproape 
11,7 miliarde lei. Bo
găție căreia i se va 
adăuga aceea dobîn- 
dită prin urcușul pe 
treptele agriculturii. 
Ele vor consta, în pri
mul rind, in regulari
zarea a peste 20 km 
de cursuri de apă, în 
prevenirea eroziunilor 
pe 9 567 ha, în extin
derea plantațiilor vi
ticole și pomicole pe 
încă 2 360 ha, in ame
najarea unor noi sis
teme de irigații pe 
alte 3 500 ha etc.

Iar toate acestea, în 
mod firesc, vor face să 
se inalțe tot mai mplt 
treptele bunăstării, 
în viitorul cincinal se 
vor crea peste 13 000 
noi locuri de muncă, 
fapt care va determi
na creșterea popu
lației urbane. Creștere 
în virtutea căreia este 
prevăzută construirea, 
pînă în 1980, în ' Rm. 
Vilcea și in celelalte 
orașe ale județului, a 
12 000 apartamente.

Trepte spre viitor. 
Perspective luminoa
se, care înseamnă 
însă tot atîtea trepte 
ale răspunderii civice, 
patriotice, comuniste. 
Răspundere a cărei a- 
sumare, oamenii mun
cii din județul Vilcea 
și-o afirmă cu tărie, 
in rînd cu întregul 
popor, in aceste zile 
cind intîmpinăm în
semnatul eveniment : 
cel de-al XI-lea Con
gres al partidului.
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DE LA AL X-LEA LA AL XI-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI, CE£ MAL RODNIC^ ANI

PE DRUMUL EDIFICĂRII NOII 0R1NDUIRI

ÎN PATRIA NOASTRĂ 

ilN PROGRAM DE INVESTIȚII 
fără precedent in istoria 

construcției socialiste din România ,14 decembrie 1973, Tîrgoviște: tâind panglica Inaugurala a noii oțelârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu deschide 
prima filă în istoria acestui important obiectiv Industrial, stabilit de Congresul ai X-lea al partidului

-----------Poporul nostru stăpînește------------  

un potențial de producție care valorează 

1000 miliarde lei fonduri fixe

------------- Volumul total al investițiilor ——— 
în economia națională în perioada 1971—1974 

® 413 miliarde lei
® De peste 2 ORI mai mult decît in perioada 1961-1965

Termocentrala Mintla-Deva, creație a acestui Cincinal, în care — alături de creșterea producției de energie 
electrică — se obțin importante economii de combustibil. In Imagine: tabloul central de comandă a agregatelor 

energetice ale termocentralei

--------980000 noi locuri de muncă —
s-au asigurat în patru ani din acest cincinal, față de 400 000-500 000 cît se 

prevedea în Directivele Congresului al X-lea pentru întregul cincinal.

— Se dezvoltă toate județele țării —
Traducînd în viața cu consecvență politica partidului de dezvoltare armo

nioasă a tuturor zonelor țării, în ultimii ani au cunoscut o puternică dezvoltare 
județe în trecut rămase în urmă. Astfel, față de 1965, în acest an volumul inves
tițiilor a crescut: în județul Covasna de 4 ori; Sălaj — de 2,4 ori; Tulcea — de 
4 ori; Vîlcea - de 9 ori; Gorj - de 4 ori; Dîmbovița-de 7 ori ș.a.

♦

— Au început să producă în cincinal — 
1600 de importante obiective și capacități de producție 

în industrie și agricultură
ÎNTRE NOILE MARI UNITĂȚI PRODUCTIVE SE NUMĂRĂ :

® Complexul hidrotehnic și de navigație Porțile 
de Fier ® Centralele termoelectrice de la Brăila, Rovi- 
nari, Mintia-Deva © Laminorul de benzi la cald, uzina 
cocsochimică și furnalul de 1 700 mc din cadrul Com
binatului .siderurgic Galați © întreprinderea de rul
menți Alexandria ® Hidrocentrala electrică Lotru 
© întreprinderile de oțeluri aliate, de strunguri auto
mate și „Romlux" de pe tînăra platformă industrială

tîrgovișteană © întreprinderea de utilaj chimic șl forjă 
Rm. Vîlcea ® Combinatul de lianți din Cîmpulung 
® Combinatul de îngrășăminte azotoase Slobozia 
© Fabrica de aparataj electric de instalații din Titu 
© întreprinderea textilă „Dunăreană" Giurgiu.

S-ÂU CREAT PUTERNICE PLATFORME INDUSTRIALE 
LA î Bistrița, Zalău, Vaslui, Sf. Gheorghe, Botoșani, 
Tulcea, Slatina, Alba luiia. Curtea de Argeș ș.a.

, întreprinderea de materiale de construcții din Călărași dezvoltată puternic în anii actualului cincinal

PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA POPORULUI
Succesele obținute în îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de dezvoltare a economiei naționale asigură realizarea și 
chiar depășirea prevederilor din actualul cincinal cu privire la sporirea veniturilor oamenilor muncii, la ridicarea generală a 

nivelului de viață și civilizație al întregului popor

VENITURILE
© RETRIBUȚIA REALĂ va crește pe în

tregul cincinal cu 24 la Slltă, depă- 
șindu-se prevederile inițiale ale planului 
- de 20 la sută. RETRIBUȚIA MEDIE va 
ajunge la sfîrșitul cincinalului la peste 
1950 lei, față de circa 1 850 lei, cît se 
prevăzuse inițial, fiind cu 1 100 lei mai 
mare decît în 1960.

® în anii 1971—1973 s-a realizat 
MAJORAREA GENERALĂ A RETRIBU
ȚIILOR, o creștere mai accentuată înre- 
gistrînd retribuțiile mici. DE LA 1 AU
GUST 1974 S-A TRECUT LA ÎNFĂP
TUIREA MĂSURILOR CELEI DE-A DOUA 
ETAPE DE MAJORARE GENERALĂ A RE
TRIBUȚIEI, STABIUNDU-SE O RETRIBU
ȚIE MINIMĂ LUNARĂ DE 1346 LEI 
PENTRU MUNCITORII CALIFICAȚI Șl 
DE 1 140 LEI PENTRU MUNCITORII 
NECA! IFICATI

® CREȘTEREA RETRIBUȚIILOR, în 

medie, cu 16 la sută (în anii 1974—1975, 
față de 1973) reprezintă — ca fond su
plimentar de retribuire la nivelul unui an 
întreg — circa 23,6 miliarde iei.

® Au sporit VENITURILE ȚĂRĂNIMII, 
s-au stabilit și majorat veniturile minime 
garantate ale membrilor cooperatori. Se 
prelimină că, în 1975, veniturile bănești 
și în natură — obținute din munca în 
cooperativele agricole de producție și 
gospodăriile personale — vor înregistra, 
pe o persoană activă, o creștere de 
aproximativ 35 la SUtă față de 1971, 
depășindu-se prevederile inițiale.

© în anii care au trecut din cincinal, 
ALOCAȚIILE PENTRU COPII s-au mărit 
cu 36 la SUtă, PENSIILE de asigu

rări sociale cu 20 la Slltă, iar cuan
tumul BURSELOR pentru studenți — ma
jorate în 1970 — a fost sporit.

|- SĂNĂTATEA -i

© 9,3 MILIARDE LEI cheltu
iește, în acest an, statul pentru o- 
crotirea sănătății noastre. In me
die înseamnă 440 LEI PENTRU 
FIECARE LOCUITOR - ceea ce 
reprezintă DE 11 ORI MAI MULT 
FAȚĂ DE ANUL 1950.

® Ca urmare a construirii de 
noi edificii ale sănătății în toate 
zonele țării, NUMĂRUL PATURI
LOR DE SPITAL ajunge în 1975 la 
173 669 - CU PESTE 31 000 MAS 
MULTE DECÎT ÎN 1970.

© în afară de spitale, ÎN ME
DIUL RURAL funcționează peste 
3 000 DISPENSARE MEDICALE - 
adică minimum unul în fiecare co
mună.

LOCUINȚELE
® Un obiectiv important al politicii de perioada 1971-1975 se construiesc, din 

creștere a nivelului de trai al populației fondurile și cu sprijinul statului, 512 000 
îl constituie ACCELERAREA RITMULUI apartamente, față de 344 298 în cin- 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE: în cinalul precedent.

CULTURA
® Fondurile pentru finanțarea acțiu

nilor so'cial-culturale se ridică, pentru 
actualul cincinal, la 218 miliarde 

iei, adică MAI MULT DECÎT ÎNTREGUL 
VENIT NAȚIONAL DIN ANUL 1970.

MĂRFURILE
® VOLUMUL DESFACERILOR DE 

MĂRFURI CU AMĂNUNTUL a crescut, 
în perioada 1971—1974, într-un ritm me
diu anual de 8,3 la sută — față de 
5,4—6,2 LA SUTĂ, cît se prevedea în Di

® Peste 7 600 SĂLI DE CLASĂ, 
100 000 locuri în CREȘE, 55 000 

locuri în GRĂDINIȚE, peste 85 000 
locuri în INTERNATE sînt date în folo
sință în actualul cincinal.

rectivele Congresului al X-lea, și de 
7—8 LA SUTĂ în planul cincinal.

@ în 1974, magazinele de la orașe și 

sate desfac de aproape 10 Ofî 
MÂI MULTE MĂRFURI decît în 1950.
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fflVAJAMINTUL - IN SLUJBA In industria minieră

În
de 

for-

însemnări de acad.
Nicolae TEODORESCU

construcției socia- 
dezvoltate, cuprin

de Program și de

trebuie să

al acestei îmbinări 
superior cu activi- 
căreia îi este con- 

finalitatea sa,

DEZVOLTĂRII SOCIALE

„Noroc bun!“
Urîndu-și unul altuia tradițio

nalul „Noroc bun !“ concurenta 
s-au prezentat la „startul" în
trecerii. O întrecere fără public 
dar cu juriu și cu... galerie. O 
galerie a Întreprinderii miniere 
Baia de Arieș. Aici a avut loc 
întrecerea tinerilor mineri din 
județul Alba. Urmașii băieșilor 
de odinioară, scumpi la vorbă, 
iufi la faptă, s-au întrecut pe ei 
înșiși. Cei mai buni dintre cei 
buni s-au dovedit doi băieți de 
la Exploatarea minieră Zlatna și 
unul de la Baia de Arieș. De 
cîștigat însă, au cîștigat cu toții. 
E și părerea minerilor veterani, 
care și-au întimpinat ortacii bă- 
tîndu-i pe umăr și urîndu-le, la 
ieșirea din șut, același traditio
nal „Noroc bun".

Comoara de 
„Sub coastă 

în ziua de 16 noiembrie, Va- 
sile Achim din Romita (Sălaj) 
a pornit-o spre locul numit „Sub 
coastă", să-și mai stringă niște 
vreascuri pentru iarnă. „Că-i 
păcat să putrezească degeaba 
— își spunea el — dar și mai 
păcat să arzi lemne faine, din 
care mai poți meșteri și altceva". 
A început omul să stringă 
vreascuri, iar cînd a dat de o 
uscătură mai groasă, cînd s-o 
smulgă, a zărit o grămăjoară ' 
de taleri de argint. I-a luat fru
mușel și i-a dus la Muzeul de 
istorie și artă din Zalău. După 
ce specialiștii acestuia au cerce
tat cu atenție cei 24 de taleri de 
argint, și au stabilit că datează 
de mai bine de două secole și 
jumătate, descoperitorul a fost 
călduros 
de noi.

felicitat. Iar acum «i

De 1 
de ori —
Rășinari

Trăim aceste minunate zile în 
atmosfera de freamăt și emoție care 
a cuprins întreaga noastră societate în 
fața evenimentului capital al anului: 
Congresul al XI-lea al partidului. 
Cele două documente care prefigu
rează dezvoltarea multilaterală, rapi
dă și purtătoare de înfăptuiri uriașe 
a patriei în viitorii ani ai cincinalu
lui și chiar mai departe, în perspec
tiva încheierii victorioase a veacului, 
stimulează hotărîrea și entuziasmul 
tuturor oamenilor muncii, care au 
descoperit, prin îndemnul și Condu
cerea inspirată a partidului, că pot 
realiza ceea ce cîndva înaintașii nici 
nu cutezau să viseze. în avîntul ge
neral al țării, învățămîntul și cerceta
rea științifică s-au dovedit de o im
portanță capitală pentru dezvoltarea 
societății noastre socialiste care se 
construiește științific pe baza con
cepției materialiste despre lume și 
viață. Odată cu dezvoltarea, într-o 
amploare fără precedent, a tradiției 
cu care ne mîndrim — un învăță- 
mînt românesc consacrat prin voca
ție progresului social, așadar un în- 
vățămînt progresist în deplină con
sonanță cu exigențele societății.

Programul partidului conferă 
vățămîntului misiunea nobilă 
„factor principal de educare și 
mare a tinerei generații, a omului 
în general". Aceasta înseamnă însă 
și răspunderea acută a pregătirii 
forței competente, ingenioase și 
eficiente de muncă în toate sectoa
rele vieții social-economice și cultu- 
ral-științifice, ca și a asigurării edu
cației permanente a oamenilor mun
cii din toate domeniile de activitate. 
Concretizînd acest rol de prim plan, 
pe care politica partidului îl încre
dințează învățământului, vom observa 
că dezvoltarea multilaterală a socie
tății noastre impune formarea de 
specialiști pentru un mare număr de 
specialități, deci o mare diversificare 
a competențelor. Ar fi însă o gre
șeală să se considere că această ce
rință ar însemna o pregătire pe pro
file înguste. Dimpotrivă, experiența 
a confirmat necesitatea unei pregă
tiri largi, multilaterale a viitorilor 
specialiști, care vor avea de rezolvat 
probleme în care se cere o compe
tență polivalentă, cu un nucleu de 
cunoștințe compact, dar și înzestrat 
cu valențe multiple pentru interco
nexiunile ce apar în problemele com
plexe ale construcției socialiste mul-

tilateral dezvoltate și cu atît mai 
mult ale înaintării spre comunism.

Proiectele de Program și de Direc
tive, documente capitale ale politicii 
și mersului înainte al țării noastre, 
reflectă puternic contribuția creatoa
re a tovarășului Nic’olae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român. Ele afirmă necesitatea 
unor „măsuri hotărîte pentru ridica
rea nivelului general al învățămintu- 
lui". Programul învestește învățămîn- 
tul cu rolul de promotor activ al dez
voltării sociale, în special în această 
etapă hotărîtoare ce se va deschide 
în lumina hotărârilor Congresului al 
XI-lea, hotărîri de importanță vitală 
pentru viața întregii societăți româ
nești. Programul cere realizarea unui

profil larg al liceelor, al învățămîn- 
tului general, astfel încît absolventul 
de liceu să fie pregătit cu cunoștințe 
multilaterale, necesare pentru a face 
față cerințelor mai multor’ domenii 
deodată. Un astfel de absolvent se 
va putea angaja cu spirit de răspun
dere și cu tragere de inimă, în mod 
deliberat spre o carieră utilă, con
form cu aptitudinile sale, care pot fi 
verificate în practică. El va putea, 
de asemenea, să-și desăvîrșească 
policalificarea începută prin activi
tatea pe care o va desfășura sau 
continuîndu-și pregătirea prin Invă- 
țămîntul superior. Acestuia îi re
vine în primul rînd sarcina de pro
motor al dezvoltării sociale, mer- 
gînd și mai hotărît și mai curajos 
pe drumurile ce i s-au deschis înce- 
pînd cu Congresul al IX-lea, prin 
orientarea spre formarea de cadre cu 

■ pregătire superioară pentru activita
tea economico-socială. Directivele 
Congresului al X-lea au accentuat 
această orientare, iar Conferința Na
țională a partidului din 1972 a tra
sat o linie nouă de sinteză construc
tivă și creatoare prin afirmarea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
necesității integrării învățămîntului 
cu cercetarea și producția.

Acest proces, proclamat de secre
tarul general al partidului ca esențial 
pentru înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, consti-

tuie una din consecințele hotărîtoare 
ale revoluției științifice și tehnice 
prin care știința este promovată la 
rangul de factor determinant al pro
ducției materiale și spirituale. Și e 
firesc ca policalificarea cerută învă- 
țămintului liceal să capete, la 
nivelul învățămîntului superior, va
lențele sintezei între procesul pro- 
priu-zis de pregătire a specialistului 
de nivel superior — ca produs al în
vățămîntului — și finalitatea acestui 
proces, care este dezvoltarea cît mai 
prodigioasă a potențialului uman al 
constructorilor competenți și inge
nioși ai socialismului. Deci această 
finalitate trebuie, în primul rînd, să 
satisfacă cerințele unei producții de 
un înalt nivel, corespunzător obiecti
velor uriașe ale 
liste multilateral 
se în proiectele 
Directive.

Ca un corolar 
a învățămîntului 
tatea productivă, 
sacrat prin însăși 
apare necesitatea îmbinării mutuale 
între învățămînt și producție, strîns 
legate între ele, și cercetarea știin
țifică — acest motor cu resurse sur
prinzătoare a progresului tehnic, al 
organizării și conducerii științifice a 
producției, al progresului social-eco
nomic. Iată • de ce, în învățămînt 
— și cu precădere în cel supe
rior — ca să fie ceea ce legile dezvol
tării societății noastre cer de la el, 
în curentul irezistibil al revoluției 
științifice și tehnice, ■ • • 
se desfășoare, amplu și hotărît, 
procesul de integrare învățămînt- 
cercetare-producție sub semnul con
strucției socialiste multilateral dez
voltate. înțelegerea acestei sinteze 
rodnice este naturală pentru modul 
în care poporul nostru estimează din 
bătrîni rolul învățăturii în viața so
cială. „Ai carte, ai parte", spune 
înțelepciunea populară. Procesul de 
integrare 
cetare și 
la nivelul 
tării 
că a unui învățămînt integrat în 
exigențele societății, a unui învăță- 
mînt promotor al dezvoltării sociale, 
a unui învățămînt menit să aducă tu
turor și fiecăruia acea „parte" — acea 
dezvoltare și bunăstare a poporului, 
pe care zicala românească o su
gerează atît de lapidar, dar atît de 
convingător.

între invățămînt, 
producție 
dezvoltării 

noastre, tradiția

cer-
actualizează, 
prezente a 

româneas-

în cadrul preocupării perma
nente a partidului și statului nos
tru pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă se înscriu 
și măsurile pentru modernizarea și 
perfecționarea tehnologiilor, pentru 
mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție, pentru elimi
narea oricăror riscuri, pentru pre
gătirea și instruirea corespunzătoa
re a cadrelor de producție la toa
te nivelurile — in scopul sporirii 
continue 
sigurării 
protecție 
căm, cu 
rînd la 
protecția

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei a elaborat un 
program de măsuri pentru creș
terea gradului de securitate iii 
mine, program care a fost aprobat 
de Consiliul de Miniștri și este în 
curs de aplicare. Iată și cîteva 
noutăți legate de aplicarea lui. La 
minele Petrila și Uricani din Va
lea Jiului au fost introduse și puse 
în funcțiune instalații de țelegrizu- 
metrie, care înregistrează pe un ta
blou aflat la suprafața minei pre
zența și gradul de concentrare a 
metanului în subteran și care de
cuplează automat furnizarea cu
rentului electric în zonele unde 
concentrația maximă admisă a fost 
depășită. De asemenea, tot aici s-au 
realizat stații de degazare a zăcă
mintelor, prin intermediul unui 
sistem de absorbție a metanului din 
straturile de cărbune cu ajutorul 
unor puternice pompe de vid. Re
ducerea cantităților și concentrații
lor periculoase de metan în stra
turi diminuează riscurile, iar odată 
cu creșterea gradului de siguran
ță în subteran pot crește vitezele

a productivității și al a- 
celui mai ridicat nivel de 
a muncii. Să exemplifi- 
ceea ce am aflat de cu- 
Inspectia de stat pentru 
muncii.

de avansare a lucrărilor miniere 
atit în abataje, cît și în galerii. In
stalațiile de gazare din aceste mine 
urmează în curînd să fie date în 
exploatare. La mina Lupeni, unde 
o astfel de instalație funcționează 
cu foarte bune rezultate, metanul 
din mină, absorbit și captat, este 
utilizat drept combustibil pentru a 
încălzi atît apa la baia minerilor, 
cit și aerul ce se introduce în mină 
în timpul iernii. Se îmbunătățesc, 
astfel, condițiile de muncă și se eco
nomisesc combustibili de 120 000 lei 
lunar. Se află într-un stadiu avan
sat lucrările la instalațiile de tele- 
grizumetrie de la minele Anina și 
Paroșeni. în aceste mine se prevede 
introducerea și, a unor instalații de 
degazare. Conform programului, se 
prevăd dotări în vederea creșterii 
securității în subteran și la alte 
mine carbonifere.

Dintre dispozitivele de protecția 
muncii ce se realizează în produc
ția de serie, amintim semnalizato
rul care indică intrarea brațului 
automacaralei în zona de influență 
a liniilor electrice aeriene.

Eforturi însemnate se depun și în 
domeniul realizării de echipamente 
de protecție. Astfel, s-a realizat un 
nou tip de mască pentru autosal- 
varea minerilor. Ea este mai sim
plă, mai ușoară în manevrare, poa
te 
de 
că 
re

fi utilizată mai repede în caz 
alarmă. Pentru locurile de mun- 
din otelării, turnătorii, cuptoa- 
de sticlă, se produc în serie sa

lopete ignifugate. Pe linia utiliză
rii pe scară largă a înlocuitorilor 
pentru materiale deficitare, s-a 
realizat și o țesătură din bumbac 
în amestec cu fire sintetice, care 
înlocuiește vechiul doc, fiind mult 
mai rezistentă, permițînd și o uti
lizare de mai lungă durată a sa
lopetelor confecționate. Tot pe

bază de înlocuitori s-au realizat, 
deocamdată ca prototipuri, haine 
îmblănite, cu blănuri sintetice. Un 
sortiment nou de cizme din PVC 
pentru apă și noroi, mai rezis
tente decit cele realizate pînă a- 
cum, au intrat și ele în producția 
de serie. S-a diversificat producția 
de ochelari de protecție, corespun
zător necesităților — pentru prelu
crări metalice la rece, sudură și 
alte utilizări.

Este imposibil să enumerăm aici 
toate dispozitivele, echipamentele, 
modernizările, înlocuirile ce se fac 
permanent și peste tot în țară pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Dar nu numai acestea, ci 
și preocuparea sporită a conduce
rilor de unități pentru introducerea 
unei exigente maxime în respec
tarea normelor de tehnica secu
rității, îmbunătățirea instructaje
lor, adoptarea de măsuri de ordin 
organizatoric, atenția, grija și dis
ciplina oamenilor muncii, controlul 
asupra’ activității de protecție dau 
într-o măsură tot mai mare rezul
tatele așteptate. De cîțiva ani în
coace, spre exemplu, înregistrăm cu 
satisfacție evoluții pozitive în do
meniul protecției muncii, evoluții 
care situează România printre ță
rile cu cel mai scăzut coeficient 
al accidentelor jde muncă.

Departe de a fi întîmplătoare, e- 
videntele realizări obținute în țara 
noastră pe linia îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și eforturile efi
ciente făcute de stat pentru pro
tecția muncii demonstrează că. 
practic, numărul accidentelor poa
te să scadă simțitor, chiar în ca
drul dezvoltării economiei și al 
creșterii numărului de muncitori.

Al. PLĂIEȘU

, I
Vestit prin părțile locului pen- . 

tru picturile sale pe lemn, reali
zate după tradiția specifică zo
nelor Mărginimea Sibiului și Fă
gărașului, pictorul amator Vasi- I 
le Frunzete și-a ales temele nu
mai din viața comunei sale na- I 
tale — Rășinari, județul Sibiu, i 
Acum, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Sibiu, pictorul a- ] 
mator și-a deschis o expoziție 
personală. Atrage atenția un 
tablou pe care stă scris : „Lu
crarea numărul 1 000". Titlul ei : I 
„La arat". Nu ne rămîne decit i 
să-i urăm succeș, in.continuare, | 
pe „ogorul" artei I

Tot acarul" 
Păun?

Sesizarea din faptul divers 
„Hai-hui, pe calea ferată", din 
22 octombrie (despre un vagon 
cu apă minerală, care în loc să 
fie descărcat imediat, a fost ex
pediat de la Vaslui la Huși, de 
la Huși la Bîrlad, apoi la Ne
grești și, din nou, la Huși), a 
fost recepționată imediat de că
tre organele C.F.R. Salutind 
promptitudinea în rezolvarea ca
zului, facem precizarea că vina 
s-a dat — și am vrea să credem 
că numai din cauza grabei — pe 
un nou acar Păun, în cazul nos
tru pe șeful stației Vaslui, Mihai 
Butnaru. Adică a fost 'sancțio
nat exact omul care a sesizat, 
încă de la început, misterioasa 
călătorie a vagonului. Că nu el 
este vinovatul, ne-a dovedit-o 
însuși șeful contabil al I.L.F. 
Vaslui, cu nota de plată către 
C.F.R. a sumei de 4129 lei. 
Numai că banii respectivi au 
fost dați din contul întreprin
derii și nu din buzunarele celor 
care au trimis vagonul la plim- 
bare de colo pînă colo. Să spe
răm că aici măcar nu se va găsi 
de vină un alt... acar.

Simplu, dar 
complicat

In sanatoriul din stațiunea 
Felix, cunoscut sub numele de 
„Vila 10“, există un telefon la 
recepție. Prin acest telefon se 
poate vorbi pe fir direct cu O- 
radea și, prin prefix, cu alte 
localități din țară, dar nu și cu 
medicul de gardă, care se gă
sește la numai 3 (trei) pași de 
recepfie. Suni din Oradea, și re
cepția îți răspunde : „Dacă vreți 
cu doctorul, cereți prin interur
ban 44". Te duci la telefoane. 
Dar pină-l capeți pe „interurban 
44“ ajungi la doctor mai repede 
pe jos, 7 kilometri. Si cind 
te gîndești că totul s-ar rezolva 
extrem de simplu : printr-o de
rivație. Adică să se instaleze 
încă un aparat telefonic în ca
mera de gardă. Simplu, ca bună 
ziua, nu ? Da, dar de ce simplu, 
cind se poate și complicat ?

Strada cu 
si fără nume 

9
Chiar în spatele clădirii pri

măriei municipiului Brăila se 
află o străduță a cărei lungi
me nu trece de 100 de p"și. 
Numele ei ? Aici e aici. O plă
cuță nouă, fixată la un ca
păt al sus-zisei, anunță trecăto
rul că se află pe „Strada Băii". 
O altă plăcuță, tot indicatoare, 
dar cam învechită și ruginită, 
fixată pe la mijlocul aceleiași 
sus-zise, indică precum - că stra
da s-ar numi „Sublocotenent 
Constantinescu George" (iar in 
paranteză scrie : „Fostă Băii"). 
Mai mergi cîțiva pași, ajungi la 
capătul celălalt al străduței și 
vezi o altă plăcuță indicatoare : 
„Strada Băii". Interesant de 
știut dacă edilii care trec in fie
care zi pe străduța cu pricina 
știu exact cum se cheamă. Pre
cis știu însă unde lucrează : la 
primăria Brăilei, din fața stră
zii... cum ii zice, frate ?

Rubrică redactată de 
Pelrs POPA 
șl corespondenții ..Scînteli'’

kilometri. $i cind

simplu : printr-o de-
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HANDBAL -. „Trofeul Carpați"

© Ieri, în meci vedeiâ : România — U.R.S.S. 21—18 © Azi, 
reeditarea finalei mondiale : România - Iugoslavia

Echipa
9 mondială,

I
României, vicecampioană 

mondială, a cîștigat mai ușor decît 
arată scorul, atit cel de la pauză 
(10—9), cît și cel final (21—18), par
tida cu echipa U.R.S.S., formație 
clasată pe locul al treilea la ultima 
ediție a campionatului mondial fe
minin. Astfel, echipa reprezentativă 
a României a totalizat 8 puncte și 
se poate considera de. pe acum de
ținătoarea „Trofeului Carpați".

în minutul 19 al jocului, handba
listele noastre conduceau cu 9—4, 
însă scăderi de atenție, atît în apă
rare cît și în atac, au facilitat forma
ției sovietice reducerea de scor pînă 
la un singur punct diferență : 10—9. 
în repriza secundă, iarăși după 19 
minute de joc, rezultatul marca din 
nou o detașare de cinci goluri pen
tru echipa română : 18—13 ! Totuși, 
situația favorabilă n-a fost fructifi
cată nici atunci, două contraatacuri 
succesive ale Cristinei Petrovici s-au 
irosit cu ușurință, iar adversarele au 
redus apoi treptat distanța. Iată

însă că jucătoarele românce au reac
ționat cu eficiente atacuri în serie, 
ceea ce a făcut ca scorul să devină 
21—16, cu puține minute înainte de 
sfîrșitul meciului. Totuși, o altă 
scurtă perioadă de „relaxare" Ia e- 
chipa noastră atrage după sine un 
rezultat final mai strîns : 21—18. Din 
echipa României s-au distins Soos 
Rozalia cu 9 goluri înscrise, Magda 
Micloș, Simona Arghir și portarul 
formației, Lidia Stan, iar din echipa 
sovietică jucătoarele Bukvareva și 
Siubina.

în celelalte partide de ieri : R. D. 
Germană — România (B) 17—12
(8—6) și Iugoslavia — Polonia 22—12 
(12-5).

Astăzi, în ultima etapă a turneului 
pentru „Trofeul Carpați", sala Vic
toria din Ploiești va găzdui în meci- 
yedetă, România — Iugoslavia, o re
editare a finalei ultimului campionat 
nfondial feminin.

V. M.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH
în runda a 8-a a campionatului 

național masculin de șah a fost con
semnată remiza in șase partide : 
Urzică — Mititelu, Vaisman — Voi- 
culescu, Ilijin — Buză, Ghindă — 
Pavlov, Cherteș — Pușcașu și Ma- 
carie — Radovici. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

în clasament conduce Mititelu cu 
6 puncte, urmat de Partoș — 5,5 
puncte și o partidă întreruptă.

Astăzi, de la ora 16.00, în aula Bi
bliotecii centrale universitare din 
Capitală se vor desfășura partidele 
rundei a 9-a.

EI ISTORICĂ"

lzi Editura politică 
au apărut:

• Dicționar de economie politică
• Contribuții la dezbaterea pro

blemelor teoretice ale econo
miei socialiste, voi. 3.

A apărut volumul:

INSURECȚIA DIN AUGUST 1944 
ȘI SEMNIFICAȚIA

Lucrarea a apărut în Editu
ra militară, sub egida Acade
miei de științe sociale și poli
tice a Republicii Socialiste 
România, academiei „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., Centrului

de studii și cercetări de istorie 
și teorie militară și a Academiei 
militare.’,Volumul cuprinde re
feratele și comunicările prezen
tate în cadrul a două sesiuni 
științifice organizate la Bucu
rești în iunie și iulie 1974 de 
instituțiile amintite mai sus.

* Dinamo și F.C.M. Reșița
• Partida C.F.R.—Steaua

Astăzi se desfășoară "jocurile celei 
de-a 15-a etape a campionatului di
viziei ijA; în Capitală se vor disputa . ____ , _____ ____ ,___ rr_„
cu începere de la ora 14 următoare- Reșița — F.C. Chimia ; F.C.' Argeș — SteagUi rOșU_

, *

In cadrul emisiunii „Sport și mu
zică", s.tațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I, cu în
cepere de la ora 13,45, aspecte de la 
toate intîlnirile.

joacă pe terenurile proprii 
va fi televizată în direct

Timișoara ; Universitatea Craiova — 
F.C. Constanța ; Politehnica Iași — 
U.T.A. ; A.S.A. — Olimpia ; F.C.M.

le două întâlniri : Sportul studențesc 
— F.C. Galati (stadion Steaua) și 
Dinamo — Universitatea CIuj-Na- 
poca (stadion Dinamo).

Partidele din tară : C.F.R. — Stea
ua (meciul se va transmite în direct 
la televiziune) ; Jiul — Politehnica

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL

Selecționata de handbal (juniori) a 
României a susținut o întîlnire ami
cală cu echipa similară a Ceho
slovaciei. Handbaliștif români au ter
minat învingători cu scorul de 13—12 
(8-4).

FOTBAL
în acest an, campionatul de fotbal 

al U.R.S.S. a fost cîștigat de echipa 
Dinamo din Kiev, care a totalizat 40 
de puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Spartak Moscova — 39
puncte și Cerno Moreț Odessa — 35 
puncte. Campioana țării de anul tre
cut, Ararat Erevan, a ocupat locul 5 
cu 32 puncte.

TENIS DE MASA
La Belgrad au continuat meciurile 

turneului internațional dș tenis de 
masă. în competiția masculină, cu 
mare interes a fost așteptată întîlni- 
rea dintre echipele R.P. Chineze și 
Japoniei. Jucătorii chinezi au lăsat 
o deosebită impresie, obținînd victo
ria cu scorul de 5—1. La feminin, Ja
ponia a întrecut cu 3—2 echipa Sue-

TENIS
în sferturile de finală ale turneu

lui internațional de tenis de la Bue
nos Aires, argentineanul Vilas l-a 
învins cu 6—2, 6—4 pe Bonavides 
(Bolivia), iar Orantes (Spania) l-a 
eliminat cu 6—2, 6—4 pe Pecci (Pa
raguay). O surprinzătoare victorie a 
repurtat Mandarino (Brazilia), în fața 
iugoslavului Franulovici. Mandarino 
a cîștigat cu 4—6, 6—2, 6—1 și s-a 
calificat în semifinale.

Ultimele
lor cuvinte

BOX
La reuniunea internațională de box 

care a avut loc pe ringul arenei „Ma
dison Square Garden" din New York 
a fost înregistrată o surpriză. Tină- 
rul pugilist italian de categorie „mij
locie", Vito Antuofermo l-a învins net 
la puncte pe fostul dublu campion al 
lumii, americanul Emile Griffith, în 
prezent campion al Americii de Nord. 
Boxerul italian, în vîrstă de 22 de 
ani, cu 14 ani mai tînăr ca Griffith, 
a primit decizia în unanimitate după 
10 reprize.

na“. Raportăm : Misiunea a |
lost îndeplinită ; 16,15 Muzică 
populară cu Ionela Prodan. |

16.20 Coloane ale istoriei — Mun
tenia.

18,45 Farmecul muzicii — emisiune 
muzical-coregrafică.

17.30 Șt.eaua „fără. numve — emisiu- 
riej-cdncur$r pentru 'tineri in
terpret de muzică ușoară.

18.30 File glorioase din lupta par
tidului. „Suflet din sufletul 
țării". Momentele principale 
ale luptei comuniștilor împo
triva regimului burghezo- 
moșieresc în anii de după 
criza economică din 1929— 
1933.

19,00 „Creștem odată cu tara". E- 
misiune dedicată de către 
pionieri României socialiste, 
marelui forum al comuniști
lor.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal ©Țara în ajunul 

istoricului Congres.
20.10 Luna creației originale româ

nești. ,,Să urce națiunea spre 
comunism în zbor". Spectacol 
literar - muzical - coregrafic 
realizat în cinstea Congresu
lui al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

21.10 Film artistic : „Ceața" — pre
mieră TV. Producție a Casei 
de Filme Unu. în distribuție: 
Toma Dimitriu, Adela Mărcu- 
lescu. Emerich Schăffer, Mir
cea Anghelescu, Liviu Ciulei. 
Regia : Vladimir Popescu- 
Doreanu.

22,40 Telejurnal © Sport.

______ —-_____ 1

t V

Programul 1

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii — „Jurămln- 

tul celor 2 000 000".
9,35 „Premiul I“. Concert-specta- 

col susținut de orchestra 
de muzică ușoară a pionie
rilor din Mediaș.

10,00 Viața satului.
11,15 Contemporanele noastre.
11,45 Luna creației originale româ

nești.
12,30 — De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.

13,00 Pe strune de vioară — 
divertisment muzical : 13,05
„Mare ce cînți in lumină" — 
microrecital Angela Similea : 
13,15 Umor din timpul lui 
I.L. Caragiale ; 13,32 Popas 
în Bihor — dansuri în inter
pretarea echipei de la com
binatul „Alfa" din Oradea ; 
13.43 Partidului, inima șl ver
sul : 13,53 Cintă Anda Călu- 
găreanu ; 14,00 Fotbal : C.F.R. 
Cluj-Napoca — Steaua. Trans
misiune directă ; 14,45 Isto
rie și contemporaneitate la 
Cimpulung Moldovenesc; 15,00 
Repriza a II-,a a meciului de 
fotbal ; 15,45 Muzică ușoară 
cu Mariana Caroli și Marian 
Spinoche ; 15,51 „Carava-

cinema

LA I. M. U. T. - BUZĂU

„REG-OIL"
întreprinderea mecanică de 

utilaj tehnologic dfn Buzău se 
afirmă tot mai mult ca unul din 
marii producători de echipa
ment chimic și tehnologic des
tinat combinatelor și fabricilor 
de prelucrare. Gama produse
lor realizate de întreprinderea 
buzoiană s-a lărgit considera
bil în acest an. atit datorită mo
dernizării și dezvoltării capaci
tăților de fabricație, cit și per
fecționării continue a pregătirii 
profesionale a colectivului de 
muncă. Aceasta a avut efecte 
pozitive și în îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan. încă 
de la 28 septembrie, întreprin
derea buzoiană și-a încheiat 
planul producției globale pe

O NOUĂ INSTALAȚIE
primii patru ani ai cincinalu
lui. Muncitorii și specialiștii în
treprinderii se mindresc, pe 
bună dreptate, cu producerea 
instalației de regenerare a uleiu
rilor minerale — „Reg-oil“. Noul 
tip de instalație se bucură de 
unanime aprecieri, datorită per
formanțelor deosebite pe care 
le întrunește. Astfel, gabaritul 
redus îi conferă posibilitatea 
amplasării în incinta oricărei 
autobaze sau stații pentru me
canizarea agriculturii. Pe baza 
unui proces relativ simplu de 
decantare și purificare, uleiul 
ars este readus, în proporție de 
90 Ia sută din cantitate, la ni
velul calitativ al uleiului proas
păt. Instalația este capabilă să

regenereze orice tip de ulei mi
neral folosit in motoarele cu 
ardere internă, reducînd chel
tuielile afectate lubrifianților. 
Iată, de exemplu, dacă în cursul 
unei luni calendaristice, pentru 
camioanele unei autobaze de 
transport sînt necesare 
schimburi de ulei, fiecare 
10 000 litri, pentru al 
schimb, unitatea, folosind 
lația „Reg-oil“, nu va 
să-și asigure decît 1 000 litri de 
ulei proaspăt, restul de 9 000 li
tri. fiind obținuți prin regenera- 

uleiului ars.

două 
a cite 
doilea 
insta- 
trebui

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteil

La „Carbochim"-Cluj 
fcpoca

ROMÂNIA-FILM 
prezintă 

pe Țvetana Maneva, Leda 
Taseva, Bela Joneva, Ane
ta Petrovska, Doroteea 
Tonceva în

Producție a studiourilor 
bulgare. Scenariul și re
gia : Binka Jeliazkova.

OM

Tehnologii moderne, superioară
Colectivul întreprinderii „Car- 

bochim“ din Cluj-Napoca a ob
ținut de la începutul anului și 
pînă în prezent o producție glo
bală suplimentară în valoare de 
peste 17,6 milioane lei, în con
dițiile unei ridicate eficiențe e- 
conomice. Deosebit de impor
tant este faptul că produsele cu 
marca „Carbochim“ 
din ce în ce mai mult 
cierile -beneficiarilor, 
calității lor superioare, 
Iul celor fabricate în 
tradiție in producția de corpuri 
și materiale abrazive. Pentru a- 
ceasta au fost introduse în fa
bricație o serie de tehnologii 
noi, printre care : presarea la 
volum constant, modernizarea și 
automatizarea cuptorului tunel 
de 100 de metri liniari, a cup
torului de topit electrocorindon, 
punerea in funcțiune a stației 
pilot pentru obținerea de pulberi 
abrazive (pentru1 producția de 
abrazivi pe suporți), a instalației 
de spălare chimică a carburii de 
siliciu electrotehnice. Au fost a- 
similate totodată tehnologia de 
fabricație a pietrelor de polizor 
cu liant mineral, fabricarea de 
corpuri abrazive cu 
dirijată, precum și 
unor materiale de 
active în corpurile abrazive cu 
liant organic, care asigură o 
creștere a capacității de abra- 

a

se bucură 
de apre- 
datorită 
la nive- 
țări cu

structură 
utilizaroa 

umplutură

zare și o calitate suoerioară 
suprafețelor prelucrate.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteli''

T
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© Ciprian Porumbescu : PATRIA
— 9; 12,15; 15,30; 19, FEROVIAR
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Neamul Șoimăreștilor (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 10;
12.30 ; 16 ; 19. PACEA — 15.30 ; 19. 
© Frații Jderi : SCALA — 9; 12,30; 
16; 19,30, AURORA — 9; 12,30; 16;
19.30.
© Străzile au amintiri : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 14; 16,30; 19.
© Grăbiți apusul soarelui : LU
CEAFĂRUL — 9: 12,30; 16; 19,30.
© „Z“ : FESTIVAL — 9,30; 12; 15; 
17,45 ; 20,30.
© Ziduri vechi : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Șoferii iadului — 10. Podul — 
12,15, Dacii — 14.30 ; 16,30. Puterea 
și Adevărul (ambele serii) — 18,45; 
CINEMATECA (sala Union).
© Ultimele lor cuVinte : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
© Tatăl risipitor 
9,15; 11,30; *“
VOLGA — 
18; 20.
© Capcana
11,30; 13,45;
GREȘUL — 16; 18;
© Agentul straniu : MELODIA — 
9: 11,15; 13,30: 16; 18,30: 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30;...............
20,30.
© Cerul începe la etajul
MINA — 9,30: 12; 14,15;
© Program pentru copii
— 9,45; 17.
© Amintiri din copilărie
— 11; 13; 15; 19,30.
© Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Joe Hill : TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,15.
© Cu mîinile curate : El 
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16;
20.30
© Torino negru : GRIVIȚA 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Anchetă Ia Marienbad : 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30.
G Asediul : DACIA — 9;
13,30; 16; 18.15: 20,30.
© 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- 
LESTI — 15,30; 18; 20.15.
© întoarcerea lui Magellan : CO- 
TROCENI — 14; 16; 18; 2J

• Ceața: CRINGAȘI — 16; 18,15.
• Bariera : FLOREASCA — 15,30 ; 
18; 20.15.
• Explozia : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
• Stare de asediu : GLORIA — 
9,15 ; 12 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Trei scrisori secrete : MOȘILOR 
— 16; 18; 20.
© „Stejar" — extremă urgență : 
POPULAR T- 15,30; 18; 20,15.
© Comoara din Vadul vechi : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Vifornița : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
© Porțile albastre ale orașului : 
FLACARA — 15,30: 18; 20.
o Secretul cifrului : ARTA — 
15,30: 17,45; 20.
© Pădurea pierdută : VITAN — 
15,30; 18: 20.
o Dacii : FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

■ 15,30: 
cifrului

teatre

1

FAVORIT
13,45; 16; 18,15;
9,30; 11,30; 13,30;

20,30, 
15,45;

victoria -
16; 18.30; 20,45,

20.

9,15: 
PRO-

III : LU-
17: 19,30. 
: DOINA

: DOINA

9;
BU-

13,15;

11,13;

se

o Teatrul National București (sa
la mare) ; Un fluture pe lampă
— 10,30, Oameni și șoarecj — 19.30, 
(sala mică) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 15.
e> Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert dedi
cat celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — 20. 
a Opera Română : Motanul încăl
țat — 11, Primăvara — 19.
© Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 10,30, Răspîntla
— 19.30.
e Teatrul 
publică — 
o Teatrul ..
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : între noi doi n-a fost 
decît tăcere — 10; 19,30, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Noile suferin
țe ale tinărulul „W“ — 10, Tran
zit — 19,30.
<9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
10. Și eu am fost în Arcadia — 
19,30, (sala Studio) : Șoc Ia meza
nin — 10.30, Piticul din grădina de 
vară — 19.
<t> Teatrul Gluleștl : Casa care a 
fugit pe ușă — 10, Cine ucide dra
gostea — 19.30.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19.30, (sala din Ca
lea Victoriei) : Un băiat de za
hăr... ars — 11; 19.30, (Palatul 
soorlurilor și al culturii) : Pa
rada vedetelor — 11 ; 18.
n Teatrul „Ion Creangă" : Sctlfi- 
ța cu trei... iezi — io, Nota zero 
Ia purtare — 16.
C Teatrul Țăndărică (sala Victo
rie!) : Eu-Aii — 10; 12.
r Circul de stat : Marele specta
col — 19; 16; 19.30.

de comedie : Opinia 
10, Nicnic — 19.30.
„Lucia Sturdza Bu

J
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Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

la Congresul al Xl-lea al P. C.R
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zair, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, a transmis 
o telegramă de felicitare comisaru
lui de stat al 
internaționale 
Di Lutete.

afacerilor și cooperării 
al acestei țări, Umba

>4 REPUBLICII ZAIR

Excelenței Sale Domnului general de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU

La București au continuat să so
sească noi delegații și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și munci
torești, socialiste și progresiste, pre
cum și ai unor mișcări de eliberare 
națională, care vor participa la lu
crările celui de-al ^Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român :

Delegația Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
condusă de Nguyen Van Tran, secre
tar al C.C. al partidului ; din delega
ție mai fac parte Nguyen Huu Khieu, 
membru supleant al C.C. al partidu
lui, și Nguyen Thanh Ha, ambasado
rul R.D. Vietnam la București.

Delegația Partidului Co-
condusă de Carlomunist Italian, 

Galluzzi, membru al 
Biroului Politic și al 
P.C.I. ; din delegație 
Paolo Ciofi, membru 
Central și prim-secretar al Comite
tului regional Lazio al P.C.I., și 
Bruno Niccoli, membru al Secreta
riatului Comitetului regional Toscana 
al P.C.I.

Direcțiunii, al 
Secretariatului 
mai fac parte 
al Comitetului

Delegația Partidului Con
gresul întregului Popor, 
(A.P.C.) din Sierra Leone, 
formată din C. A. Kamara-Taylor, 
secretar general al partidului, condu
cătorul delegației, și Sembu Forna, 
membru al Comitetului Central al 
partidului, ministrul turismului.

Delegația Partidului Co
munist Sanmarinez, condusa 
de Umberto Barulli, secretar gene
ral al partidului ; din delegație mai 
face' parte Giuseppe Zanotti, mem
bru al Direcțiunii partidului.

Delegația Partidului Co
munist din India (Marxist), 
condusă de P. Sundarayya, secretar 
general al partidului. Din delegație 
face parte Surjeet Singh, membru al 
Biroului Politic al partidului.

Delegația Partidului Co
munist din Salvador, condUEâ 
de Schafik Jorge Handal, secretar ge
neral al partidului.

Delegația Partidului Co
munist Peruan, condusă de 
Râul Acosta Salas, secretar general 
adjunct al partidului.

Delegația Partidului Co
munist din Bangladesh, ct>n' 
dusă de Anil Mukherjee, secretar al 
C.C. al P.C.B. ; din delegație mai 
face parte Matiur Ram Rahman, 
membru al C.C. al P.C. din Ban
gladesh.

Delegația Partidului Elve
țian al Muncii, eondusă d9

Armand Magnin, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.E.M. 
Din delegație face parte și Franz 
Dubi, membru al Biroului Politic al 
P.E.M. ;

Delegația Partidului Co
munist din Grecia (interior), 
condusă de Haralambos Drakopoulos, 
secretar al Biroului C.C. al P.C. din 
Grecia (interior). Din delegație mai 
fac parte Kostas Filinis, membru al 
Biroului C.C. al P.C. din Grecia (in
terior), Elefterios Vouțas, membru al 
C.C. al P.C. din Grecia (interior), re
dactor-șef al ziarului „Avghi", Ianis 
Lelondas, activist ; <

Delegația Partidului Co
munist Japonez, condusă da 
Tomio Nishizawa, membru al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al partidului. Din delegație 
fac parte Toki Tsuyoshi, membru al 
C.C. al partidului, și Hiroshi Kiku- 
nami, membru supleant al C.C. al 
P.C.J. ;

Delegația Partidului Co
munist din Belgia, condusă da 
Georges Glineur, membru al Birou
lui Politic al partidului. Din delega
ție mai face parte Remy Gillis, 
membru al C.C. al P.C. din Belgia ț

Delegația Partidului Co
munist din Marea Britanie, 
condusă de George 
membru al 
partidului, 
parte Judith 
C.C. al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Irlanda, Hugh 
Murphy, membru al Comitetului 
Executiv al partidului ;

Delegația Partidului de 
Stingă — Comuhiștii din 
Suedia condusa de Gunvor 
ding, membru al Comitetului Execu
tiv al partidului. Din delegație face 
parte Mai-Lis Jonsson, membru su
pleant al C.C. al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Alianța Populară din Is
landa Kankur Helgasson, membru 
In Comitetul Executiv Național al 
partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Italian, condusă de Pie' 
tro Lezzi, membru'al Direcțiunii 
P.S.I. ; din delegație mai fac parte 
Luciano de Pascalis, membru al Di
recțiunii P.S.I., și Enzo Maggi, ad
junct al secției internaționale a 
P.S.I.

de Remy Giacomini, secretar gene
ral al partidului ; delegația include 
pe Giuseppe Della Baida și Antonio 
Volpinari, membri ai Direcțiunii par
tidului.

Delegația Partidului So
cialist Unit al Berlinului 
occidental, condusă de Karlheinz 
Kniestedt, membru al Biroului și al 
Secretariatului Comitetului director 
al partidului ; din delegație mai face 
parte Emil Redmann, membru al Bi
roului Comitetului director.

Delegația Partidului So
cialist din Chile, condusă da 
Jaime Suarez Bastidas, membru al 
Comisiei politice 
trai al Partidului

a Comitetului Cen- 
Socialist din Chile.

Charles Wake,
Comitetului Politic al 

Din delegație mai face 
. Gradwell, membru al

Ry-

Delegația Partidului So
cialist Sa n m a rinez, condusă

Delegația Partidului So
cialist Belgian, c°ndusă da 
Andră Sweert, membru al Biroului 
Național al partidului, 
mai face parte Andre 
cretar național adjunct

Reprezentantul Partidului 
Laburist din Anglia, Ian M1" 
kardo. președintele Comitetului In
ternațional al Comitetului Executiv 
Național al partidului.

Delegația Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.M.S.) condusă de Ernesto 
Vasquez, secretar cu relațiile Înteți 
naționale al Comisiei Executive a 
partidului.

Delegația Partidului So
cialist Popular din Spania, 
condusă de Reventos Aulle, membru 
al Comitetului Executiv al partidu
lui. Din delegație face parte Farinas 
Otero, membru al C.C. al Partidului 
Socialist Popular

Delegația 
mocratic din 
dusă de Mamadi 
Biroului Politic 
componența delegației se află Al
phonse Mansare, secretar al Comite
tului pentru Europa de est al parti
dului, și Ibrahim Camara, ambasado
rul Guineei la București.

Delegația Organizației 
Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.Ă.P.O.) 
bia, 
dreas
Executiv, conducătorul delegației, și 
Penny Hashoowgo, secretar al orga
nizației de tineret. ............

Delegația Partidului Mun
cii din Guatemala.

Din delegația 
Lognard, se
al partidului.

din Spania.

Partidului De- 
Guineea,

Keita, membru al 
al partidului ; în

con-

Nami-
alcătuită din Shipanga An-

Zack, membru al Comitetului

COMUNISTUL
Reprezentantul Partidului 

Comunist din Africa de Sud 
— E. Ishmael.

(Urmare din pag. I)

lit, dacă vreți, și un „cec cu semnă
tura în alb", dar acesta trebuie 
onorat numai printr-o muncă 
viață demnă, exemplară.

Proiectul de norme cere tuturor 
comuniștilor, în orice loc de mun
că s-ar afla ei, să fie ei înșiși apă
rătorii fermi ai principiilor morale 
înaintate, ale eticii și echității so
cialiste ; să fie primii care să pro
moveze și să statornicească aceste 
norme în munca și viața colective
lor in care muncesc sau in fruntea 
cărora se află. Iar aici, ca pretutin
deni de altfel, autoritatea supremă 
decurge tot din fapte. Din modelul 
pe care-1 oferi. Nu poți, de pildă, 
să pretinzi celor de lingă tine grija 
cuvenită față de familie, răspun
dere in educarea copiilor cită vre
me tu însuți nu faci dovada aces
tor' preocupări, nu te străduiești să 
dai societății oameni întregi, cres
cuți in spiritul muncii și al res
pectului pentru muncă, al dragos
tei față de popor și de partid.

De unde izvorăsc aceste exigențe, 
aceste cerințe ale societății, ale 
partidului față de oamenii promo
vați din mijlocul lor ? Un răspuns 
pe îndelete este greu de dat in 
aceste citeva rinduri. Totuși, sub
liniem ideea că, în lumina recente
lor documente programatice elabo
rate pentru cel de-al Xl-lea Con
gres, partidul vede omul, conducă
torul de tip nou, intr-o unitate in
destructibilă, că nu rupe arbitrar 
diversele laturi ale personalității 
sale. Că omul creditat cu încrede
rea este unul din mulți alții, că 
niciodată partidul nu s-a împăcat

și

— iar astăzi cu atit mai puțin — cu 
„decalajele" in personalitatea cui
va, „decalaje" de tipul : bun pro- 

familie;
o mora- 
de toate 

despre

v<i, „ucutidjc uc tiput . 
fesional, dar rău tată de 
harnic la serviciu, dar cu 
litate îndoielnică in viața 
zilele ; mașter în vorbe 
etică și echitate în colectivul unde 
muncește, dar corigent in fapte, pus 
pe căpătuială, pe chiverniseală din 
munca altora.

Amplul Program al dezvoltării 
societății românești in următorii 
ani — documentul programatic 
fundamental al devenirii noastre 
elaborat de partid — cuprinde in 
structura, în toate fibrele lui și 
continua perfecționare a omului, 
împlinirea armonioasă a personali
tății sale. în exigența cu care par
tidul promovează un om sau altul, 
fiecare membru al națiunii noas
tre socialiste vede limpede promo
varea, de fapt, a trăsăturilor morale 
înaintate ale omului de mîine. Sînt 
astfel validate, de fapt, virtuțile 
morale noi, care au ajuns la îm
plinire sub acțiunea educației con
secvente, izvorită dintr-o mare dra
goste față de om, din imperativul 
continuei lui perfecționări. Este 
validat astfel, de către întreaga 
societate — care are dreptul a- 
cesta sacru — însuși chipul omului 
nou, chipul comunistului adevărat 
de azi și de miine. Iar forța omu
lui nou rezidă tocmai in această 
legătură de nedesfăcut cu colectivi, 
tatea, care dă încrederea, dar și 
infirmă atunci cind nu e onorată, 
mandatează, dar iși instituie și con
trolul sever, drept, principial, me
nit să afirme adevăratele valori 
morale.

Delegația Partidului de 
Eliberare Națională 
Costa Rica, condusă de 
zalo Solorzano, membru al Direcțiu
nii Naționale a partidului. Din dele
gație face parte Jose Marti Solorzano, 
director adjunct al Comisiei ideolo
gice a partidului.

Reprezentantul Mișcării 
de Acțiune Populară Uni- 
tară-Muncitorească Țără
nească (M.A.P.U.—M.T.) din 
Chile — Enri<Iue c°rreea, secretar 
general adjunct.

Delegația Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, con" 
dusă de Chea Sam, membru al Bi
roului Politic al 
gație face parte 
membru al C.C.

din
Gon-

F.U.N.C. ; din_dele- 
și Ngo Taing 
al F.UN.C.

Delegația Frontului 
țional de' Eliberare din 
namul de sud, condusă

Tykea,

Na-
Viet-
de Vu

în industria locală mehedinteană /

Muncitorii și specialiștii din
unitățile industriei locale din
județul Mehedinți se preocupă 
intens de descoperirea și pu
nerea in valoare de noi rezer
ve materiale și creșterea pro
ductivității muncii. Totodată, se 
depun eforturi pentru moderni
zarea producției, prin perfec
ționarea tehnologiilor 
cație și asimilarea de 
duse, competitive pe 
ternă și la export.

— încă de la finele

de fabri- 
noi pro- 

piața in-
lunii sep

tembrie, deci cu 92 de zile mai 
devreme — ne spune ing. Vic
tor Enache, directorul între
prinderii județene de industrie 
locală — noi am raportat rea
lizarea prevederilor la produc
ția industrială pe cei 4 ani ai 
cincinalului. Aproape 91 la sută 
din sporul de producție s-a ob
ținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Avansul do- 
bindit se va concretiza, după 
calculele noastre, intr-o pro
ducție suplimentară de aproape 
80 milioane lei. Putem spune, 
așadar, că avem create toate 
condițiile pentru îndeplinirea 
în numai 4 ani și 4 luni — așa 
cum, de fant, ne-am propus — 
a prevederilor de plan pe intre-

gul cincinal. Numai în acest an, 
in unitățile noastre s-au asimi
lat în fabricație peste 80 de noi 
produse. De cițiva ani noi obiș
nuim să sondăm, periodic, ce
rințele pieței, reușind, in felul 
acesta, să introducem in fabri
cație acele produse care pot sa
tisface, într-o măsură tot mai 
mare, exigențele cumpărători
lor.

în unitățile de industrie lo
cală din Mehedinți se fac, în 
prezent, intense pregătiri pen
tru producția anului viitor. 
Perfectarea colaborărilor, în
cheierea contractelor cu bene
ficiari interni și externi, omo
logarea 
produse, 
tinuare, 
bricație 
găsirea 
reducere a consumului de ma
terii prime șl materiale, a chel
tuielilor pe fiecare produs — 
sînt, la ora actuală, citeva din 
direcțiile spre care au fost ori
entate eforturile colectivelor de 
muncă din acest sector.

prototipurilor noilor 
perfecționarea, în con- 
a tehnologiilor de fa
la produsele de serie, 
unor noi rezerve < ■

Virgil TĂTARU 
corespondentul „Scinteii1

La 26 noiembrie, poporul mongol 
sărbătorește două date importante 
din istoria luptei sale revoluționare 
— semicentenarul proclamării repu
blicii populare și, totodată, 50 de ani 
de la cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol.

După' cum se știe, înfăptuirea, în 
1921, cu trei ani înainte de aceste e- 
venimente. de către poporul mongol, 
sub conducerea P.P.R.M. și însuflețit 
de ideile eliberatoare ale Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, a 
revoluției populare antiimperialiste, 
antifeudale a deschis un capitol nou 
în milenaraz istorie a țării noastre.

Ca urrna/e a victoriei revoluției 
populare a fost înlăturată dominația 
feudalilor, care se baza pe sprijinul 
cotropitorilor străini, a foșt format 
un guvern popular, iar puterea poli
tică a trecut în miinile oamenilor 
muncii, menținindu-se, totodată, în 
condițiile concrete de atunci ale ță
rii, o formă restrînsă de monarhie, 
în fapt, acesta era doar un aspect 
Jormal, puterea din acea vreme fiind 
6 dictatură revoluționar-democratică 
a poporului muncitor, care a lichidat 
aparatul de stat, a alungat organele 
administrative vechi și a creat hu- 
rale populare, din care făceau parte 
reprezentanții oamenilor muncii.

Primul Mare Hural Popular, întru
nit în noiembrie 1924, făcind bilanțul 
succeselor celor trei ani de putere 
populară, a înlăturat monarhia res- 
trinsă, a proclamat republica și a a- 
doptat prima constituție a țării, care 
consfințea 
lare.

Funcția 
blicane a 
potrivirii clasei. răsturnate, respinge
rea uneltirilor imperialiștilor, înfăp
tuirea transformării revoluționare a 
vieții social-economice, politice și 
spirituale din Mongolia, asigurarea 
dezvoltării pe cale necamtalistă a 
țării. în ciuda marilor dificultăți în- 
tîmoinate, determinate de rezistenta 
indirjită a dușmanului de clasă, de

cuceririle revoluției popu-

principală 
constat în

a puterii repu- 
infrîngerea im-

Ngoc Ho, membru al C.C. al F.N.E. ; 
din delegație face parte Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii Viet
namului de Sud la București.

Delegația Partidului Li
gii Awami din Bangladesh, 
condusă de Salahuddin Yusuf, mem
bru al C.C. al Partidului Ligii Awami, 
președintele secției Awami din regiu
nea Kulna ; din delegație face, de 
asemenea, parte M. A. Mannan, de
putat, secretar general al secției 
Awami-Chitevgong.

★
în portul Constanța a acostat sîm

bătă nava grecească „Pitria Sun" cu 
o încărcătură de 2 300 tone de porto
cale, grappefruit și lămîi din recolta 
acestui an. în săptămîna următoare 
sînt așteptate și alte transporturi de 
citrice pentru piața internă.

(Agerpres)Obiectiv industrial realizat
Delegația Partidului Con

gresul Național Indian, con_ 
dusă de Arun Kumar Moitra, 
membru al Comitetului pe Întreaga 
Indie al P.C.N. Indian, și avind în 
componența sa pe Tăun Gogoi, mem
bru al Comitetului pe întreaga Indie 
al P.C.N. Indian.

în cooperare de specialiști români și marocaniA

WA ZA BANGA
Președintele Republicii Zair

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Zair, am deosebita plă
cere ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez 
cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăstare și progres continuu poporului zairez prie
ten, pe calea dezvoltării economico-sociale independente a patriei sale.

Poporul român aaordă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie și co
laborare fructuoasă statornicite între Republica Socialistă România și 
Republica Zair, între Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a 
Revoluției, salută cu satisfacție evoluția ascendentă pe care au cunos
cut-o îndeosebi în-ultimii ani raporturile româno-zaireze.

Lâ marea sărbătoare a poporului prieten zairez, îmi exprim ferma 
convingere că, în spiritul convorbirilor rodnice și ai înțelegerilor conve
nite împreună la București și Kinshasa, relațiile de conlucrare dintre 
țările noastre, dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a 
Revoluției vor continua să se dezvolte și să se întărească și mai mult, 
spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii, libertății, inde
pendenței naționale și înțelegerii între popoare.

Delegația Partidului The 
True Whig Party din Liberia, 
condusă de Isac David, senator ; de
legația mai cuprinde pe Isabell Ran
ga, secretar executiv la președinție.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
.oaspeții au foșt salutați de Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămintu- 
lui, Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv âl C.C. al P.C.R., 
președinte al consiliului de condu
cere, rector al academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
Cornel Burtică și Iosif Uglar, mem
bri supleanți ai Comitetului Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Corneliu Mănes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Național al 
F.U.S., Florea Dumitrescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul finanțelor, 
Ioan Gluvacov, Emerich Stoffel și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al revistei 
„Era socialistă", Eduard Eisenburger, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Ilie Cișu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice, Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., miriisțru se
cretar de stat la Ministerul. Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor,- Nicolâe Bozdog, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
al ministrului comerțului interior, 
Ion Mărgineanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., director general al A- 
genției române de presă, Ion Florescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Ion Rușinaru, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. președintele 
Băncii pentru agricultură și industria 
alimentară, Ion Tudor, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Comitetului pentru consiliile 
populare, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Mindreanu, secretar al Con
siliului Central al - - .
vian Paler, membru 
Național al F.U.S., 
ziarului „România 
Iorgulescu, președintele Consiliului 
Național al Apelor, Gheorghe Dolgu, 
rectorul Academiei de studii econo
mice, Nicolae Popovici, adjunct al 
ministrului justiției, Ion Jinga, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Gheorghe Airi- 
nei, adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor, Mihail 
Hașeganu, vicepreședinte al Băncii 
Române de Comerț Exterior, Ale
xandru Kopandy, membru, al Comi
siei Centrale de Revizie, secretar al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, Alexandru Gre- 
cu, președintele Uniunii sindicatelor 
lucrătorilor din transporturi și tele
comunicații, prof. univ. Ilie Dicu- 
lescu, vicepreședinte al Comisiei Na
ționale pentru UNESCO, de activiști 
de partid.

U.G.S.R., Octa- 
al Consiliului 

redactor-șef al 
liberă", Florin

(Agerpres)

acțiunile agresive ale imperialiștilor 
și înapoierea seculară a țării, statul 
popular, bazîndu-se pe atitudinea po
litică activă a maselor pătrunse de 
spirit revoluționar, pe ajutorul inter
naționalist multilateral acordat de 
prima țară socialistă — (J.R.S.S. — a 
reușit, sub conducerea leninistă, jus
tă, a P.P.R.M., să rezolve cu succes, 
pînă în 1940, în mai puțin de 20 de

La Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei a sosit vestea că la 22 
noiembrie a fost dată în exploatare 
mina și a început rodajul tehnologic 
al instalației de flotare a minereu
rilor cuprifere de la Ouansimi — o- 
biectiv realizat de țara noastră in 
cooperare cu Maroc.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii români care au participat la rea
lizarea acestei unități miniere — se 
spune în telegrama expediată la 
București cu acest prilej — dedică 
succesul lor celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului.

Alinierea mai devreme a unității 
respective la startul producției va 
contribui la întărirea colaborării sta
tornicite între specialiștii români și 
marocani. între cele două țări.

O nouă realizare
a Institutului

de fizică atomică
Un colectiv de specialiști de la 

Institutul de fizică atomică al Comi
tetului de stat pentru energia nu
cleară a terminat construcția unui 
tip perfecționat de betatron pentru 
defectoscopie nedistructivă, destinai 
aplicațiilor in industrie. Energia a- 
cestui accelerator (15 milioane elec- 
troni-volți) permite controlul piese
lor metalice cu grosimi de 100—300 
milimetri. Cu ajutorul său, pot fi 
depistate defecte ascunse in diferite 
piese și componente ale utilajelor 
chimice, energetice, mașinilor etc.

Noul betatron este compact și 
transportabil, caracteristici care asi
gură utilizarea lui în halele între
prinderilor industriale.

în prezent, în atelierele de pro
ducție ale institutului se află în 
stadiu de finalizare un betatron si
milar pentru constructorii de auto
camioane de la: Brașov.

Ieri In țară : Vremea a fost în gene
ral închisă. îndeosebi în prima parte 
a zilei, cînd în Oltenia, sudul Munte
niei și, pe alocuri, în Transilvania, Ma
ramureș și în Dobrogea s-a'produs cea
ță. In nord-vestul Banatului șl sudul 
Crișanei, izolat, a plouat slab. In mun
ții Banatului a nins. Vintul a suflat 
în general slab, exceptînd Moldova, 
unde a suflat moderat din sectorul 
nordic. Temperatura aerului, la ora 
14, oscila între minus un grad la 
Miercurea Ciuc și 11 grade la Tîrgu- 
Logrești șl Curtea de Argeș. In Bucu
rești : Vremea a fost în general fru
moasă. In prima parte a zilei, ceața 
a persistat, dar după-amiază, cerul 
fost variabil.

Timpul probabil pentru zilele de 
26 și 27 noiembrie. In țară : Vreme
general închisă, mai ales ta începutul 
Intervalului. Vor cădea ploi și burniță 
temporar, mai frecvente în nord-vestul 
țării. In zona de munte, temporar, va 
ninge. Vînt potrivit, la începutul In
tervalului. Temperatura va înregistra 
o ușoară scădere, mal ales în nord- 
estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 5 și plus 5 gra
de, iar cele maxime intre 2 șl 12 gra
de. Ceață seara și dimineața. In Bucu
rești : Vreme în general închisă, mai 
ales Ia începutul intervalului. Vor că
dea ploi și burnițe slabe. Vînt potri
vit. Temperatura ușor variabilă. Ceață, 
seara și dimineața.

a

25,
in

au învins definitiv relațiile de pro
ducție socialiste, lichidîndu-se baza 
economică a exploatării omului de 
către om. In Mongolia s-a încheiat 
trecerea istorică de la feudalism la 
socialism, trecîndu-se peste stadiul 
capitalist. Orînduirea mongolă este 
constituită astăzi din două clase 
prietene — clasa muncitoare și clasa 
araților cooperatori, precum și din

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Imensele bogății naturale — cu
pru, magnezită, cobalt, diamante 
industriale, uraniu — de pe teri
toriul actualei Republici Zair (fos
tul Congo belgian) au constituit, 
vreme îndelungată, ținta jafurilor 
neîngrădite ale 
opt decenii de 
au înscris cea 
gină in istoria 
devenit independent, în 1960, noul 
stat a avut de făcut față interven
ției imperialiste, care_ amenința in
tegritatea și ființa țării. După ani 
de frămintări dramatice, aspirațiile 
fierbinți ale poporului zairez și-au 
găsit așteptata împlinire prin ve
nirea la putere, la 24 noiembrie 
1965, a regimului condus de pre
ședintele Mobutu Șese Seko.

Tînărul stat a intrat pe făgașul 
unei dezvoltări coerente și susți
nute. al valorificării judicioase a 
bogățiilor naturale de care dispu
ne, în interesul propășirii poporu
lui. Eforturile depuse pentru con
solidarea unității politice a tării 
urmăresc să desăvîrșească coeziu
nea economică, prin dezvoltarea 
concomitentă a tuturor regiunilor. 
Harta țării s-a îmbogățit cu nu
meroase obiective economice. Stru
nite de constructori, apele fluviu
lui Zair furnizează prin complexul 
de la Inga mari cantități de ener-

colonialiștilor. Cele 
dominație colonială 
mai întunecată pa- 
acestei țări. Cînd a

gie electrică, asigurînd extinderea 
ramurilor industriale 
crearea altora noi.
deosebită se acordă agriculturii, 
care dispune de excelente condiții 
naturale, pentru a asigura integral 
necesitățile de consum ale popu
lației și disponibilități de export — 
precum și dezvoltării învățămintu- 
Iui, formării de cadre naționale, 
ocrotirii sănătății.

Eforturile poporului zairez pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare, a 
afirmării în concertul națiunilor lu
mii sînt urmărite de poporul ro
mân cu sentimente de caldă sim
patie și solidaritate. Evoluția as
cendentă în toate domeniile de ac
tivitate a relațiilor fructuoase de 
prietenie și colaborare româno-zai
reze a fost puternic impulsionată de 
întîlnirile și convorbirile dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko. Se extind neîn
trerupt raDorturile dintre Partidul 
Comunist Român și Mișcarea Popu
lară a Revoluției din. Zair.

Dezvoltindu-se pe o asemenea 
bază trainică, colaborarea româno- 
zaireză are perspective favorabile 
de intensificare, in folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și pro
gresului în lume.

existente, 
O atenție

P. STĂNCESCU
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din unele țări arabe
Sîmbătă dimineața, la Școala cen

trală pentru pregătirea cadrelor sin
dicale din cadrul academiei „Ștefan 
Gheorghiu", s-a încheiat seminarul 
pentru activiști ai organizațiilor sin
dicale din unele țări arabe,. organi
zat de Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia.

Cu acest prilej, tovarășii Constan, 
tin Mindreanu, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., și Grigore 
Comartin, prorector al academiei 
„Ștefan Gheorghiu", au felicitat pe 
participant^ la seminar.

în numele participanților la semi
nar, reprezentantul Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Arabe 
(C.I.S.A.), Mohamed Hosni El Sayed,

a adresat calde mulțumiri Consiliu
lui Central al U.G.S.R., conducerii 
academiei „Ștefan Gheorghiu", pen
tru excelentele condiții create, pen
tru prietenia și căldura frățească cu 
care au fost înconjurați pretutindeni 
în .timpul șederii in țara noastră. 
Totodată, el a relevat că, atit in 
București, cit și cu prilejul vizitelor 
prin tară, au putut constata la modul 
direct importantele realizări ale po
porului român, sub conducerea par
tidului său comunist, in edificarea 
noii societăți socialiste, sentimentele 
de prietenie și solidaritate interna- 
ționalistă ale oamenilor muncii și 
sindicatelor din România, ale între
gului popor român față de popoarele 
arabe.

N©i construcții la I. A. S. Avicola Bacău
B A C A U (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Baltă). în cadrul 
lucrărilor de dezvoltare, la 
I.A.S. „Avicola" Bacău se află 
în plină construcție un modern 
complex integrat pentru carne 
de curcă. Complexul dispune de 
6 hale pentru curci linii pure. 
12 hale pentru reproducție și 
24 hale etajate pentru produce-

rea d" pui de curcă pentru car
ne, care vor fi livrați la greu
tatea de 4—4,5 kilograme. Com
plexul de la Bacău va livra a- 
nual circa 11 500 tone carne de 
curcă. Inginerul Petru Plăcintă, 
directorul întreprinderii, ne 
spunea că noul complex va dis
puneri de un abator propriu.

extins și adîncit considerabil func
țiile și sarcinile statului democratic, 
volumul și sfera activității sale, sta
tul nostru rezolvă sarcini mărețe le
gate de dezvoltarea multilaterală a 
forțelor de producție, pe baza cuce
ririlor progresului tehnico-științific 
contemporan, asigurarea unui ritm 
rapid de creștere a potențialului eco
nomic și de dezvoltare a culturii so-

ani, sarcinile etapei democratice a 
revoluției populare mongole. Odată 
cu aceasta, în istoria dezvoltării 
Mongoliei a început o etapă nouă, 
socialistă. în această perioadă statul 
dictaturii revoluționar-democratice a 
poporului muncitor s-a transformat 
treptat intr-un stat al clasei munci
toare.

Poporul mongol, sub conducerea 
partidului său marxist-leninist și 
sub steagul Internaționalismului 
proletar, avind sprijinul Uniunii So
vietice și al altor țări socialiste fră
țești, a obținut remarcabile succese 
în toate domeniile construcției eco
nomice și culturale. Crearea unor 
noi ramuri ale industriei naționale, 
dezvoltarea transporturilor și comu
nicațiilor, transformarea socialistă a 
agriculturii și înfăptuirea 
culturale socialiste au 
principalele realizări ale 
cialiste. în toate ramurile

intelectualitatea legată de popor. S-a 
dezvoltat in continuare democrația 
socialistă, s-a extins considerabil 
participarea oamenilor muncii la

Articol primit prin 
intermediul ziarului

YH3H
statului, la 
construcției

rezolvarea 
economice

revoluției 
constituit 

etapei so- 
economiei

conducerea 
problemelor 
și culturale.

După 1960 
de dezvoltare, a cărei 
desăvirșirea 
Legat de caracterul noii etape s-au

a început o> etapă nouă 
esență este 

construcției socialiste.

cialiste, perfecționarea relațiilor so
ciale socialiste, educarea comunistă a 
oamenilor muncii, creșterea continuă 
a nivelului de trai material și cul
tural al poporului.

Datorită conducerii juste de către 
P.P.R.M. și prin munca eroică a po
porului mongol, se înfăptuiește cu 
succes cel de-al cincilea plan cinci
nal, etapă importantă a luptei pen
tru desăvirșirea construcției socia
liste in R. P. Mongolă. Se dezvoltă 
continuu industria socialistă și se 
realizează cu succes sarcina trans
formării R. P. Mongole dintr-o țară 
agrar-industrială intr-una industrial- 
agrară, în primii tței ani ai celui 
de-al cincilea plan cincinal, volumul 
producției industriale globale a 

.Mongoliei a crescut cu 33,6 la sută, 
iar veniturile reale ale populației — 
cu 18.2 la sută. în prezent, fiecare al 
patrulea locuitor al Mongoliei învață.

Clasa muncitoare, arații coopera-

tori și intelectualitatea tării au fn- 
timpinat cu realizări deosebite ani
versarea a cinci decenii de la pro
clamarea republicii, depășind sarci
nile de dezvoltare a economiei națio
nale și culturii pe primele 9 luni ale 
anului 1974 la toți indicatorii.

în cele cinci decenii ale existen
tei sale, R. P. Mongolă s-a manifes
tat și se manifestă ca o parte com
ponentă inseparabilă a procesului 
revoluționar mondial, ca un detașa
ment activ al luptei popoarelor pen
tru pace, democrație și socialism. 
Călăuzindu-se după principiile leni
niste ale coexistenței pașnice a sta
telor cu orînduiri sociale diferite, 
R.P.M. își orientează politica sa ex
ternă în direcția apărării și conso
lidării păcii în întreaga lume, co
laborării cu toate popoarele și țările 
iubitoare de pace, înlăturării focare
lor de încordare de pe glob, lichidă
rii colonialismului și neocolonialis- 
mului, întăririi unității tuturor 
forțelor revoluționare din lume.

Intrarea R. P. Mongole în C.A.E.R., 
în 1962, a constituit o nouă etapă în 
dezvoltarea colaborării sale econo
mice cu țările socialiste frățești. 
R.P.M. participă activ la traducerea 
în viață a programului complex de 
integrare economică socialistă.

Realizările R. P. Mongole, politica 
sa externă iubitoare de pace au con
tribuit la creșterea considerabilă a 
prestigiului său internațional. în 
prezent. R.P.M. întreține relații di- 

, plomatice cu 67 de țări, este membră 
a O.N.U. și a 60 de organizații poli
tice. economice și culturale interna-tice, economice și culturale 
țional e.

Clasa muncitoare, arații coopera
tori, intelectualitatea țării ___
marchează aniversarea jubiliară

noastre
______ i a 

unei jumătăți de veac de la procla
marea Republicii Populare Mongole 
prin noi realizări în muncă, prin noi 
succese in îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XVI-lea al partidului.

B. SUMIA
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ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U.

încheierea dezbaterilor 
asupra problemei palestinene 
® Rezoluțiile adoptate recunosc dreptul poporului palestinean la 
autodeterminare, suveranitate națională și independență © A 
fost reafirmat punctul de vedere al României cu privire la rezol

varea justă și trainică a conflictului din Orientul Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 23 — Corespondentul nostru transmite : Dez

baterile din plenara Adunării Generale asupra problemei palestinene 
s-au încheiat vineri, seara tirziu, prin adoptarea a două proiecte de 
rezoluție inițiate de statele arabe.

Primul document, adoptat de ple
nară cu 89 de voturi pentru, 8 îm
potrivă și 37 abțineri, subliniază 
„profunda neliniște a Adunării Ge
nerale pentru faptul că nu s-a ajuns, 
încă, la o soluționare justă a pro
blemei palestinene, care continuă să 
pericliteze pacea și securitatea in
ternațională", precum și pentru că 
„poporul palestinean a fost împie
dicat să se bucure de drepturile 
sale inalienabile, în special de 
dreptul la autodeterminare".

„Reamintind rezoluțiile pertinen
te" anterioare adoptate în cadrul 
O.N.U., multe delegații consideră că 
s-a avut în vedere rezoluția nr. 242 
a Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967 — care prevede, în 
esență, începerea negocierilor, retra
gerea trupelor israeliene de pe teri
toriile arabe ocupate și respectarea 
dreptului la existență liberă a tutu
ror statelor din zonă — noua rezo
luție reafirmă drepturile inalienabile 
ale poporului palestinean la autode
terminare, suveranitate națională și 
independentă, dreptul palestinenilor 
de a se reîntoarce la casele lor și 
subliniază că „respectarea deplină și 
realizarea acestor drepturi inaliena
bile constituie un element indispen
sabil soluționării problemei palesti
nene". Adunarea Generală, se arată 
în continuare, „recunoaște că po
porul palestinean este parte prin
cipală în căutările pentru edificarea 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Apropiat", precum și „dreptul 
palestinenilor de a se reîntoarce la 
casele lor și de a-și redobîndi drep
turile prin toate mijloacele confor
me cu scopurile și principiile Cartei 
Națiunilor Unite".

Rezoluția face apel la toate sta
tele membre ale Națiunilor Unite și 
altor organizații internaționale de a 
sprijini cauza poporului palestinean. 
Secretarul general al O.N.U. este 
chemat, totodată, să urmărească 
transpunerea prezentei rezoluții în 
practică șl să prezinte concluziile 
sale celei de-a 30-a sesiuni a Adu

nării Generale, cind problema pa- 
lestineană va fi din nou dezbătută.

A doua rezoluție, adoptată de ple
nara Adunării Generale cu 95 de vo
turi pentru, 17 împotrivă și 19 abți
neri, vizează acordarea statutului de 
observator la O.N.U. reprezentanților 
legitimi ai poporului palestinean. 
Rezoluția invită reprezentanții Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei să ’participe la sesiunile Adună
rii Generale și la toate sesiunile și 
lucrările conferințelor internaționale 
convocate sub auspiciile Națiunilor 
Unite.

Explicînd votul delegației române 
In favoarea celor' două rezoluții, am
basadorul Ion Datcu a subliniat că, 
prin acest vot, România a ținut să 
evidențieze necesitatea unei soluții 
politice în Orientul Apropiat, dîn- 
du-se o rezolvare întregului conflict, 
deci și problemei palestinene. El a 
subliniat necesitatea recunoașterii 
O.E.P. ca participant activ la toate 
tratativele, inclusiv la negocierile de 
la Geneva în problema Orientului 
Apropiat. Prezentînd, încă o dată, 
punctul său de vedere cu privire la 
rezolvarea justă și trainică a con
flictului din Orientul Apropiat, gu
vernul român declară — a spus vor
bitorul — că este absolut necesar ca 
trupele israeliene să se retragă din 
teritoriile arabe ocupate prin forță, 
după 1967, și să se recunoască tutu
ror statelor și popoarelor din zonă 
dreptul la existență, independență, 
suveranitate și integritate teritorială.

Evidențiind faptul că România 
sprijină dreptul inalienabil al po
porului palestinean de a-și realiza 
un stat propriu, independent și su
veran, ambasadorul român a arătat, 
în încheiere, că guvernul țării noas
tre își exprimă speranța că se vor 
depune noi eforturi pentru a se so
luționa pe calea negocierilor conflic
tul din Orientul Apropiat, apreciind, 
totodată, că Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să facă tot ce stă în 
capacitatea ei pentru atingerea 
scopului propus : o pace justă și 
trainică în Orientul Apropiat.

b ea @ @ @

Președintele Republicii Africa Centrală 
a primit pe reprezentanții președintelui 

Republicii Socialiste România
BANGUI 23 (Agerpres). — Pre

ședintele pe viață al Republicii Afri
ca Centrală, mareșalul Jean Bedel 
Bokassa, i-a primit, la 22 noiembrie, 
pe Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, 
reprezentanți ai președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej, șefului statului 
centrafrican i-a fost transmis, din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de salut, cele 
mai bune urări de sănătate, iar po
porului Republicii Africa Centrală 
urări de progres și prosperitate, noi 
succese în dezvoltarea economică și 
socială a țării. Președintele Republi
cii Africa Centrală a mulțumit căl
duros pentru mesaj și a transmis, la 
rîndul său,, președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial și prietenesc 
salut, iar poporului ropiân noi și im
portante succese.

în timpul primirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească, a fost examinată evoluția

relațiilor economice bilaterale, per
spectivele dezvoltării și diversifică
rii acestora. S-a apreciat că societă
țile mixte româno—centrafricane în 
domeniile minier, forestier și agri
col și-au început activitatea și au 
dat deja primele rezultate, consti
tuind un model de cooperare econo
mică între două țări prietene.

Din indicația președintelui Nicolae 
Ceaușescu au fost prezentate noi su
gestii și propuneri pentru dezvolta
rea și intensificarea cooperării și 
pentru extinderea acesteia și în alte 
ramuri economice.

Președintele Jean Bedel Bokassa a 
constatat cu satisfacție rezultatele 
deosebit de favorabile ale primelor 
societăți mixte de cooperare econo
mică româno—centrafricane, a dat o 
înaltă apreciere propunerilor pre
zentate din partea președintelui 
României și a stabilit măsuri con
crete pentru transpunerea lor în 
viață.

i Peste hotare, în preajma 
Congresului P. C. R.

VLADIVOSTOK

Convorbiri între
L Brejnev și G. Ford

VLADIVOSTOK 23 (Agerpres). — 
Sîmbătă, în apropiere de Vladivos
tok, au început convorbirile dintre 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Gerald Ford, pre
ședintele S.U.A. La convorbiri parti
cipă Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și Henry 
Kissinger, secretar de stat al S.U.A.

Noul guvern italian
ROMA 23 — Corespondentul Ager

pres, Radu Bogdan, transmite : Pre
mierul desemnat Aldo Moro a pre
zentat, sîmbătă după-amiază, pre
ședintelui Italiei, Giovanni Leone, 
lista noului guvern. Lista noului gu
vern cuprinde 25 de portofolii, din
tre care 15 revin democrat-creștini- 
lor și 10 republicanilor. Principalele 
portofolii au fost distribuite astfel : 
vicepreședinte al guvernului — Ugo 
La Malfa (liderul republicanilor), 
ministru de externe — Mariano Ru
mor, ministru de interne — Luigi 
Gui, ministru al apărării — Arnaldo 
Forlani, iar ministru al trezoreriei — 
Emilio Colombo. Lista fiind aprobată 
de președinte, noul cabinet a depus 
jurămîntul, punîndu-se astfel capăt 
crizei declanșate la 3 octombrie.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
PENTRU SECURITATE 

$1 COOPERARE IN EUROPA ■
ACORD ASUPRA UNOR AS

PECTE ALE COOPERĂRII 
CULTURALE

GENEVA 23 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare, de la Geneva, 
participanții au examinat noi posi
bilități de îmbunătățire a condițiilor 
organizatorice în care urmează să se 
desfășoare cooperarea culturală in
ternațională, în scopul dezvoltării a- 
cesteia, și au ajuns la un acord pri
vind unele aspecte legate de orga
nizarea expozițiilor.

Participînd activ la elaborarea tex
telor care prevăd măsurile corespun
zătoare acestor scopuri, delegația 
română a arătat că, dornică să pri
mească expoziții de artă reprezen
tative din celelalte țări participante 
și să trimită peste graniță valori ale 
culturii sale naționale, țara noastră 
este favorabilă studierii temeinice a 
acestor probleme și găsirii unor so
luții care, asigurînd, pe de o parte, 
o dezvoltare a schimburilor de ex
poziții, să ofere și garanții ferme că 
asemenea valori culturale naționale, 
adesea unice, se vor afla în condiții 
de absolută securitate în perioada 
expunerii lor în străinătate.

agențiile <ie presă trarisniit s Seimul B. P. Polone a a-
doptat 0 hotărîre „privind îmbu

La Belgrads_au Incheiat sîm- 
bătă lucrările Congresului al IX-lea 
al Uniunii Tineretului Socialist din 
Iugoslavia. Au fost adoptate noul 
statut al organizației unice a tinere
tului iugoslav, programul politic de 
acțiune și o rezoluție privind activi
tatea și colaborarea internațională, 
în încheierea lucrărilor s-a dat ci
tire unei scrisori adresate președin
telui Tito, în care se relevă că con
gresul a fost o manifestare a depli
nei unități și a atașamentului tine
rei generații din Iugoslavia față de 
țelurile programatice ale Uniunii Co
muniștilor și față de calea trasată de 
președintele Tito.

întilnire consultativă 
franco-niponă. La Tokio s_au 
încheiat lucrările celei de-a unspre
zecea întîlniri consultative a miniș
trilor de externe ai Franței și Ja
poniei. într-o declarație rostită după 
încheierea ultimei întrevederi cu o- 
mologul său japonez, Toshio Kimu
ra, Jean Sauvagnargues, ministrul 
francez al afacerilor externe, a a- 
preciat că discuțiile au avut un ca
racter constructiv.

Guvernai grec are 0 pozitie 
fermă în ce privește recunoașterea 
arhiepiscopului Makarios drept șeful 
legal al statului cipriot, a reafirmat 
agenția A.N.A., anunțînd apropiata 
sosire la Atena a arhiepiscopului 
Makarios, președintele Ciprului, pen
tru convorbiri cu primul ministru 
grec. Constantin Caramanlis,

Premierul demisioiiar al 
Iordaniei, Zeid Rifai> a fost în“ 
sărcinat de regele Hussein cu for
marea unui nou cabinet ministerial.

Negocieri indo-pakista- 
HSZe Vineri s-a încheiat prima 
rundă a negocierilor între reprezen
tanții Indiei și Pakistanului, consa
crată reluării traficului aerian peste 
teritoriile celor două țări și legătu
rilor aeriene între ele. Convorbirile 
desfășurate la Islamabad se înca
drează procesului de normalizare a 
relațiilor indo-pakistaneze, amorsat 
în conformitate cu prevederile Acor
dului de la Simla.

Textul legii electorale a- 
probat de guvernul provi
zoriu al Portugalieia fost dat 
publicității, la Lisabona. în confor
mitate cu această lege, alegerile pen
tru Adunarea constituantă urmează 
să fie organizate pînă la 31 martie 
1975. Se instituie dreptul de vot pen
tru toți cetățenii țării care au vîrsta 
de 18 ani, precum și pentru emi- 
granți, cu excepția adepților vechiu
lui regim dictatorial.

CaUSlda 8 anuntat reducerea cu 
100 000 de barili pe zi a cantităților 
de petrol livrate în Statele Unite. în 
prezent, Canada produce aproximativ 
două milioane de barili de țiței pe 
zi, cantitate din care aproximativ ju
mătate era, pînă de curînd, expor
tată în Statele Unite.

Portugalia și Zairul au 
stabilit relații diplomatice 
la nivel consular — a informat Mi
nisterul Afacerilor Externe al Portu
galiei.

nătățirea continuă a aprovizionării cu 
alimente și dezvoltarea agriculturii", 
anunță agenția P.A.P. în hotărîre se 
relevă că, în vederea satisfacerii ne
cesităților țării, pînă în anul 1990, în 
Polonia este necesară dublarea pro
ducției agricole vegetale și animale. 
Hotărîrea relevă, de asemenea, că o 
sarcină importantă a populației și 
autorităților este aceea de a comba
te risipa de alimente.

Cel de-al XI-lea Congres al par
tidului. nostru — moment de pri
mordială însemnătate în viața po
porului român — prilejuiește in 
continuare noi manifestări peste 
hotare, aprecieri elogioase la a- 
dresa României socialiste, a Parti
dului Comunist Român și a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„Republica Socialistă România 
trăiește în aceste zile un însemnat 
eveniment — deschiderea, la 25 
noiembrie, a celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, la lucrările căruia iau 
parte reprezentanți ai celor 2,4 mi
lioane de comuniști români" — scrie 
ziarul „IZVESTIA". După ce arată 
că toți comuniștii români au parti
cipat la dezbaterea documentelor 
Congresului și și-au exprimat ade
ziunea lor deplină la aceste docu
mente, ziarul relevă că „toți co
muniștii, toți oamenii muncii din 
România întîmpină forumul parti
dului cu noi realizări în muncă".

Publicația iugoslavă „VJESNIK" 
arată că cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. va dezbate documente de 
o excepțională însemnătate, între 
care Directivele privind planul cin
cinal și dezvoltarea țării pînă în 
1990, precum și alte măsuri vizînd 
ascensiunea continuă a societății 
socialiste. Intr-un comentariu al 
agenției TANIUG se arată că „cea 
mal importantă latură a politicii 
interne românești de astăzi — dez
voltarea economică accelerată a 
țării — va rămîne principala carac
teristică a anilor care vin, ca ur
mare a hotărîrilor ce vor fi adop
tate la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. “.

Organul central al P.C. Italian, 
„L’UNITA", apreciază că cel de-al 
XI-lea Congres ,;reprezintă un fo
rum foarte așteptat și foarte im
portant nu numai pentru aprecie
rea evenimentelor cu caracter in
tern și internațional, care au ca
racterizat perioada ce a trecut' de 
la precedentul Congres și pînă în 
prezent, ci și pentru faptul că de
legații, aleși în sute și sute de adu
nări pregătitoare, desfășurate în 
toate centrele și locurile de muncă 
din România, vor fi chemați să 
discute și să aprobe Programul 
P.C.R., care trasează liniile poli
tice și . ideologice ale activității 
partidului și statului socialist pen
tru următorii 20—25 de ani". Este 
pentru prima oară — subliniază 
ziarul — cind partidul elaborează 
un program unitar, de perspectivă, 
menit să garanteze unirea eforturi
lor tuturor comuniștilor și ale în
tregului popor pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism".

Ziarul londonez de largă circula
ție „THE EVENING STANDARD" 
publică un material in care se a- 
preciază că „Programul P.C.R. sta
bilește mersul înainte al României 
pentru următorii 20—25 de ani". 
Ziarul publică fotografia tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, relevînd 
contribuția sa hotăritoare la for
mularea și traducerea în viață a

politicii partidului ți statului ro
mân. în legătură cu politica ex
ternă a țării noastre, ziarul „MOR
NING TELEGRAPH" subliniază că 
„una din principalele teze ale do
cumentelor programatice ale Parti
dului Comunist Român se referă 
la democratizarea relațiilor inter
naționale".

Cotidianul olandez „NIEUWS- 
BLAD VAN HOT NOORDEN", din 
Groningen, a publicat un amplu 
articol privind evoluția economică 
și socială a României în perioada 
1971—1975, precum și direcțiile de 
dezvoltare pînă în 1980.

Intr-un comentariu al AGENȚI
EI FRANCE PRESSE se apreciază 
că, pentru poporul român, cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
„are semnificația unui eveniment 
de importanță istorică", chemat să 
ratifice Programul partidului, „a- 
devărată cartă ideologică, teoreti
că și politică, care definește o nouă 
etapă a evoluției României".

Ziarele egiptene „AL GOUM- 
HOURIA" și „AL AKHBAR" au 
publicat, în ultima săptămînă, o 
suită de însemnări de călătorie în 
România, iar „LE PROGRES E- 
GYPTIEN" — un amplu articol, în 
care sînt scoase în evidență trans
formările petrecute în viața econo
mică și socială a României.

Săptămînalul economic „HOSPO- 
DARSKE NOVINY", din R.S. Ce
hoslovacă, publică, sub titlul „în 
ajunul Congresului P.C.R.", o am
plă informare cu privire la princi
palele prevederi ale proiectului de 
Directive pentru viitorul plan cinci
nal de dezvoltare a patriei noastre.

Ziarul zairez „ELIMA" a publicat 
un amplu articol intitulat „In 
ajunul celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. — puterea economică a 
României".

în Mexic, ziarul „EL DIA" pu
blică un articol despre apropiata 
deschidere a lucrărilor Congresului 
comuniștilor români, în care se re
levă că programul amplu de dez
voltare a României are ca un 
obiectiv principal apropierea țării 
noastre de nivelul statelor indus
trializate.

Consulul general al României la 
Bratislava, Carol Cozma, a organi
zat o gală de filme, la care au 
participat L. Pezlar, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, S. Fabry, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
Slovac, O. Racz, locțiitor al mi
nistrului culturii al R.S. Slovace, 
reprezentanți ai vieții culturale și 
obștești din capitala R.S. Slovace.

La Ambasada României din An
kara a avut loc o întilnire cu co
respondenți și redactori ai princi
palelor ziare din Ankara și Is
tanbul, în cadrul căreia a fost re
levată însemnătatea istorică a apro
piatului Congres.

La Kbln a avut loc o întilnire, 
organizată de Ambasada României 
în R.F. Germania, cu reprezentanți 
ai presei vest-germane. A fost re
levată importanța deosebită a 
Congresului in viața poporului 
nostru.

• DOUĂ NOI PAR
TICULE SUBNUCLEARE. 
Cu numai șase zile in urmă, 
cercetătorii de la Universitatea 
Stanford (California) și de la 
Laboratorul național de la Brok- 
haven (lingă New York) anun
țau descoperirea unei noi par
ticule elementare cu proprietăți 
neașteptate și a cărei structură 
ar fi „diferită" de aceea a al
tor particule cunoscute. Cores
punzător unui nivel de ener
gie de 3,105 miliarde electroni- 
volți, noul „obiect" nuclear a 
fost botezat „PSI—3105". Des
coperirea a fost confirmată de 
cercetătorii de la laboratorul de 
fizică nucleară de la Frascati, 
de lingă Roma. Și iată că, vineri, 
savanții californieni au făcut 
cunoscut că au descoperit o 
nouă particulă, cu o masă și 
mai ridicată — Ia nivelul de 3,7 
miliarde electroni-volți, denu
mită „PSI—3 700". Cele două 
particule elementare — a decla
rat profesorul B. Richter, șeful 
grupului respectiv de cercetare 
de la Stanford — „mai mult ri
dică probleme decit rezolvă și 
sîntem siguri că ne vor da multă 
bătaie de cap". Mai ales cea 
de-a doua particulă ii intrigă pe 
savanți, căci ea nu se înscrie 
în nici una din schemele teore
tice avansate pînă acum în a- 
cest domeniu de fizicienii ato- 
miști. în orice caz, se apreciază 
că aceste descoperiri reprezintă 
un nou pas în investigarea nu
cleului și deci în cunoașterea 
tainelor materiei.

• TREI MONEDE RO
MANE CU VALOARE 
DE UNICAT au fost desco
perite de constructorii metrou
lui din Amsterdam, în timpul 
săpăturilor. Cea mai veche din
tre ele este un sestert cu efigia 
împăratului Vespasian, datînd 
din anul 71 al erei noastre. A- 
ceasta este prima descoperire a 
unor obiecte provenite din Im
periul Roman făcută pe terito
riul Amsterdamului de astăzi.

I fost ucis liderul sin
dical din Porto Rico, Jos6
Figueroa. Denunțînd această ac
țiune criminală ca și arestarea ilegală 
a 11 militanți sindicali, Centrala sin
dicală a oamenilor muncii din Ame
rica Latină își exprimă solidaritatea 
cu muncitorii portoricani.

Condiția femeii. Danemarca 
a cerut partenerilor din comunita
tea economică vest-europeană în
scrierea condiției femeii între teme
le care urmează să fie dezbătute la 
întilnirea la nivel înalt a țărilor 
membre ale Pieței comune de la Pa
ris.

DIN ACTIVITATEA PARTIDELOR
COMUNISTE

PARIS

Repercusiunile fenomenelor 
de stagnare economică

O cifră oficială dată 
publicității în ultime
le zile a stirnit o vie 
îngrijorare în rîndul 
opiniei publice fran
ceze. Este vorba de 
numărul cererilor de 
serviciu nesatisfăcute, 
înregistrate la sfîrși- 
tul lunii octombrie : 
630 000, cu 20 la sută 
mai mult decit în luna 
precedentă. Concomi
tent, mai multe știri 
au venit să confirme 
tendința de încetinire 
a activității economi
ce în unele ramuri in
dustriale. Astfel, fir
ma „Renault" a anun
țat pentru sfirșitul a- 
cestui an patru zile 
de șomai, care vor a- 
fecta 70 000 de mun
citori din totalul de 
97 000 de salariați. Cu 
acest prilej, „Renault" 
a anunțat că vînzările 
sale au scăzut în luna 
octombrie cu 16,5 la 
sută față de aceeași 
lună din anul 1973.

Și în alte sectoare 
de producție se înre
gistrează reduceri ale 
orarului de lucru. Zia
rul „L’HUMANITE" 
consideră că în luna 
septembrie s-au pier
dut pe întreaga eco
nomie peste 150 000 
zile de muncă, fapt ce 
a dus la reducerea sa
lariilor în ramurile

respective. Fenomene 
similare se manifestă 
în industria textilă, 
unde un număr de în
treprinderi au in ve
dere „întreruperi teh
nice", mergînd de la 
15 la 30 de zile, dato
rită reducerii cererii 
atit pe piața internă, 
cit și Ia export. Zia
rul „LE MONDE" de 
joi remarca extinde
rea acestui fenomen 
și în alte ramuri : 
„După automobil, 
construcții, textile, cri
za cîștigă sectoare in
dustriale pînă acum 
înfloritoare. Astfel, in 
construcția electrică 
și electronică, opti
mismul face loc neli
niștii".

O serie de comenta
tori apreciază că aces
te simptome anunță o 
criză serioasă în do
meniul utilizării for
ței de muncă, cu alte 
cuvinte, ele demon
strează că șomajul nu 
mai constituie doar o 
amenințare pentru e- 
conomia franceză, ci 
o realitate concretă. 
Conform unor previ
ziuni, se consideră că 
la sfirșitul iernii sau 
în primăvara anului 
viitor numărul șome
rilor va atinge în 
Franța cifra de 
1 000 000 de persoane,

ceea ce va reprezenta 
o imensă povară pen
tru economia naționa
lă. In sfîrșit, observa
torii coroborează a- 
cest fenomen cu alte 
două procese econo
mice care tind să de
vină cronice. Astfel, 
curba prețurilor con
tinuă să urce cu o 
cotă de peste unu la 
sută pe lună, în vre
me ce deficitul balan
ței comerciale a spo
rit constant de la în
ceputul acestui an. 
într-un comunicat 
transmis vineri de a- 
genția France Presse 
se anunța că deficitul 
comercial a atins în 
octombrie cifra de 
1,350 miliarde de 
franci, iar cumularea 
deficitului pe primele 
zece luni ale acestui 
an reprezintă 16,4 mi
liarde de franci.

Este de la sine înțe
les că toate aceste as
pecte afectează nive
lul de trai al majori
tății oamenilor mun
cii, care în • ultima 

' vreme și-au exprimat 
nemulțumirea și în
grijorarea prin greve 
și manifestații de 
mare amploare.

Paul 
DIACONESCU

LIMA

Sprijin ferm pentru măsurile 
progresiste ale guvernului

Zilele acestea, orga
nizațiile muncitorești 
și țărănești, precum 
și diferite asociații 
profesionale din Peru 
și-au făcut cunoscută 
poziția lor de sprijin 
pentru măsurile luate 
de guvern împotriva 
unor elemente reacțio
nare, promotoare de 
acțiuni menite să sub
mineze transformările 
economice și sociale 
progresiste ce au loc 
în țară.

Despre ce acțiuni 
este vorba ? Recent, 
unii membri ai cole
giului avocaților din 
Lima au ticluit un do
cument — reflectînd 
planurile revanșiste ale 
oligarhiei — în care 
au prezentat în mod 
denaturat un contract 
de finanțare a unei 
conducte de petrol din 
Selava, de mare im
portanță pentru eco
nomia națională. Con
comitent cu această 
plăsmuire, 'apărută în 
publicația de dreapta. 
„Opinidn Libre", o altă 
revistă, > „Oiga", a in
serat în paginile sale 
informații tendențioa
se, conținînd date e- 
ronate despre econo
mia țării.

Guvernul a dat o ri
postă energică acestor 
noi uneltiri ale reac- 
țiunii. într-un comu
nicat oficial se arată,

între altele : „In pre
zent se desfășoară o 
campanie contrarevo
luționară, organizată, 
condusă și sprijinită 
dinlăuntrul și dinafara 
țării. Purtătorii ei de 
cuvînt sint grupări 
politice care utilizează 
anumite organe de 
presă și elemente din 
unele organizații pro
fesionale, duc o cam
panie antipatriotică, 
căutînd să impute gu
vernului acte de leza
re a suveranității na
ționale, cu intenția 
deliberată de a aduce 
daune economiei și de 
a pricinui țării preju
dicii ireparabile". In 
același comunicat se 
anunță că au fost a- 
restați unii membri ai 
colegiului avocaților, 
hotărîndu-se, totodată, 
suspendarea publica
țiilor amintite și exi
larea a 10 persoane 
implicate'în activități 
ostile regimului.

Largi sectoare ale 
opiniei publice din 
Peru își reafirmă spri
jinul pentru politica 
guvernului, exprimîn- 
du-și, totodată, acor
dul cu măsurile luate 
împotriva grupărilor 
reacționare. Intr-un 
document dat publici
tății de Centrala oa
menilor muncii ai 
revoluției peruane

(C.T.R.P.) este denun
țată acțiunea contra
revoluționară și se re
afirmă adeziunea Ia 
obiectivele politicii 
guvernului, „care și-a 
asumat sarcina de a 
lupta pentru recupe
rarea, in folosul po
porului, a dreptului la 
o viață mai bună". 
„Nu există întoarcere 
la trecut" — se arată 
într-o declarație a 
Confederației generale 
a oamenilor muncii 
din Peru, în care se 
înfierează pozițiile ce
lor ce „au trădat inte
resele patriei și, de 
decenii, au înșelat țara 
în mod deliberat".

Editorialele ziarelor 
din Lima reflectă pe 
larg sprijinul opiniei 
publice, pentru măsu
rile guvernului. „La 
Cronica" subliniază 
„fermitatea revoluției 
în fața noilor tactici 
ale dreptei", iar ziarul 
„Expreso" scrie : „In 
toate părțile țării s-a 
manifestat în mod clar 
conștiința revoluțio
nară și luciditatea pa
triotică a poporului 
nostru. Peste tot s-a 
exprimat dorința ma
selor de a interveni 
concret în apărarea 
politicii progresiste a 
guvernului".

Eugen POP

Convorbiri între P.C. Italian 
și P.C. Portughez

LISABONA 23 (Agerpres). — La 
Lisabona a fost dat publicității comu
nicatul cu privire la convorbirile din
tre o delegație a Partidului Comunist 
Portughez și o delegație a Partidului 
Comunist Italian, care a efectuat o 
vizită in Portugalia. Cele două par
tide, relevă declarația, salută acorda
rea independenței Republicii Gui- 
neea-Bissau, precum și evoluțiile din 
Mozambic și Angola. Ele își exprimă 
solidaritatea cu popoarele care luptă 
împotriva regimurilor fasciste, rasis
te și coloniale. P. C. Italian și-a 
reafirmat sprijinul pentru comuniștii 
portughezi, pentru toate forțele de
mocratice și antifasciste ale Portu
galiei noi, în lupta lor pentru demo
cratizarea țării, pentru decolonizare, 
pentru organizarea de alegeri libere 
și pentru instituirea unui regim de
mocratic ales de popor.

Poziția P. C. Italian 
față de noul cabinet

ROMA 23 (Agerpres). — Direcțiu
nea P.C. Italian a adoptat, la ultima 
sa reuniune, o rezoluție în care re
levă că formarea cabinetului bicolor 
al Iui Aldo Moro, prin care se pune 
capăt îndelungatei crize guverna
mentale, marchează eșecul tentative
lor forțelor de dreapta de a duce la 
o situație în care să se dizolve par
lamentul și să se organizeze noi a- 
legeri parlamentare, cu scopul de a 
se imprima o orientare de dreapta 
noului guvern.

P.C. Italian, care se situează într-o 
opoziție democratică față de noul ca

binet, arată rezoluția, va lupta îm
potriva oricăror tentative de a arun
ca povara dificultăților economice 
pe umerii maselor muncitoare, pen
tru reforme radicale în domeniile 
social și economic, pentru adoptarea 
unor măsuri eficiente de combatere 
a inflației. Rezoluția evidențiază ne
cesitatea. restabilirii ordinii democra
tice in țară, a luptei împotriva te
rorismului și comploturilor, pe baza 
unei politici antifasciste ferme. în 
vederea alegerilor regionale și mu
nicipale de anul viitor, P.C.I. cheamă 
oamenii muncii, toate forțele progre
siste italiene să se mobilizeze și să 
se unească pentru a milita cu și mai 
multă fermitate pentru o politică ex
ternă de independență și pace, în a- 
părarea și pentru dezvoltarea demo
crației, pentru progres social.

Declarația Comitetului
Politic al P.C.

din Marea Britanie

LONDRA 23 (Agerpres). — Comi
tetul Politic al Partidului Comunist 
din Marea Britanie a dat publicită
ții o declarație în care condamnă ac
tele teroriste comise joi de extre
miști irlandezi la Birmingham. Atră- 
gind atenția asupra agravării crizei 
din Ulster, declarația relevă că miș
carea muncitorească trebuie să ceară 
guvernului britanic adoptarea unui 
nou curs în politica sa față de Ir
landa de Nord, care nu are nevoie 
de represiuni, ci de democrație. P.C. 
din Marea Britanie se pronunță, în
tre altele, pentru eliberarea tuturor 
deținuților politici din Ulster, retra
gerea trupelor britanice din Irlanda 
de Nord în cazărmi și, ulterior, re
tragerea lor completă din Ulster.

® EDIȚIE CRITICĂ A 
OPERELOR LUI KAFKA. 
Prima ediție critică a operelor 
complete ale lui Franz Kafka 
va fi pregătită, în următorii 
ani, la Universitatea din Wup
pertal (R.F.G.). Colectivul de 
redacție este alcătuit din perso
nalități ale vieții editoriale din 
R.F.G., Franța, Anglia, Statele 
Unite. >

© INSULELE JUAN 
FERNANDEZ LA A 
400-A ANIVERSARE. Cei 
aproximativ 1 000 de locuitori ai 
insulelor Juan Fernandez din 
Oceanul Pacific, intrate în lite
ratură datorită lui Robinson 
Crusoe, au sărbătorit împli
nirea a 400 de ani de la desco
perirea arhipelagului de către 
navigatorul portughez al cărui 
nume il poartă. Pe una dintre 
aceste insule a trăit un timp, 
izolat, marinarul scoțian Ale
xander Selkirk, care i-a servit 
lui.Daniel Defoe drept model 
pentru celebrul său personaj.

Clâdire distrusă in urma atentatelor cu bombe, comise la Birmingham, joi 
noaptea, de elemente extremiste ale aripii „provizorii" a Armatei Repu

blicane Irlandeze (I.R.A.)

© AERUL PRODUCE 
ELECTRICITATE. 450 dc ln" 
ventatori din 19 țări își prezin
tă creațiile originale la Salonul 
de invenții din Geneva. Aflat la 
a treia ediție, salonul este des
chis, deopotrivă, creatorilor in
dividuali și îhtreprinderilor. în 
cadrul său, inginerul francez 
Edgar Nazare prezintă o mașină 
dintre cele mai spectaculoase : 
un horn din beton, înalt de 
600 m, deschis la ambele cape
te. Aerul circulă, aspirat în jos 
de diferența de temperatură 
dintre cele două extremități;’" 
acționînd cîteva turbine, care 
produc electricitate.

© EDIȚII-PIRAT. » Am« 
fost spoliat" — a declarat plin 
de indignare ziariștilor cunos- 

■ț cutul romancier american Je- 
râme David Salinger. Ce i-a 
provocat furia ? în librării din 
S.U.A. circulă „Colecția com
pletă de nuvele inedite ale lui 
J. D. Salinger — vol. I și II", 
despre a cărei apariție autorul 
afirmă că n-a avut habar. în 
culegere figurează schițe și nu
vele scrise cîndva pentru ma
gazine sau producții de tine
rețe, care — după părerea exi
gentă a autorului — „nu meritau 
să'vadă lumina tiparului". A- 
cestea au ajuns, nu se știe cum, 
să fie sustrase și tipărite în 
așa-numite „ediții-pirat", cărți 
neautorizate de autor. în cazul 
de față, exemplarele au fost 
vîndute unor librării din San 
Francisco, New York, Chicago, 
de către intermediari, care toți 
se prezentau sub același-nume : 
John Green din Berkeley-Cali
fornia. Nici F.B.I.-ul, nici de
tectivii n-au izbutit să-l identi
fice pe fantomaticul Green. 
Peste 30 000 de exemplare din 
carte s-au vindut ca piinea 
caldă. Drept care un proces a 
fost deschis și atît misterioșii 
„editori", cit și librarii riscă — 
după cum scrie „Le Figaro" — 
„să plătească scump atitudinea 
lor mercantilă".

© POLENUL IN PSI
HIATRIE. Cercetări întreprin
se de specialiști spanioli au in
dicat că polenul — strins și pre
lucrat de albine — poate fi u- 
tilizat cu succes în psihiatrie 
pentru tratarea sindromului de
presiv, a asteniei și alcoolismu
lui. în vindecarea stărilor de
presive, polenul prezintă față de 
alte medicamente avantajul că 
înlătură necesitatea „dozei de 
întreținere".
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